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ศาสตราจารยแ ดร. กรียงศักดิ์  จริญวงศแศักดิ์  นักวิชาการอาวุส มหาวิทยาลัยฮารแวารแด 
รองศาสตราจารยแ ดร. กรองทิพยแ  นาควิชตร มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
รองศาสตราจารยแ ดร. จติติ  กิตติลิศเพศาล มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
รองศาสตราจารยแ ดร. จินตนา  สายทองคํา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
รองศาสตราจารยแ ดร. ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ ดร. ชนินทรแ  วะสีนนทแ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
รองศาสตราจารยแ ดร. จรุีพร  จันทรแพาณิชยแ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
รองศาสตราจารยแ ดร. รสริน  พิมลบรรยงคแ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ ดร. รัชนี  ศุจิจันทรรัตนแ  มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
รองศาสตราจารยแ ดร. บรรจบ  บญุจันทรแ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ ดร. ปยิากร  หวังมหาพร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารยแ ดร. ปยิกนิฏฐแ  ชติวนิช  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารยแ ดร. ปาจรียแ  ผลประสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 
รองศาสตราจารยแ ดร. พนิตสุภา  ธรรมประมวล มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี
รองศาสตราจารยแ ดร. พนอนื่อง  สุทัศนแ ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมดจ็จาพระยา 
รองศาสตราจารยแ ดร. เพทูรยแ  อนิต฿ะขัน  มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
รองศาสตราจารยแ ดร. ณภัทร  นอยน้ํา฿ส  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ ดร. ภัทรธิรา  ผลงาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 
รองศาสตราจารยแ ดร. ศภุชัย  จันทรแสุวรรณแ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
รองศาสตราจารยแ ดร. สุธานันธแ  พธ์ิชาธาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ ดร. สุวิมล  ตั้งประสริฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ ดร. สุวัฒนา  ตุงสวัสดิ ์  มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 
รองศาสตราจารยแ ดร. สืบชาติ  อันทะเชย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
รองศาสตราจารยแ ดร. อาลัย  จันทรแพาณิชยแ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
รองศาสตราจารยแ กรองทิพยแ  ชัยชาญ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ นตรชนก  คงทน  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ เทยรจนแ  พวงมณ ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 
รองศาสตราจารยแ นันทพร  อดิรกชติกุล  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ พจนแมาลยแ  สมรรคบุตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
รองศาสตราจารยแ พรณยีแ  ตะกรดุทอง  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารยแ วรารตันแ  ขียวเพร ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
รองศาสตราจารยแ วรณุี  ชาวนแสุขมุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลอลงกรณแ฿นพระบรมราชนูปถัมภแ 
รองศาสตราจารยแ สารภี  วรรณตรา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทรแ 
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รองศาสตราจารยแ สุมธ  กนมณ ี  มหาวิทยาลยัขอนกน 
รองศาสตราจารยแ อกรัตนแ  อกศาสตรแ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กฤษฎา  วงศแคําจันทรแ มหาวิทยาลยัขอนกน 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กมลวรรณ  วรรธนัง มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กิตติพงศแ  ลือนาม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กิ่งดาว  จินดาทวิน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กุลกันยา  ศรีสุข  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. กัมภิชา  ตันติสันติขม มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. จารณิี  มากว  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. จุฬามาศ  จันทรแศรีสคุต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ชมนาด  มั่นสัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ชีวินทรแ  ลิ้มศิร ิ  มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. เชยรัตนแ  ปราณ ี  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ณฏัฐชา  หนอทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ทินกร  อัตเพบูลยแ   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. นลินทิพยแ  พิมพแกลัด มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. นวลรวี  จันทรแลุน  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. นภดล  สงข  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. นิรันดรแ  คงฤทธิ์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. บุษยา  วงษแชวลิตกุล มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. บุรินทรแ  ปลงดสีกุล มหาวิทยาลยัขอนกน 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ประมุข  ศรีชัยวงษแ มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. พงษแศักดิ ์ รวมชมรัตนแ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. พีรพัฒนแ  ยางกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. พลานุช  คงคา  มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. พยุงพร  นนทวิศรุต มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. รัชนีวรรณ  บุญอนนทแ มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. รัตนะ  ปใญญาภา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. วาสนา  พิ่มพูล  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. เวยวุฒิ  วุฒิอรรถสาร มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลธัญบุร ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ศรสีุนันทแ  ประสริฐสังขแ มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยอด็ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ศุภฤกษแ  ธาราพิทักษแวงศแ มหาวิทยาลยัราชภฏัชียง฿หม 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ศิริพร  ลิศยิ่งยศ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ศิริพ็ญ  อัตเพบูลยแ นักวิชาการอิสระ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สม฿จ  บุญหมื่นเวย มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สามารถ  อัยกร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สรุพงษแ  จรัสรจนกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาวภา  สุขประสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สุธาสินี  พธ์ิชาธาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สุนันทแ  สพีาย  มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สรุียแมาศ  สุขกส ิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สําราญ  กําจัดภัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สําริง  เกยวงศแ  มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. อรรถพล  ศิริวชพันธุแ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะกษ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. อนุจิตร  ชิณสาร  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. อัจฉรา  หลอตระกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารยแ จักรกฤช  จียวิริยบุญญา  มหาวิทยาลยัขอนกน 
ผูชวยศาสตราจารยแ ชยพล  ธงภักดี  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ทวี  วัชระกียรติศักดิ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ มตตา  ดีจรญิ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ รตันา  รุจริกุล  นักวิชาการอิสระ 
ผูชวยศาสตราจารยแ บุญเท  จรญิผล  มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารยแ รขา  อินทรกําหง  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ วรพจนแ  มานะสมปอง  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ วิภาวี  พูลทวี  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ ศริิพร  หงสแพนัธุแ  นักวิชาการอิสระ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ศุภางคแ  นันตา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทรแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ สภุาวดี  มณีนตร  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ อกราช  หนูกว  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูชวยศาสตราจารยแ อัจฉราพรรณ  ตั้งจาตุรสภณ มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ดร. จิรศักดิ์  ศิริรตันพล  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ดร. ชาวลติ  สิมสวย  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
ดร. พวงพรภัสสรแ  วิรยิะ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ดร. เพรจนแ  ทองคําสุก  สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ดร. ปิยมาศ  สุรภพพิศิษฐแ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ดร. ปรีชาวุฒิ  อภิระติง  มหาวิทยาลยัขอนกน 
ดร. ภัทรแ  คชภักด ี  มหาวิทยาลยัขอนกน 
ดร. ยุทธกร  ฤทธ์ิเธสง  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ดร. ลลิตา  ธงภักด ี  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ดร. สมกียรติ  ทานอก  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ดร. สุขสันติ  วงวรรณ  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
ดร. สุวรรณา  ตชะธีระปรดีา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

(3) 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ดร. อรอุมา  ปราชญแปรีชา  มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ดร. อลงกต  ยะเวทยแ  มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ดร. อุษณียแ  มงคลพิทักษแสุข  มหาวิทยาลยักริก 
ดร. อัญรัตนแ  วิชียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 สถาบันการศึกษาป็นพลังสําคัญ฿นการตอบสนองนยบายของรัฐบาล พื่อรองรับ
การขับคลื่อนประทศเทย 4.0 ตามนยบายของรัฐบาลที่ตองการปฏิรูปครงสรางทาง
ศรษฐกิจของประทศ ละตรียมพรอมรับกับลก฿นศตวรรษที่ 21 ซึ่งป็นยุคหงการ
ขงขันละการปลี่ยนปลงทคนลยีที่รวดร็ว ดยฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัย
฿นการสรางคน สรางฐานความรู฿นดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ ดานวิทยาการ
จัดการ ดานวิทยาศาสตรและทคนลยี รวมเปถึงดานการศึกษาละอื่น ๆ ที่เดมา
จากการวิจัยละพัฒนา พื่อนําเปตอบจทยแคนสวน฿หญของประทศหรือป็นสวน

สําคัญ฿นการช้ีนําสังคม พัฒนาฐานความรูดวยการศึกษาวิจัยละพัฒนา ฿หสามารถสรางมูลคาพิ่มทางปใญญา สอดคลอง
กับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ซึ่ง฿หความสําคัญกับการสริมสรางละ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ การสรางความป็นธรรมละลดความหลื่อมล้ํา฿นสังคม การสรางความขมข็งทางศรษฐกิจ
ละขงขันเดอยางยั่งยืน การติบตที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลอมพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การสริมสรางความมั่นคง
หงชาติพื่อการพัฒนาประทศสูความมั่งคั่งละยั่งยืน การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย การพัฒนาครงสรางพื้นฐานละระบบลจิสติกสแ การพัฒนาวิทยาศาสตรแ ทคนลยี 
วิจัย ละนวัตกรรม การพัฒนาภาค มือง ละพื้นที่ศรษฐกิจ ละความรวมมือระหวางประทศพื่อการพัฒนา 
รวมกับความคิดสรางสรรคแ มาป็นกลเกหลัก฿นการขับคลื่อน ท่ี฿หประทศเทยกาวขาสูยุค 4.0 เดอยางสมบูรณแ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความยินดีป็นสวนสําคัญละปิดอกาส฿หมีวทีการนําสนอละ
ผยพรผลงานวิจัย นวัตกรรม ละงานสรางสรรคแ สําหรับคณาจารยแ นักวิชาการ นัก วิจัย นักศึกษา ทั้งจาก
หนวยงานภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย เดลกปลี่ยนองคแความรู ประสบการณแ ความคิดห็น  ละสราง
ครือขายความรวมมือทางวิชาการ พื่อนําความรูเปประยุกตแ฿ช฿หกิดประยชนแตอสังคม สรางคุณคาละพัฒนาตอ
ยอดเปสูการพิ่มมูลคาทางศรษฐกิจตอเปเด  จึงป็นอกาสอันดีที่มีการจัดการประชุมวิชาการละนําสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล” The National Academic 
Research Conference 10th “Connecting Local Research to International Perspectives” ดย
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประทศ ละภาคีครือขาย
฿นพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาขึ้น ฿นนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความยินดีละขอช่ืนชมหนวยงานผูจัด 
เดก สถาบันวิจัยละพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ละคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ ที่ดํานินการพรอมทั้งบริหาร
จัดการการประชุมวิชาการ฿นครั้งนี้เดรียบรอยสมบูรณแ สดง฿หห็นถึงศักยภาพดานการวิจัยละงานสรางสรรคแอันป็นอัต
ลักษณแที่ดดดนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพลังจากทุกภาคสวน฿นการขารวมขับคลื่อนประทศเทยกาวขาสูยุค 4.0 
 ทายสุดนี้ ขออํานวยพร฿หคณะผูจัดงานละผูมีสวนรวมทุกทานประสบตความสุขความจริญยิ่งขึ้น ละ
หวังป็นอยางยิ่งวาผูขารวมประชุมทุกทานจะเดรับประยชนและพรอมนําความรูที่เดรับเปพัฒนาตอยอดพื่อ฿ห
สังคมละประทศชาติมีความจริญกาวหนาสืบเป 
 
 
    รองศาสตราจารยแ ดร. วิชียร  ฝอยพิกุล 
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สารจากประธานเครือขํายการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัย
ทองถิ่น.....กาวเกลสูสากล Connecting Local Research to International 
Perspectives” ดยความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยละพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ ละคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา รวมกับมหาวิทยาลัยทั่วประทศ เดก มหาวิทยาลัยวงษแชวลิตกุล 
สมาคมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏลย มหาวิทยาลัย 
ขอนกนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําพงพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําเพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ มหาวิทยาลัยกริก 
สมาคมนักวิจัยหงประทศเทย รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่กี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาทั้ง฿นสวน
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคมตาง ๆ กําหนดจัดขึ้น฿นวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฿นการนี้ มีการปาฐกถาพิศษ รื่อง “บทบาทการวิจัยกับการพัฒนาประทศเทย” 
การสวนา฿นหัวขอ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย ละนวัตกรรม : ฿ครเด-฿ครสีย” การนําสนอผลงานละการจัด
นิทรรศการกี่ยวกับงานวิจัยละวิชาการพื่อรับ฿ชสังคม ดยการดํานินงานดังกลาว มีวัตถุประสงคแพื่อป็นวที
นําสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ละผูสน฿จทั่วเป อันจะนําเปสูการพัฒนาคุณภาพ
การวิจัย การรียนการสอน ละบริการวิชาการพื่อสังคม ชุมชน ทั้ง฿นทองถิ่นละ฿นระดับประทศ รวมเปถึงพื่อ
สรางครือขาย ละสรางนักวิจัย฿หมดานงานวิชาการรับ฿ชสังคม ตลอดจนสามารถนําผลงานวิชาการรับ฿ชสังคมเปสู
การตีพิมพแ฿นวารสารที่เดรับการยอมรับ฿นระดับชาติละนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ละภาคีครือขายขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยแ ดร. วรดช จันทรศร 
ผูทรงคุณวุฒิ ดร. สัมพันธแ ศิลปนาฏ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและทคนลยี ผศ.ดร. พิพัฒนแ นนท
นาธรณแ นายกสมาคมนักวิจัยหงประทศเทย ละ ผศ.ดร. อดิศร นาวนนทแ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่฿หกียรติป็นวิทยากร฿นครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประมินผลงานวิจัยพื่อนําสนอละตีพิมพแ
ผยพรทุกทานที่เดสียสละวลาอันมีคายิ่ง฿นการประมินผลงานวิจัยพื่อตีพิมพแ฿นอกสารลมนี้ดยฉพาะ 
ศาสตราจารยแ ดร. กรียงศักดิ์ จริญวงศแศักดิ์ นักวิชาการอาวุส มหาวิทยาลัยฮารแวารแด ละขอขอบคุณผูสงผลงานวิจัย
ละผลงานวิชาการขารวม฿นครั้งนี้ ตลอดจนคณะกรรมการดํานินงานของสถาบันวิจัยละพัฒนา  คณะวิทยาการ
จัดการ ละคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ ละผูกี่ยวของ ทุกทานที่เดรวมมือกันการประชุมวิชาการละ
นําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ฿หประสบความสําร็จรียบรอยดวยดี 
 
 
  รองศาสตราจารยแ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ 
   ประธานครือขายการจัดประชุมวิชาการ 
 ละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความมุงมั่น฿นการ
ดํานินภารกิจสงสริมละพัฒนาคณาจารยและนักศึกษา฿นการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาดยตอนื่อง พื่อกาวสูการป็นหนวยงานที่มีผลงานวิจัยที่ป็นที่ยอมรับละป็น
งานวิจัยที่สามารถสรางประยชนแ฿หกสังคมทองถิ่นละประทศชาติเดอยางทจริง 
฿นการนี้ ถือป็นอกาสอันดีที่คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
สถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครือขายมหาวิทยาลัยทั่วประทศ 
ละภาคีครือขาย฿นจังหวัดนครราชสีมา เดรวมกันจัดการประชุมวิชาการละ

นําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Academic Research Conference) ภาย฿ตหัวขอ 
“ถักทองานวิจัยทองถิ่นสูสากล (Connecting Local Research to International Perspective)” ขึ้น฿นระหวาง
วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเดวาป็นกิจกรรมที่ป็นกลเกทางวิชาการที่สําคัญที่จะชวยสงสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาละการวิจัย ชวยพัฒนาตอยอดองคแความรูละชื่อมยงความรูเปสูการพัฒนาทองถิ่น สังคม ละ
ประทศชาติ ฿หพรอมรับกับการปลี่ยนปลง฿นมิติตาง ๆ ท่ีกิดขึ้นอยางตอนื่องละรวดร็ว การจัดประชุมวิชาการ
฿นครั้งนี้ ถือป็นวทีที่ ปิดอกาส฿หคณาจารยแ นักศึกษา ละผูที่สน฿จ เดนําสนอผลงานวิจัยตอที่ประชุมพื่อ
ผยพรผลงานวิจัยสูสาธารณะชน อันจะกอ฿หกิดการลกปลี่ยนรียนรูระหวางนักวิจัย฿นสาขาวิชาตาง ๆ ทั้ง฿น
ระดับภาย฿นสถาบันการศึกษาดียวกันละระหวางสถาบันการศึกษา ตลอดจนป็นการสริมสรางครือขายนักวิจัยที่
จะนําเปสูการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย฿หมีความจริญกาวหนาตอเป 
 
     ดร. ยุทธกร ฤทธิ์เธสง 
  คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
 

สารจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
 

 อาจารยและนักวิจัย฿นสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ป็นผูที่สังคม฿หความยอมรับนับ
ถือวาป็นบุคลากรที่มีความรูความสามารถ฿นระดับนวหนา สามารถสรางองคแความรูละ
นวัตกรรม฿หมๆ เดจากการวิจัยละพัฒนา ฿นครั้งนี้ป็นการจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ป็นวทีวิชาการ฿นฐานะที่มหาวิทยาลัยป็นหนวยรับ฿ชสังคมพื่อขับคลื่อน
ประทศเทยสูยุค Thailand 4.0  
 ดังนั้น อกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับนี้ ป็นความ

รวมมือละรวม฿จของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับครือขายมหาวิทยาลัยทั่วประทศ ละภาคีครือขาย฿นพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือป็นวทีลกปลี่ยนรียนรูละถายทติมต็ม ศักยภาพดานวิชาการอยางทจริง ซึ่งผลงานทุก
ช้ินผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ฿นสาขานั้นๆ พื่อ฿หมีความช่ือมั่นวาป็นผลงานท่ีมีคุณภาพสมควรเดรับการ
ตีพิมพแ สามารถนําเปป็นสิ่งที่อางอิงทางวิชาการ ตลอดจนนําองคแความรูสูการพัฒนาสังคม฿หกาวหนาตอเป 
 
    ผูชวยศาสตราจารยแสกุล วงษแกาฬสินธุแ  
  คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
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สารบัญ 
 
 หนา 
  
รายชื่อผ๎ูทรงคุณวุฒิ (1) 
สารอธิการบดี (5) 
สารจากประธานเครือขํายการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 (7) 
สารคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (7) 
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ (7) 
สารบัญ (9) 
 ผลงานวิจัยภาคบรรยาย 1 
  กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 
  กระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิต 

อําภอเชย จังหวัดอางทอง : ประภวิษณุแ พนัสทรัพยแสุข, วรวุฒิ พึ่งพัก ละ สิงหแ สิงหแขจร 3 
  กลยุทธแทางการตลาดที่สงผลตอการลือกซื้ออาหารสุนัขของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรี : วชิรา 

ฉัตรบ็ญญรงคแ ละ ประภัสสร กิตติมน 11 
  การจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา 

จังหวัดมฮองสอน :  ธาริกานตแ ธนัญชยะกุล ละ กิจฐชต เกรวาส 23 
  การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย : อาภาภรณแ สุขหอม 

ละ กิจฐชต เกรวาส 32 
  การจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม : สิงหแ สิงหแขจร, 

วรวุฒิ พึ่งพัก ละ รัตนา บุญอวม 44 
  การจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา : จุฬาลักษณแ พันธัง ละ 

กิจฐชต เกรวาส 53 
  การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น กรณีศึกษา : ผาทอเทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอ 

ชียงของ จังหวัดชียงราย : วีนัสรินทรแ ตสงวน, มาณวิน สงคราะหแ, ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 
ละ อรุณี ยศบุตร 68 

  การจัดการซอุปทานยางพารา฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร : พศวีรแ ศิริสราญลักษณแ 
ละ สุธิดา ทับทิมศรี 80 

  การจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก : ชวรจนแ ยมกลิ่น ละ กิจฐชต 
เกรวาส  89 

  การจัดการลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียว กรณีศึกษา : ตําบลลาลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม : วราภรณแ สารอินมูล 98 

  การจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหงหนึ่ง
฿นจังหวัดพะยา : กนกวรรณ อี่ยมชัย, ดนชัย ชอบจิตร, สุรดช มืองมา ละ อกพันธแ คําภีระ  107 
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 หนา 
  การจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿นพื้นที่จังหวัดสระกวพื่อสนับสนุน

การตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว : ญาณิน พัดสภา 116 
  การ฿ชกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใง -การพูด

ภาษาอังกฤษของด็กเทยบิ้ง ตําบลคกสลุง อําภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี : พิจิตรา 
อี่ยมสมัย 128 

  การบริหารครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ 
อําภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ํา
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ : จิตรธีรา รวยสูงนิน ละ รุงอรุณ บุญสายันตแ 140 

  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
: อารีวรรณ อี่ยมสะอาด ละ พนสั จันทรแศรีทอง 151 

  การประมินผลนยบายมืองสมุนเพรตนบบ ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก : ประยุกตแ ปิติวรยุทธ ละ 
กิจฐชต เกรวาส 166 

  การประมินศักยภาพดานการจัดการลจิสติกสแ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จํากัด : ทมนี 
สุก฿ส 183 

  การประยุกตแ฿ชตนทุนกิจกรรม฿นธุรกิจรงงานอาหารปรรูป : วัชรินทรแ วิชัยดิษฐแ ละ บุญฑริกา 
฿จกระจาง 194 

  การศึกษาพฤติกรรมละทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค฿นขตภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนบนของประทศเทย : จิตพิสุทธ์ิ บุปผาพันธุแ 201 

  การสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน: ผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคม : 
กษวดี นื่องศรี ละ กิจฐชต เกรวาส 213 

  การ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ (กรณีศึกษาวัด
ขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี) : กัมปนาท พชรแกว ละ มันสสินี บุญมีศรีสงา 225 

  ขอสนอนะสําหรับการจัดงานวิ่งระยะเกลพื่อตอบสนองความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬา 
: พงศกร ตียรถแวัฒนานนทแ ละ สุวารี นามวงคแ 235 

  ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ : นฤชา อันทามา ละ วิษณุ ปใญญายงคแ 245 

  ความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา กรณีศึกษา : นักรียนรงรียนธรรมิก
วิทยาพชรบุรี : กัลยา สวางคง 253 

  ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช : พียง฿จ คงพันธแ ละ ภัทราวรรณ วังบุญคง 261 

  ความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ 
พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : ปกาศิต จิมรอด, 
ตราดุลยแ นรนิติผดุงการ, พันธรัตนแ ศรีสุวรรณ ละ นรินทรแ อุนกว 

 

 
 
 

268 
 

(10) 



 

13 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 หนา 
  ความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต “ทีด็จฯ 3 

บอดี้สลม-ดอะ พาววอรแ ออฟชริ่งคอนสิรแต” (กิจกรรมทําดีตามคําพอสอน 9) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา : ณัฏฐแ ดชะปใญญา ละ ปาริชาติ สืบศิริ
วิริยะกุล 280 

  ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงาน
องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี : ณิชารียแ มาฟ ูละ ประภัสสร กิตติมนรม 294 

  ความสัมพันธแระหวางรงงานสัมพันธแกับภาวะผูนําชิงจูง฿จของนายจางท่ีมีตอความยึดมั่นตอ
องคแการของลูกจาง : ชาคริต สกุลอิสริยาภรณแ 304 

  ตนทุนละผลตอบทนการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา: 
หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี : พิชญแกสินี นนทแกาญจน
จินดา ละ สุธาสินี ศิริภคาภิรมยแ 315 

  นวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง 
จังหวัดราชบุรี : วันนิมิต สายสิทธ์ิ ละ ดวงงิน ซื่อภักดี 321 

  นวทางการพิ่มประสิทธิภาพ ละการจัดการลดตนทุนการขนสง กรณีศึกษา บริษัท คาปลีก 
฿นขตกรุงทพมหานคร : อัญชลี หิรัญพทยแ 332 

  นวทางการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ กรณีศึกษาครงการวิจัยภาย฿ต
ครงการการบริหารจัดการน้ําบบมีสวนรวมพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองปุาพะยอม-คลองทานะ จังหวัดพัทลุง : ธนภัทร ต็มรัตนะกุล, พัชลินจแ 
จีนนุน, ชิดศักดิ์ กื้อรักษแ ละ นพดล สาลีภชนแ 341 

  นวทางการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยูรอบรงเฟฟูาชีวมวล  กรณีศึกษา : 
ชุมชนหมูบานสม็ดนอยละหมูบานสังก อําภอมือง จังหวัดสุรินทรแ : ชนัสนันทแ สนกลา 
ละ สมพันธแ ตชะอธิก 355 

  นวทางที่หมาะสม฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกินมาตรฐานที่สงผล
กระทบตอสุขภาพของคน฿นชุมชนบานสันปุาบง หมูที่ 6 ต.สันปุามวง อ.มือง จ.พะยา : 
อัมพร ยานะ, พัชรบูรณแ ศรีวิชัย, กนกวรรณ อี่ยมชัย ละ วรัญญากรณแ น฿จ 365 

  บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ฿นระบบการปกครองบบประชาธิปเตย ฿นขตอําภอ
มืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย : พระนัสชนะ มหามงฺคล (สางชาง), พระนิทัศนแ ธีรปโฺญ 
ละ ภาสกร ดอกจันทรแ 375 

  บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงราย : 
ขจาย หลาสุนทร, วรรณะ รัตนพงษแ, นาวิน พรม฿จสา ละ จันจิรา วิชัย 385 

  บบจําลองทางคณิตศาสตรแสําหรับปใญหาการจัดวางตูคอนทนนอรแภาย฿นรือสินคา : 
ธนวัฒนแ วิศษสินธุแ 395 

  ปใจจัยชิงสาหตุการพัฒนาผูจัดหาที่มีอิทธิพล฿นซอุปทานละสงผลตอประสิทธิภาพการ
ดํานินงานของผูจัดหาสินคาหางสรรพสินคาทองถิ่น฿นประทศเทย : พงษแทพ ภูดช 

 

 
406 

(11) 



 

14 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 หนา 
  ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจ

ขนาดล็กธนาคารกรงุเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กนกพร จันทร ละ ปิยฉัตร บูระวัฒนแ 418 
  ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของผูบริภค฿นจังหวัด

อุบลราชธานี : กมลพร นครชัยกุล ละ ธรรมวิมล สุขสริม 431 
  ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน 

กรณีศึกษา อําภอมจม จังหวัดชียง฿หม : พิศาพิมพแ จันทรแพรหม, ทิพยแสุดา ตั้งตระกูล, 
สายสกุล ฟองมูล, สมคิด กวทิพยแ ละ ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร 444 

  ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค
฿นขตกรุงทพฯละปริมณฑล : จินตาณัฏฐแ  พรอวมอิน ละ กรัณพัฒนแ อิ่มประสริฐ 455 

  ผูนําเทยกับสถียรภาพทางการมือง฿นสมัยสงครามลกครั้งที่ 1 : ชนะศึก วิศษชัย วีระศักดิ์ 
พุมพ็ชร 466 

  รูปบบการออมงินละการวางผนทางการงินที่ สงผลตอการตรียมความพรอมกอน
กษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัทกิฟฟารีน : ธนภณ รืองรงสกุล ละ ศักดิ์ชาย 
นาคนก 479 

  วิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงสูผลงานจิตรกรรมรวมสมัย : สุธิดา บุตรขก 490 
  ศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงรายสูการพัฒนาที่ยั่งยืน : ฉลิมศรี หลาสุนทร, 

วรรณะ รัตนพงษแ, นาวิน พรม฿จสา ละ จันจิรา วิชัย 501 
  ศาสตรแพระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม : กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจ

กษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก อําภออรัญประทศ 
จังหวัดสระกว : นงนุช ศรีสุข 510 

  ศึกษากลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยพื่อการทองที่ยวบบยั่งยืน : ชัยวิชญแ มวงหมี 522 
  อิทธิพลของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่สงผลตอผลการดํานินงานของ

วิสาหกิจชุมชน฿นจงัหวัดพชรบุรี : ปิยธิดา  ขุมทอง, วัชระ วชประสิทธิ์ ละ กฤตชน วงศแรัตนแ 538 
  กลุํมการศึกษา 552 
  การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย฿หเดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ 

จังหวัดนครราชสีมา : คธาวุธ พลคตร 552 
  การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการรียนรู฿น

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 : ภาธรณแ  สิรวรรธกุล, 
ธนิก คุณมธีกุล ละ ธีรศักดิ์ อินทรมาตยแ 564 

  การพัฒนากิจกรรมครงการป็นฐาน฿นการรียนรู รื่องการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาวิชา
ธุรกิจสื่อการศึกษาพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กิติกร 
ทิพนัด 578 

  การพัฒนาชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนแ
ละบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู : รัฐพร กลิ่นมาลี, ดวงกมล พธิ์นาค 
ละ มนตแชัย ทียนทอง 587 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 หนา 
  การพัฒนาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนพื่อพัฒนาทักษะดานการขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง : กฤษดา กฤตมธกุล ละ ณัฐปภัสรแ พงษแพนพ็ก 600 
  การพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑแผาฝูาย 

ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : ศิววิชญแ จั้นอรัญ 608 
  การพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสขุ฿นชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : อรรถวิทยแ สิงหแศาลาสง 618 
  การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารตามนวทางศรษฐกิจสรางสรรคแ วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาว

ตน อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา : ลักขณา สกุลลิขรศสีมา ละ พรพล รมยแนุกูล 630 
  การพัฒนารูปบบการรียนบบหองรียนกลับดานบบรวมมือกัน฿นรายวิชาการอานพื่อความ

ขา฿จ : ธนศรษฐ ชะวางกลาง ละ สุขสรรพแ ศุภศรษฐสรี 644 
  การพัฒนาสื่อ฿หความรู฿นการบริการซอมบํารุงคอมพิวตอรแบื้องตน : จักรรวี สงจันทรแ ละ 

ศันสนียแ ลี้ยงพานิช 658 
  การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมพื่อฟื้นฟูยานการคาถนนจอมพล มืองกานครราชสีมา : 

นิคม บุญญานุสิทธิ์ ละ อภินันทแ สีมวงงาม 672 
  การวิจัยบูรณาการการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวมพื่อสรางความขมข็ง

ของชุมชนอยางยั่งยืน พื้นที่ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : สุวรรณา 
ตชะธีระปรีดา, ทวี วัชระกียรติศักดิ์, ศิริพร ลิศยิ่งยศ, ชิตวรา บรรจงปรุ ละ สุรัตนแ 
หงษแเทย 685 

  การศึกษาการ฿ชพจนานุกรมละปใญหาการ฿ชพจนานุกรม฿นการปล 2 นักศึกษาวิชาอก
ภาษาจีนช้ันปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา : 
รุจิรา ศรีสุภา, วิชมัย อิ่มวิศษ ละ Li Xuan Xuan 701 

  การศึกษาการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 : พรทิพยแ ทบธรรม ละ พชรสุดา ภูมิพันธุแ 709 

  การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบรุี ละตราด : ประสาน จันทรแดาสุด, สุรียแมาศ สุขกสิ ละ อัมพวัน ประสริฐภักดิ์ 721 

  การศึกษานวนมการจัดการความรู฿นประทศเทย : ระบิล พนภัย, อัจฉราวรรณ ทาวดอน 
ละ ปราณี สกุลลิขรศสีมา 783 

  การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด : รักศักดิ์ คุมชนมแ, สุรียแมาศ 
สุขกสิ ละ อัมพวัน ประสริฐภักดิ์ 744 

  การศึกษาปใญหาละนวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา : พระมหาณรงคแ ธมมฺจารี (จันทรชัย) 
ละ สุวิมล ตั้งประสริฐ 

 756 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 หนา 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรแ ละจิตวิทยาศาสตรแของนักรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
รียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ข้ัน : มัณฑณา ช่ืนรัมยแ 770 

  การศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด
฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน : สมบัติ กุมลาชัย 
ละ พชรสุดา ภูมิพันธุแ 782 

  การสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวบบ 
Slow Tourism กลุมผูสูงอายุ ดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นจังหวัดนครราชสีมา : 
กรองทิพยแ ชัยชาญ 793 

  การสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ 
อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : มานิตยแ อรรถชาติ 809 

  การสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง : อกราช หนูกว ละ 
อกรัตนแ อกศาสตรแ 822 

  ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่ปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการ ฿นขต
อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา : ธนชัย กะตะศิลา, พิทยา ผอนกลาง ละ บญจวรรณ รักษแสุธี 840 

  ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 : ภราดร มาซานนทแ ละ สาวนี 
สิริสุขศิลป 848 

  ความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ฿นสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 : ประดิษฐแ ศรีวงษแชัย ละ 
สาวนี สิริสุขศิลป 859 

  ความสามารถ฿นการข งขันของผูประกอบการ฿นตลาดตองชม กลุ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 1 ละ ½ : สุธานันธแ พธิ์ชาธาร, สุธาสินี พธิ์ชาธาร, จารุ
วรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ละ นวพร ฝอยพิกุล 870 

  ทองถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการมือง : ภาพสะทอนปใญหาการพัฒนาการมืองภาคประชาชน฿น
รื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา : วุฒินันทแ ชัยศรี 876 

  ทคนลยีสารสนทศพื่อการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการผลิตขาว
ปลอดภัยที่ยั่งยืนอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : ฉลิมชัย หลอวงศแตระกูล, 
พนิดา หลอวงศแตระกูล, วีรวัตร นามานุศาสตรแ ละ กนกพร ฉิมพลี 888 

  นวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿น
ชุมชนทองถิ่นพื่อการพัฒนา ฿นอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา : พรทิพยแ รอดพน, 
วรอนงคแ ถทองคํา, นวินดา ซื่อตรง ละ พิมพแนิภา รัตนจันทรแ 900 

  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตอสังคม ฿นกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยอ็ด ขต 3 : ธรรมกียรติ พรหมจันทรแ ละ สาวนี สิริสุขศิลป 913 

(14) 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 หนา 
  ประสบการณแการจัดการรียนรูนาฏศิลปเทย฿นตางดน กรณีศึกษา รงรียนนาฏศิลป วัดธัมมาราม 

นครชิคาก ประทศสหรัฐอมริกา : รัตนะ พูนกษม, กิตติ คงตุก ละ เอยรศ บุญฤทธิ์ 927 
  ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัด

สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี : ทวีศักดิ์ ธาตุชัย, นวัตกร หอมสิน 
ละ ประพรทิพยแ คุณากรพิทักษแ 939 

  ปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนระดับช้ันนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 : วนิดา ดนดี ละ สมกียรติ ทานอก 951 

  ผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรละความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพ
การทํางานของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ : อารญา 
พรหมมีชัย ละ พลานุช คงคา 966 

  ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงที่สงผลตอความสําร็จ฿นการดํานินงาน
ของธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา : ชุติมา วุฒิสิงหแชัย 980 

  ผลการจัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทย ดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของ
ด็กปฐมวัย : กัลยณัฏฐแ พงเพรี, พอจตนแ ธรรมศิริขวัญ ละ อังคณา กุลนภาดล 992 

  ผลการ฿ชกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่อง
กราฟ พื่อสงสริมการรู รื่องคณิตศาสตรแ สําหรับนักรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 : 
กมลวรรณ มีทียม, วนินทร สุภาพ ละ อุมารินทรแ ปิ่นตบตง 1004 

  ผนงานวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการจัดการความรูระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
พื่อการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืนจากการขับคลื่อนชิงบูรณาการภารกิจการวิจัย
ละบริการวิชาการกทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัยละ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา : ทวี วัชระกียรติศักดิ์, สุภาพร ลักษมีธนสาร, 
สุวรรณา ตชะธีระปรีดา, ชิตวรา บรรจงปรุ ละ วิภาวี พูลทวี 1017 

  พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา : กรณีศึกษาการสอนทคนิคเวอลินนวเทยดิมของครูกวิทยแ 
ขันธศิริ : จิราพัชร ลิศศิวาพร ละ ปรีญานันทแ พรอมสุขกุล 1032 

  มนทัศนแที่คลาดคลื่อนทางศรษฐศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิจัยชิง
คุณภาพ : สรพงษแ จริญกฤตยาวุฒิ, ชรินทรแ มั่งคั่ง ละ นงยาวแ นาวรัตนแ 1043 

  มดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียน
คุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 : อุษณียแ สีกวตู 
ละ สาวนี สิริสุขศิลป 1053 

  กลุํมการศึกษาและอื่น ๆ 1068 
  กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน฿นภาคตะวันออก 

: กิจฐชต เกรวาส 1068 
  กลยุทธแการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผานสื่อออนเลนแ : กรณีศึกษาฟซบุ฿กพจ : กิ่งกาญจนแ 

กิดกว ละ วฬุรียแ มธาวีวินิจ 1079 
  การขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย : ปญา ทรรทรานนทแ 1088 

(15) 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
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 หนา 
  การบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของรงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอ

หลม กรุงทพมหานคร : กิรณา เชยสาลี ละ จารุนี อารีรุงรือง 1099 

  การศึกษาการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางดวยการตนรําตาตเอช่ินชีที่มีตอการพัฒนาจิตต
ปใญญาของนิสิต : นพรัตนแ ศุทธิถกล 1110 

  การศึกษาการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต : มัทนา วิเลลักษณแ 
ละ รัชนีกร ซวัง 1123 

  ความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ : ดวงกมล สุนทรพินิจ 

ละ สาวนี สิริสุขศิลป 1134 
  ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา : นิศรา มูลวรรณ, 

นริศ สวัสดี ละ จนจบ สุขสงประสิทธ์ิ 1148 
  กลุํมวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี 1160 

  การปรียบทียบการประมาณราคากอสรางอาคารดย฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 5 มิติละวิธีดั่ง
ดิม : ทอดธิดา ทิพยแรัตนแ, ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงคแ, ยิ่งยง รุงฟูา ละ อรวรรณ จันทรแนอย 1160 

  การผลิตสบูดินละหินภูขาเฟรวมกับรังเหม จังหวัดบุรีรัมยแ : จินดาพร สืบขําพชร, รุงรือง งา

หอม ละ คณิตตา ธรรมจริยวงศา 1171 
  การพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัด

บุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด : พิชิต วนัดี, อุทิศ ทาหอม, สําราญ ธุระตา ละ วีรากร 
รัตกุล 1181 

  การยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูล
ถั่วของกษตรกร฿นพื้นที่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง อําภอมฟูาหลวง 

จังหวัดชียงราย : พิณทิพยแ ดงเฝ, พหล ศักดิ์คะทัศนแ, นครศ รังควัต ละ สายสกุล 
ฟองมูล 1193 

  การลดตนทุนการผลิตมะมวงน้ําดอกเมดย฿ชทคนลยีปุยสั่งตัด : ประวช ช้ือวงษแ 1204 
  การวางผนงานกอสรางถนนดย฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 4 มิติ : ทอดธิดา ทิพยแรัตนแ, 

ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงคแ ละ ยิ่งยง รุงฟูา 1213 
  การศึกษาปริมาณละประภทของดอกเม จากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ ละพระบรมรา

ชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พื่อพัฒนาป็นผลิตภัณฑแสบู : 
รุงรือง งาหอม, จินดาพร สืบขําพชร ละ คณิตตา ธรรมจริยวงศา 1224 

  การสรางละหาประสทิธิภาพของครือ่งอัด฿นการปรรปูผลติภณัฑแปลาราของกลุมกษตรกร
อําภอสลภูมิ จังหวัดรอยอ็ด : สิทธดช หมอกมีชัย ละ ศศิกาญจนแ หมอกมีชัย 1235 

  ระบบนําสนอสารสนทศบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ รื่อง  สมด็จพระจาตากสิน
มหาราช : ณภัทรกฤต จันทวงศแ 1250 

(16) 
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 หนา 
  กลุํมนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานวิจัย) 1265 
  การศึกษานวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก : 

รขา อินทรกําหง 1265 
  นาฏยประดิษฐแ ชุดผาทอกะหรี่ยง : จิตสุภวัฒนแ สําราญรัตน 1280 
  นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุด พาลีกี้ยวนางมณฑ : พิชษฐแ ออนสําลี ละ หฤทัย นัยมกขแ 1290 
 ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร๑ 1303 
  กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1304 
  กระบวนการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพบบมสีวนรวมระดับตาํบล จังหวัดพะยา : 

กนกวรรณ อี่ยมชัย, ฉลิมพล กํา฿จ ละ พัชรบูรณแ ศรีวิชัย 1304 
  การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา สาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย คณะ

สาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : พนิดา ทพชาลี ละ นพกา บัวงาม 1313 
  การปิดรับสื่อ การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอนกของวัยรุน฿นอําภอมือง 

จังหวัดจันทบุรี : สริยาภา คันธวัลยแ ละ หมือนฝใน คงสมสวง 1323 
  การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ดย฿ชการรียนบบรวมมือ

ทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยาตอผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนละความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 : ศศิวัฒนแ สุริยะกนทราย, ศรีสุรางคแ ทีนะกุล ละ สมชาย วรกิจกษมสกุล 1333 

  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบบมีสวนรวมพื่อพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา 
จังหวัดลําปาง : อัจฉรา มฆสุวรรณ, บุญฑวรรณ วิงวอน ละ ขจรศักดิ์ วงศแวิราช 1343 

  การรับรูคุณคาดยรวม ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละการออกบบฟอรแนิจอรแที่สงผลตอการ
ตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร : อิสรียาพร พรหมหาญ 
ละ นิตนา ฐานิตธนกร 1352 

  การรับรูคุณคาตราสินคาละพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา : 
นันทนา ปูองจันมณีสกุล ละ สุธาสินี พธิ์ชาธาร 1365 

  การวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวยการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง 
พื้นที่ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : สุรัตนแ หงสแเทย, ดวงพร กิจอาทร 
ละ อกรัตนแ อกศาสตรแ 1377 

  การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา : สุภาพร ลักษมีธนสาร, ทวี วัชระกียรติศักดิ์, สุวรรณา 
ตชะธีระปรีดา, ชิตวรา บรรจงปรุ ละ วิภาวี พูลทวี 1387 

  การศึกษาการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา : พงษแพันธแ มวยหมั่น ละ สุธาสินี พธ์ิชาธาร 1399 

  การศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการ ตามการรับรู
ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน : รัฐภล หาญชนะ ละ กนกพร ฉิมพลี 
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 หนา 
  ความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสารความผูกพันละความพึงพอ฿จ฿นงาน ละ

บรรยากาศ฿นองคแกร  ที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร : พัณณแชิตา รุงหิรัญธนากิตติ์ ละ นิตนา ฐานิตธนกร 1423 

  นวัตกรรมการผลิตละกลยุทธแการพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผา฿นรูปบบ฿หมสําหรับ
ชุมชนดานกวียนพื่อพ่ิมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขันเด฿นตลาด

อาซียนละตลาดลก : ชัยศิริ หลวงนม, ชน ยี่นาง, กรียงเกร ดวงขจร, ดุริวัฒนแ ตาเธสง 
ละ ออนลมี กมลอินทรแ 1434 

  ปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแ
ลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร : กิตติวัฒนแ จิตรวัตร ละ นิตนา ฐานิตธนกร 1453 

  ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหง
ประทศเทย กรุงทพมหานคร : ธนาวุฒิ ผาดี ละ สุธานันธแ พธิ์ชาธาร 1467 

  ปใจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา : วุทธิมธวแ กื้อกอบ 1479 

  ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของ
ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต : อัมพร ชวยสุข, ธีรพันธแ สงวนวงศแ 

ละ ธรรมนูญ คงสวัสดิ์ 1491 
  รูปบบการสงสริมสขุภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบรหิารสวนตาํบลรองคาะ อําภอวังหนือ 

จังหวัดลําปาง : อัจฉรา มฆสุวรรณ ละ ขจรศักดิ์ วงศแวิราช 1501 
  วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน : ปิยาภา 

คชาศักดิ์, พัชราภรณแ ทุรียน, พิมพแชนก สุวรรณคีรี ละ นริศรา พันธุแธาดาพร 1512 

  ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว 
ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 : วิลัยพร ยาขามปูอม 1522 

  ศักยภาพดานการทองที่ยวของตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา : ลักษมี 
ขมนทัย, อกชัย ปานมาก, จิระพงษแ พนาวงศแ ละ กนกมน รุจิรกุล 1534 

  สภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาขต 3 : นุชา มาตหนองวง, ศิราณี จุฑปะมา ละ ประคอง กาญจนการุณ 1544 

  กลุํมการศึกษา 1562 
  การ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 : นฤมล พึ่งกว, วิลาสินี พลอยลื่อมสง ละ 
สมภชนแ พนาวาส 1562 

  การปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละความสามารถ฿นการกปใญหาของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดย฿ชวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ : ชรินทรแ

ทิพยแ บัติสูงนิน, ประสิทธิ์ ปุระชาติ ละ วันวิสาขแ ลิจวน 1577 
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 หนา 
  การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง ดย฿ชการรียนรู

บบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัยของนักรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 : ทัศนียแ หักขุนทศ, วัลลภ หมวงษแ ละ สมชาย วรกิจกษมสกุล 1587 

  การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดย฿ชการรียนรู
บบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿ห
หตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ศศิวิมล จันทรังษี, ศรีสุรางคแ ทีนะกุล ละ 
สมชาย วรกิจกษมสกุล 1598 

  การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปา
สริมดวยปรกรมจีอจีบราของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : วิทยา สนาสถียร, 
สมชาย วรกิจกษมสกุล ละ ศรีสุรางคแ ทีนะกุล 1612 

  การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแรื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ละการประยุกตแ ตาม
รูปบบการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยชุดฝึกทักษะที่นนกระบวนการ
กปใญหาของพลยาละปรกรม The Geometer’s Sketchpad ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 : ชาญชัย หาญสีนาด, สมชาย วรกิจกษมสกุล ละ วัลลภ หมวงษแ 1624 

  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับ
ประถมศึกษา : ณรงคแชัย ธนกิจภาคิน, ชวิศ จิตรวิจารณแ, สมกตุ อุทธยธา ละ ชุฏิภัคศแ 
ขมวิมุตติวงศแ 1636 

  การวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการ
รียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ทรรศนียแ วงคแคํา ละ ปกรณแ 
ประจันบาน 1644 

  การวิจัยละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมยแ : อนล สวนประดิษฐแ, บรรพต วงศแทองจริญ, มิตรธิศาล อื้อพชรพงษแ, 
สัญชัย ครบอุดม, ยธิน จาทนทะรังคแ, กรนาลิน สาริยา, วิทวัส สหวงษแ ละ ลอสันตแ 
ฤทธิ์ขันธแ 1657 

  ความสัมพันธแระหวางความคิดห็นตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ : สุภาพร 
สืบทพ ละ พียงข ภูผายาง 1670 

  ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 : บุญสง กรุงชาลี, ฐิตาภรณแ วียงวิศษ ละ 
ศรีพ็ญ พลดช 1683 

  ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียน฿นรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา : การ
วิจัยผสานวิธี : อรัญญา กวหลา, เพศาล วรคํา ละ พงศแธร พธิ์พูลศักดิ์ 1696 

  สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ 
ขต 3 : จรัสศรี พธิ์หมือน, ฐิตาภรณแ วียงวิศษ ละ ศรีพ็ญ พลดช 
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 หนา 
  กลุํมการศึกษาและอื่น ๆ 1716 
  การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความ ของนักศึกษา ผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย

฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย : รุจิรข บุญญราศรี 1716 
  การพัฒนาทักษะการรียนรูดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบละ

สวงหาความรู ป็นกลุม ฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ ของนักศึกษาช้ันปีที่  2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : หทัยวรรณ มณีวงษแ 1730 

  การวิคราะหแบริบทชุมชนดวยขอมูลชิงพื้นที่฿นตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย ละตําบล
หินดาด อําภอหวยถลง จังหวัดนครราชสีมา : สรชินี กวธาน ี 1742 

  การศึกษาความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ดยการ
จัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน : ณิชา ขอสริมกลาง, กาญจนา ทอกว ละ 
ชยพร ธงภักดี 1754 

  การศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา  : มาลิสา 
อินรักษา, พูนศักดิ์ ศิริสม ละ ยุทธพงศแ ทิพยแชาติ 1764 

  การศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ 
การคูณละการหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 : ณัฐพล ลิศนัน, พูนศักดิ์ 
ศิริสม ละ ยุทธพงศแ ทิพยแชาติ 1776 

  ครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขต
ทศบาลนครนครราชสีมา : สมฤทัย มีสงนิล ละ สวียา ปรารถนาดี 1788 

  นวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด : ชฎาภรณแ 
กวสนทิพยแ, จํานียร พลหาญ ละ อรัญ ซุยกระดื่อง 1802 

  พฤติกรรมกลุมของด็กวน ฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน : สุชญาดา ชคชัย, 
จํานียร พลหาญ ละ ธีรชัย บุญมาธรรม 1815 

  กลุํมวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1828 
  การพัฒนาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแดย฿ชประด็นทางสังคมที่

กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วเป คณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : วิชชุตา อวนศรีมือง 1828 

  การศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย: นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ : อมร จือตี๋ ละ สะเบพร อาจศรี 1838 

 ผลงานวิจัยภาคชุดงานสร๎างสรรค๑ 1852 
  กลุํมนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานสร๎างสรรค๑) 1853 
  บรรพกาลจันทรแงาม : สมศักดิ์ บัวบุตร 1853 
  ฟูอนสวงฮือ : นฤมล จิตตแหาญ, ชลาลัย วงศแอารียแ, สาวรัตนแ ทศศะ, ภูวนัย กาฬวงศแ 

ละ จิรายุทธ จันทะรือง 1858 
  ศรีสาธรสะออนคราช : กนกวรรณ ซตยีว, จิราภรณแ จิ๋วนุช, พัณณิตา หดัสูงนิน ละ 

หฤทัย นัยมกขแ 1863 
สูจิบัตร 1869 

(20) 
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กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลราชสถิตย๑ องค๑การบริหารสํวนตําบลราชสถิตย๑  
อําเภอไชโย จังหวัดอํางทอง 

COMMUNICATIONS PROCESS IN ELDERLY SCHOOL OF RACHASATHIT SUBDISTRICT 
ADMINITRATIVE ORGANIZATION, ANGTHONG PROVINCE. 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาบริบทของรงรียนผูสูงอายุ ละศึกษากระบวนการสื่อสารของรงรียน
ผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิต อําภอเชย จังหวัดอางทอง ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ 
คัดลือกกลุมตัวอยางบบจาะจงจากตัวทนของภาครัฐ ละภาคประชาชนที่กี่ยวของกับรงรียนผูสูงอายุ ฝุายละ 5 คน 
รวม 10 คน ก็บรวบรวบรวมขอมูลดยการสัมภาษณแ ผลการวิจัย พบวา 1) รงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแป็นพื้นที่
ที่ผูสูงอายุเดมีกิจกรรมรวมกัน เดรับการสนับสนุนจากองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ มีจํานวนผูสูงอายุรอยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด จึงทํา฿หองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตป็นสังคมผูสูงอายุ การดํานินการของรงรียนผูสูงอายุ
ตําบลราชสถิตยแ มีการรียน 4 หมวดวิชาคือ (1) การดูลสุขภาพผูสูงอายุ (2) สงสริมอาชีพละพัฒนาศักยภาพ
ศูนยแการรียนรู฿นชุมชน (3) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณีละภูมิปใญญาทองถิ่น ละ (4) สิทธิประยชนและ
สวัสดิการของผูสูงอายุ 2) การสื่อสารของรงรียนผูสงูอายุตําบลราชสถิตยแ บงออกป็นการสื่อสารบบป็นทางการ 
คือ การประชุมรวมกันทุกสัปดาหแพื่อพัฒนารูปบบการรียนละปรับปรุงกเขปใญหาที่กิดขึ้นจากการรียน มีนายก
องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแป็นผูนําหลัก฿นการประชุม ละการสื่อสารบบเมป็นทางการ ดยมีการนัดหมาย
สถานที่นัดพบ฿นตละหมูบานพื่อรวมกันดินทางมารงรียนผูสูงอายุผานการ฿ชทคนลยีการสื่อสาร  ชน 
ทรศัพทแมือถือละอพพลิคช่ันเลนแ 
คําสําคัญ : กระบวนการสื่อสาร, รงรียนผูสูงอายุ, สังคมผูสูงอายุ 
 
ABSTRACT 
 This study aims to investigate the context of an aging school and the communication 
processes of Ratchasathit Sub-district Aging School in Sub-district Administration Organization of 
Ratchasathit, Chaiyo District, Ang Thong Province. This qualitative research selects sample groups 
as a focus group of 5 people from the state sector and another 5 from the public sector relating 
to this aging school. The data of the research is collected from interviews. 
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 The study found that 1) the aging school of Ratchasathit Sub-district is where aging 
students do activities together that is supported by Sub-district Administration Organization of 
Ratchasathit. This school accommodates 20 percent of aging students; thus, Sub-district 
Administration Organization of Ratchasathit has entered a aging society. The school offers 4 
groups of subjects which include (1) Senior Healthcare (2) Career Promotion and the Potential 
Development of Community Learning Center (3) Religion, Arts, Culture, Customs and Local 
Wisdom, and (4) Benefits and Welfare of Senior People. The study also found that 2) the types of 
communication in Ratchasathit Sub-district Aging School are formal and informal. Formal 
communication refers to weekly meetings, which are chaired by the president of Sub-district 
Administration Organization of Ratchasathit in order to develop learning styles and solves 
problems occurring during learning activities. Informal communication refers to the meetings and 
meeting points in each village in order to gather the students and travel to the school together 
through communication technologies such as cellphones and LINE applications. 
Keyword : Communication Process, Senior school, Aging society  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยกาวขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งต พ.ศ. 2547 ดยมีสัดสวนผูสูงอายุกินรอยละ 10 ของประชากร 
อยางเรก็ตาม การจะป็นสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแจะตองมีสัดสวนประชากรวัย 60 ปีขึ้นเปกินรอยละ 20 ของประชากร
ตามนิยามขององคแการสหประชาชาติ (UN) ละเดบงระดับการขาสูสังคมผูสูงอายุป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับการ
กาวขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นเปมากกวารอยละ 10 
ของประชากรทั้งประทศหรือมีประชากรอายุตั้งต 65 ปีมากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งประทศ สดงวา
ประทศนั้นกําลังขาสูสังคมผูสูงอายุ 2) ระดับสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือ
ประทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนเปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประทศหรือมีประชากรอายุตั้งต 65 ปี
มากกวารอยละ 14 ของประชากรทั้งประทศ สดงวาประทศนั้นขาสูสังคมผูสูงอายุดยสมบุรณแ ละ 3.) ระดับสังคม
ผูสูงอายุอยางต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นเปมากกวา
รอยละ 20 ของประชากรทั้งประทศ สดงวาประทศนั้นขาสูสังคมผูสูงอายุอยางต็มที่ ละ฿นปี 2565 จะป็นปีรก
ที่ประทศเทยขาสูสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ (สํานักงานสนับสนุนละสงสริมวิชาการ 8, 2561, น. 3) การบงกลุม
ผูสูงอายุสามารถบงเดตามหลักการชวยตนอง฿นชีวิตประจําวัน (Activity Daily Living : ADL) กลุมรกคือ กลุมที่
ชวยตัวองเดดี (กลุมติดสังคม) มีสุขภาพทั่วเปดีสามารถชวยหลือตนองเด อาจมีรงรื้อรังตอยู฿นความดูลของพทยแ 
ทํา฿หสามารถขากิจกรรมสังคมเด กลุมที่สอง คือ กลุมที่ชวยหลือตัวองเดบาง (กลุมติดบาน) ป็นกลุมที่ชวยหลือ
ตนองเดบางสวน อาจมีรครื้อรังละรกที่สงผลตอการคลื่อนเหว สงผล฿หมีขอจํากัด฿นการขารวมกิจกรรมทางสังคม 
ละกลุมที่สาม คือ กลุมที่ชวยหลือตนองเมเด (กลุมติดตียง) เมสามารถชวยหลือตนองเด มีรคประจําตัวหลายรค
ละเมสามารถขารวมกิจกรรมทางสังคมเด (จิรทีปตแ ทวีสุข, สัมภาษณแ, 26 มษายน 2561)  กรมกิจการผู สู งอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ เดนิยามรงรียนผูสูงอายุป็นการจัดการศึกษา อีกรูปบบหนึ่ง
ที่ตองการ฿หผูสูงอายุมีความรูความขา฿จ฿นรื่องที่มีความสําคัญตอการดํานินชีวิต กิดจากนวคิดที่ตระหนักถึงคุณคา 
ความสําคัญ ละพลังของผูสูงอายุ ดยการสรางพื้นที่สงสริมการรียนรูละพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ บนพื้นฐาน
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การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ละภาคีครือขาย การกิดขึ้นของรงรียนผูสูงอายุยังสอดคลองกับผนผูสูงอายุ
หงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2552) ละพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
ขอสนอชิงนยบาย฿นวทีการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ปี 2553 ละ 2556 ผนระดับชาติหลายฉบับ
ที่฿หความสําคัญกับการศึกษารียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางตอนื่อง การมีสวนรวม฿นกิจกรรม
ทางสังคม ละการขาถึงขอมูลขาวสารที่ป็นประยชนแ (กรมกิจการผูสูงอายุ , 2559, น. 1) ละทางสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสริมสรางสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการดํานินกิจกรรม฿นรงรียนผูสูงอายุ ภาย฿ตนวคิดการ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ปลี่ยนภาระ฿หป็นพลัง ลดการพึ่งพิง สริมการทํางานของภาครัฐ ภาย฿ตหลักสูตรการ
รียนรูสําหรับรงรียนผูสูงอายุ ทํา฿หผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป็นพลังของสังคม ละกิดการรียนรูตลอดชวงชีวิตอยาง
ทจริง รงรียนผูสูงอายุสามารถมีรูปบบละกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริบทของพื้นที่ ความตองการของ
ผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุ จะกําหนดตารางกิจกรรม฿นตละสัปดาหแเวชัดจน ระยะวลาปิดรียนอาจ
ป็นตลอดปหีรือปิดป็นชวงวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม สวน฿หญจะจัดกิจกรรมสัปดาหและ 1 วัน 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ป็น หนวยงานของรัฐที่มีความ฿กลชิดละมีบทบาท฿น การจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับประชาชน฿นชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมจึงป็นระบบที่มีขอบขตกวางขวางครอบคลุมหลายกิจกรรมที่กี่ยวของ
กับผูคนจํานวนมาก พื่อการจัดสวัสดิการสังคม฿หกิดประสิทธิภาพละคุณภาพสูงสุดกับคน฿นสังคม องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองทําหนาที่ดูลละการจัดบริการสาธารณะพื่อประยชนแของทองถิ่นของตนอง อาทิชน 
การจัดการระบบสาธารณูปภค การจัดการดูลรักษาระบบสิ่งวดลอม การจัดการการศึกษาละศิลปวัฒนธรรม 
การดูลคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นทองถิ่น ดังนั้น ภารกิจขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทตอคุณภาพ
ชีวิตประชากรของตนองสูงมาก 
 รงรียนผูสูงอายุ คือ การสงสริมการรียนรูตลอดชีวิต พื่อการพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัย
ของผูสูงอายุ กิจกรรมของผูสูงอายุจะป็นรื่องที่ผูสูงอายุสน฿จ ละจําป็นตอการดํานินชีวิต ชวยพิ่มพูนความรู
ทักษะชีวิตที่จําป็น ดยวิทยากรจิตอาสา ผูทรงคุณวุฒิ฿นพื้นที่ ปราชญแชาวบาน ละ฿นขณะดียวกันก็ป็นพื้นที่
ที่ผูสูงอายุจะเดสดงออกซึ่งศักยภาพดวยการถายทอดภูมิความรูประสบการณแกบุคคลอื่น พื่อสืบสานภูมิปใญญา
฿หคงคุณคาคูกับชุมชน องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิต (อบต.ราชสถิตยแ) เดจัดทําหลักสูตรการรียนการสอน
รงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแขึ้น พื่อ฿หสอดคลองกับผนผูสูงอายุหงชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2545 ถึง 2564) 
ละปรับ฿หสอดคลองกับยุทธศาสตรแของ อบต.ราชสถิตยแ ฿นยุทธศาสตรแดานการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาละนันทนาการ พื่อ฿หผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนองเดละมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ป็นผูสูงอายุท่ีมีคุณคาตอสังคมตามนวคิดที่วา ผูสูงวัย คือ หลักชัยของสังคม 
 รงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อ฿หผูสูงอายุมีความรูความขา฿จ฿นดานสงสริมสุขภาพ 
สงสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปใญญาละทคนลยี สามารถนํามาปรับ฿ช฿นชีวิตประจําวันเด 2) พื่อสงสริมการพัฒนา
ตนองละการรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 3) พื่อสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุท้ังดานกาย ฿จ สังคมละสติปใญญา 
4) พื่อสงสริมคุณคาทางภูมิปใญญาของผูสูงอายุ฿หป็นที่ประจักษและยอมรับ ดยมุงปูาเปที่กลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่
ซึ่งมีชมรมผูสูงอายุป็นศูนยแกลางของ฿นชุมชน การติดตอสื่อสารระหวางผูสูงอายุละการติดตอสื่อสารระหวาง อบต.
ราชสถิตยแ กับชมรมผูสูงอายุมีสวนป็นอยางมาก฿นการทํา฿หรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตประสบความสําร็จ  
ดยเดมีการปิดรียนกันมาตอนื่องถึง 4 ภาคการศึกษา มีปูาหมาย฿หผูสูงอายุสามารถดูลสุขภาพตนองเดอยางถูกวิธี
ละสรางจิตอาสาดยถายทอดความรูการดูลสุขภาพกผูอื่นเด มีความรูดานอาชีพ สามารถลี้ยงตนองเดละอยู฿นสังคมเด
อยางมีความสุข ฿หผูสูงอายุป็นผูสืบทอดองคแความรู สรางจตคติ รักละหวงหนศิลปะประพณีวัฒนธรรมละ
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ภูมิปใญญาทองถิ่นละ฿หผูสูงอายุมีองคแความรู฿นประยชนและสวัสดิการของตนอง อีกทั้งป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
สรางประยชนแตอชุมชนละมีจิตอาสา ซึ่งสงผล฿หผูวิจัยมีความสน฿จที่จะศึกษาวิจัย กระบวนการสื่อสารของ
รงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ อําภอเชย จังหวัดอางทอง 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบริบทของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิต 
 2. พื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิต 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคดิ฿นการวิจัย 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ในการวิจัย 
 รงรียนผูสูงอายุ หมายถึง รงรียนผูสูงอายุขององคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ ซึ่งเดจัดการศึกษา
ที่ตองการ฿หผูสูงอายุมีความรูความขา฿จ฿นรื่องที่มีความสําคัญตอการดํานินชีวิต 
 กระบวนการสื่อสาร หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางผูสูงอายุละการติดตอสื่อสารระหวางองคแการ
บริหารสวนตําบลราชสถิตยแกับผูสูงอายุ฿นการดํานินกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ 
 บริบทของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ หมายถึง สภาพทั่วเปขององคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ 
อําภอเชย จังหวัดอางทอง ประกอบดวยสภาพภูมิประทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิตความป็นอยู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ที่จะศึกษากระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ 
ดยกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลตัวทนของภาครัฐละภาคประชาชนที่กี่ยวของกับรงรียนผูสูงอายุ 
฿ชวิธีการลือกบบฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) บงป็นตัวทนจากภาครัฐจํานวน 5 คนละตัวทน
จากภาคประชาชนจํานวน 5 คน รวมป็นจํานวน 10 คน สถานที่ก็บรวบรวมขอมูล คือ รงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิต 

โรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลราชสถิตย๑ 

 ภาครัฐ 

 ภาคประชาชน 

กระบวนการสื่อสาร 

 การสื่อสารแบบเป็นทางการ 

 การสื่อสารแบบไมํเป็นทางการ 

 

กระบวนการสื่อสารของ 
โรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลราชสถิตย๑ 
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 การก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุมตัวอยางดํานินการดย฿ชบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นสําหรับก็บรวบรวมขอมูล 
ดยบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นจากการศึกษาคนควาอกสาร หนังสือ ตําราละงานวิจัยที่กี่ยวของ รวมทั้งศึกษาการสราง
บบสัมภาษณแ อยางละอียดตามกรอบนวคิดการวิจัยดยบบสัมภาษณแที่ ฿ชสําหรับการวิจัยครั้งนี้เดถูกสรางขึ้น
ป็นบบสัมภาษณแปลายปิดละบบสอบถามปลายปิดซึ่งประกอบดวยคําถาม 2 สวนดยมีนื้อหา฿นตละสวน 
ดังนี้ คือ สวนที่ 1 ป็นคําถามกี่ยวกับบริบทของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ สวนที่ 2 ป็นคําถามกี่ยวกับ
กระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิต 
 การก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะนําบบสัมภาษณแที่ผานการทดสอบละกเขรียบรอยลว เปดํานินการ
ก็บรวบรวมขอมูลดยผูวิจัยกับผูชวยวิจัยอีกจํานวน 5 คน สถานที่ก็บรวบรวมขอมูล คือ รงรียนผูสูงอายุตําบล
ราชสถิตยแ องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ อําภอเชย จังหวัดอางทอง 
 การวิคราะหแขอมูล การวิคราะหแดยวิคราะหแนื้อหา (Content analysis) การสรางขอสรุปดย฿ชกรอบ
ความคิดชิงทฤษฎีป็นฐานหลัก฿นการวิคราะหแพื่อนําขอคนพบบื้องตนมาพิจารณาวาสอดคลองกับทฤษฎี฿ดทฤษฎีหนึ่ง
฿นกรอบความคิดชิงทฤษฎีที่ศึกษาเวตั้งตตนหรือเม อยางเร กระบวนการละง่ือนเขตางๆ ฿นขอคนพบหลานั้น
ป็นเปตามกรอบความคิดชิงทฤษฎีหรือเม ลวจึงอภิปรายผลตามขอคนพบที่เดจากการปรียบทียบ ละยืนยัน 
การก็บขอมูล฿ชระยะวลา 2 วัน ระหวางวันท่ี 26-27 มษายน 2561 
 
ผลการวิจัย 
 1. บริบทของโรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลราชสถิตย๑ 
  จากการที่หนวยงานตางๆ เดจัดสรรกิจกรรม฿หผูสูงอายุเดทํารวมกันป็นกลุมอาชีพ มื่อทํากิจกรรม
จํานวนถี่ครั้งข้ึน จึงกิดนวคิด฿นการกอตั้งป็นรงรียนผูสูงอายุ ดยการประชุมปรึกษาหารือดยตัวทนหมูบานละ 
2 คน ภายหลังเดพัฒนาป็นคณะกรรมการผูสูงอายุ มื่อเดคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุลวจึงมีการลือกประธาน 
รองประธาน ละคณะกรรมการบริหารของชมรมผูสูงอายุ จากนั้นจึงรางกฎระบียบขอบังคับของชมรม ดยมีการศึกษา
ดูงานรงรียนผูสูงอายุที่องคแการบริหารสวนตําบลทรัพยแสมบูรณแ จังหวัดพชรบูรณแพื่อนํามาป็นตนบบ จากนั้นจึงริ่ม
กอตั้งรงรียนผูสูงอายุขึ้นมื่อมกราคมปี 2559 ละปิดการรียนจนถึงปใจจุบัน ดยมีวัตถุประสงคแพื่อ฿หป็นพื้นที่
ทีผู่สูงอายุเดมีกิจกรรมรวมกัน สามารถดูลสุขภาพตนองเดอยางถูกวิธี สรางจิตอาสาดยถายทอดความรูการดูลสุขภาพ
กผูอื่นเด มีความรูดานอาชีพละดานตางๆ สามารถลี้ยงตนองเด ละอยู฿นสังคมเดอยางมีความสุข ฿หผูสูงอายุ
ป็นผูสืบทอดองคแความรู สรางจตคติ รักละหวงหนศิลปะ ประพณี วัฒนธรรมละภูมิปใญญาทองถิ่น ละ฿หผูสูงอายุ 
มีองคแความรู฿นประยชนและสวัสดิการของผูสูงอายุ ละป็นบุคคลที่มีคุณภาพป็นประยชนแตอชุมชน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เมป็นภาระผูอื่น เมป็นภาระของลูกหลานละสังคม฿นตําบล 
  รงรียนผูสูงอายุหงนี้มีนายกองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ นายจิรทีปตแ ทวีสุข ป็นผูอํานวยการ
รงรียน ตั้งอยูลขที่ 39 หมูที่ 4 ตําบลราชสถิตยแ อําภอเชย จังหวัดอางทอง ปใจจุบันตําบลราชสถิตยแ มีนื้อที่อยู
ประมาณ 9.6 ตารางกิลมตร ประกอบดวย 7 หมูบาน มีประชากร 2,300 คน ดยมีผูสูงอายุ 471 คน (กินรอยละ 20) 
ทํา฿ห อบต.ราชสถิตยแป็นสังคมผูสูงอายุ รงรียนผูสูงอายุนี้ป็นการจัดการศึกษารูปบบหนึ่งที่ตองการ฿หผูสูงอายุ
มีความรูความขา฿จ฿นรื่องที่มีความสําคัญตอการดํานินชีวิตพื่อ฿หผูสูงอายุมีคุณภาพ ดังวิสัยทัศนแของรงรียน
ผูสูงอายุ คือ รูจริง ปฏิบัติเด ถายทอดป็น ซึ่งบงหลักสูตรการรียนการสอน นนการรียนการสอน฿นระดับพื้นฐาน
ทั่วเปพื่อ฿หผูสูงอายุเดรับความรูที่หลากหลายพื่อมุงปูาหมาย รูจริง ปฏิบัติเด ถายทอดป็น รงรียนผูสูงอายุ
ตําบลราชสถิตยแ จัดการรียนการสอน ตั้งตวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ อาคารศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตละสงสริม
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อาชีพตําบลราชสถิตยแ อําภอเชย จังหวัดอางทอง ดยการจัดการรียนการสอน฿ห 4 หมวดวิชาหลัก ประกอบดวย 
1. การดูลสุขภาพผูสูงอายุ 2. สงสริมอาชีพละพัฒนาศักยภาพศูนยแการรียนรู฿นชุมชน 3. ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประพณีละภูมิปใญญาทองถิ่น 4. สิทธิประยชนและสวัสดิการของผูสูงอายุ มีผูอํานวยการ ครู฿หญ 
ประธานนักรียนหอง หัวหนากลุมสีตละกลุมสี 
 2. กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลราชสถิตย๑ 
  กระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ บงออกป็น 2 รูปบบ คือ 
  2.1 การสื่อสารบบป็นทางการ คือ การประชุมรวมกันทุกสัปดาหแพื่อพัฒนารูปบบการรียนละปรับปรุง
กเขปใญหาที่กิดขึ้นจากการรียน฿นรงรียนผูสูงอายุ มีนายกองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ ประธานชมรม
ผูสูงอายุ ละประธานนักรียนรงรียนผูสูงอายุประชุมรวมกัน ดยชิญตัวทนหัวหนากลุมสี ประธานนักรียน 
ประธานชมรมผูสูงอายุ มาประชุมพื่อนําขอมูลที่ก็บรวบรวมมาสะทอนถึงการดํานินการของรงรียนผูสูงอายุ
ตําบลราชสถิตยแ ละสรุปพื่อปรับปรุงรายวิชา฿หหมาะสมตรงตามความตองการของผูสูงอายุ การสื่อสารอยางป็นทางการ
ของรงรียนผูสูงอายุนั้นมีมาตั้งตการริม่ตนกอตั้งรงรียนจนกระทั่งกอตั้งรงรียนสําร็จ ดยชมรมผูสูงอายุรวมกับ
นายก อบต.ราชสถิต ฿นสวนของการประชุมประจําดือนชวยทํา฿หเดรับขอมูลที่กี่ยวของกับการดํานินการของรงรียน 
ดยมีการนําขอมูลปใญหา ความตองการของผูสูงอายุที่ป็นผูรียนผานตัวทนหัวหนากลุ มสี ประธานนักรียน 
ประธานชมรมผูสูงอายุ ดยมีนายกฯ ป็นประธาน฿นการประชุมทุกครั้ง พื่อหาขอสรุปละนวทางกเขปใญหาที่กิดขึ้น 
พื่อนํามาปรับปรุง฿หหมาะสมกับรายวิชาที่ทําการสอนของรงรียนผูสูงอายุตอเป นอกจากนี้ ฿นการรียนทุกครั้ง
จะมีชวงวลาที่ทางองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแเดมาพบปะพูดคุยกับผูสูงอายุพื่อจงกิจกรรมตางของทางอบต.ฯ 
ละฝาก฿หสื่อสารตอยังคน฿นหมูบาน ดังนั้น หัวหนากลุมสี ประธานนักรียน ประธานชมรมผูสูงอายุ จึงปรียบสมือน
ตัวทน฿นการสื่อสารทั้งจากนายกองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแเปยังผูสูงอายุที่รงรียนผูสูงอายุ ละป็นตัวทน
฿นการสื่อสารของผูสูงอายุท่ีรงรียนผูสูงอายุเปยังนายกองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ 
  2.2 การสื่อสารบบเมป็นทางการ ผูสูงอายุสวน฿หญก็จะริ่มรูจักคุนคยกันจากการขามารียน
฿นรงรียนผูสูงอายุนื่องจากทั้ง 7 หมูบานนั้นจะมีระยะทางหางเกลกันหลายกิลมตร มื่อขามารียนจึงทําความรูจัก
คุนคยกัน มื่อมีงานบุญงานศพหรือจ็บเขเดปุวยก็เปยี่ยมยียนกัน รงรียนผูสูงอายุซึ่งทํา฿หผูสูงอายุ฿นชุมชนรูจักกัน
ป็นอยางดี ละกิจกรรมที่฿หผูสูงอายุมาพบปะกันลกปลี่ยนนวคิดซึ่งกันละกัน มีการ฿ชครื่องมือ฿นการสื่อสาร
คือทรศัพทแมือถือละ฿ชอพพลิคช่ันเลนแ฿นการสื่อสารพูดคุยละการนัดหมายของกลุมผูสูงอายุ  หากมีกิจกรรม 
ที่ทางชุมชนมีการรวมตัวกัน฿นงานประพณีตางๆ การสื่อสารบบเมป็นทางการของผูสูงอายุที่รียน฿นรงรียน
ผูสูงอายุ สวน฿หญจะป็นการสื่อสารบบผชิญหนาตัวตอตัว พราะป็นพื้นที่ล็กๆ จึงมีอกาสพบจอกันเดงาย 
ประด็น฿นการสนทนาสวน฿หญจะป็นการสอบถามสาระทุกขแ สุขดิบ มีการพูดคุยสอบถามความป็นอยูกันละกัน 
การรับประทานอาหารรวมกันของกลุมผูสูงอายุ มีการพูดคุยถึงความชอบสวนตัว การลกปลี่ยนความคิด฿นรื่องตางๆ 
ตลอดจนถึงการนําอาผลิตผลทางการกษตรมาลกปลี่ยน ซื้อขาย การพบกันทุกสัปดาหแ฿นการรียนของรงรียนผูสูงอายุ 
ทํา฿หกิดการสื่อสารบบเมป็นทางการอยางตอนื่อง มีการนัดหมายวาจะพบกัน ณ สถานท่ีหง฿ดของตละหมูบาน
พื่อรวมกันรอรถรับสงที่ทางทางองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแจัดมารับเปรงรียน ประด็นที่นาสน฿จคือพื้นที่
฿นการจัดกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุทํา฿หผูบริหารละขาราชการขององคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแมีพื้นที่
฿นการสื่อสารกับผูสูงอายุบบเมป็นทางการทํา฿หกิดความผูกพัน฿นการดูลซึ่งกันละกัน กิดสังคมบบอื้ออาทร 
สังคมหงการบงปใน การอยูรวมกัน฿นสังคมอยางมีความสุข การชวยหลือบงปใน รวมมือซึ่งกันละกัน฿นสังคม 
ละจุดริ่มตนที่จะทํา฿หสังคมป็นสังคมที่มีความสุขอยางทจริง  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 กระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ พบวา มีนายกองคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ
ประธานชมรมผูสูงอายุ ประธานนักรียน ละหัวหนากลุมสี ป็นผูสงสารหลัก ดยผูสงสารสวน฿หญจะป็นผูนํา
ทางความคิดของคน฿นชุมชน สอดคลองกับ พอล ลาซารแสฟลดแ ละคณะ (Paul Lazarsfeld, et all., 1963) 
พบวาการกระจายขาวสารนั้นกิดขึ้นป็น 2 จังหวะ คือ จากสื่อมวลชนเปถึงผูนําความคิดห็นจังหวะหนึ่ง ละจากผูนํา
ความคิดเปถึงประชาชนท่ัวเปอีกจังหวะหนึ่ง ดังนั้น ขาวสารของสื่อมวลชนจึงมิเดขาถึงละมีอิทธิพลดยตรงตอผูรับ
สมอเป องคแประกอบที่สําคัญ คือ อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) หรือความป็นผูนําความคิดห็น 
(Opinion Leadership) จึงเดกลายป็นทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-Step Flow Theory) 
 หตุผลที่นิยม฿ชการสื่อสารบบเมป็นทางการป็นสวน฿หญนื่องจากคน฿นชุมชนนั้นรูจักกันป็นอยางดี 
ซึ่งมีการสอบถามสาระทุกขแสุขดิบ หากมีกิจกรรมที่ทางชุมชนมีการรวมตัวกัน฿นงานประพณีตางๆ ก็จะป็นการ
พูดคุยกันอยางเมป็นทางการ พื้นที่฿นการจัดกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแทํา฿หผูบริหารละ
ขาราชการขององคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแมีพื้นที่฿นการสื่อสารกับผูสูงอายุบบเมป็นทางการ ทํา฿หกิด
ความผูกพัน฿นการดูลซึ่งกันละกัน สอดคลองกับ กาญจนา กวทพ ละคณะ (2543) นื้อหาของสารที่฿ชสื่อ฿นชุมชน
ควรป็นรื่องที่กี่ยวของกับประสบการณและชีวิตความป็นอยูของชาวบาน ละยังสอดคลองกับ ศรีธรณแ รจนแสุพจนแ 
(2547) พบวา การสื่อสารอยางเมป็นทางการ อาศัยการสนทนาพูดคุยปากตอปาก฿นครอบครัว ครือญาติ พื่อนบาน 
สถานท่ีสื่อสารกิดขึ้นเดทุกหง ชน฿นบาน รานคา ศาลาวัด เรนา อางก็บน้ํา ฯลฯ 
 การ฿ชครื่องมือ฿นการสื่อสาร คือ ทรศัพทแมือถือละ฿ชอพพลิคช่ันเลนแ฿นการสื่อสารพูดคุยละนัดหมายตางๆ 
ของกลุมผูสูงอายุ สอดคลองกับนวความคิดทฤษฎีการพรกระจายนวัตกรรม Innovation Diffusion Theory 
ของ Roger (1973) เดบงกลุมคน฿นสังคมที่จะยอมรับการพรกระจายทางทคนลยีเวดังนี้ กระบวนการ Social 
Adoption นั้น การยอมรับสิ่งที่กี่ยวของกับทคนลยี จะตองอาศัยชองทาง฿นการสื่อสารของบุคคลกลุมตางๆ ฿นสังคม 
พื่อสื่อสารจากกลุมหนึ่งเปสูอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งนวัตกรรมถูกสื่อสารผานชองทางตางๆ ของระบบสังคม ดย฿ชวลา฿นการ
ขาสูสมาชิก฿นสังคม ทั้งสี่สวนประกอบหลัก฿นสังคมนั่น คือ นวัตกรรม ชองทาง฿นการสื่อสาร วลา ละ ระบบสังคม 
Critical mass จํานวนผูที่ยอมรับทคนลยีหรือนวัตกรรมนอยที่สุด ที่ยังคงมีการปฏิสัมพันธแกันระหวางนวัตกรรม
ละผูยอมรับนวัตกรรมทคนลยี นั้น ซึ่งอัตราการยอมรับนั้นพียงพอจะทํา฿หมันยังคงมีทคนลยีนั้นอยูเดดวย 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษา กระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ ฿นการปรียบทียบกับพื้นที่
อื่นๆ ที่เดป็นรงรียนผูสูงอายุตนบบชน โรงเรียนผ๎ูสูงอายุบ๎านหนองลาน ตําบลหนองลาน อําภอทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ละโรงเรียนผู๎สูงอายตุําบลนาพู อําภอพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 2. ควรมีการศึกษา ปใจจัยภายนอกที่ทํา฿หกระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ  
กิดผลสําร็จ฿นระยะยาว 
 3. นําสนอ฿หกหนวยงานที่กี่ยวของ ชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 
หรือกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ฿นการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
ของรงรียนผูสูงอายุ พื่อ฿หกิดความขมข็งของรงรียนผูสูงอายุ อีกทั้งป็นการรองรับสังคมผูสูงอายุ฿นอนาคต 
ละป็นนวทางกกรมการปกครองสวนทองถิ่น สงสริมกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสื่อสารของรงรียนผูสูงอายุ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษากลยุทธแทางการตลาดของกลุมผูบริภค฿นการลือกซื้ออาหารสัตวแลี้ยง 
พื่อศึกษาพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัข ละพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางกลยุทธแทางการตลาดกับการตัดสิน฿จ
ลือกซื้ออาหารสุนัขของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรี ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม สถิติที่฿ช฿นการ
วิคราะหแขอมูล เดก การจงความถี่ รอยละ คาฉลี่ย คาบี่ยงบนมาตรฐาน ละการทดสอบความสัมพันธแดย฿ชสถิติ/
Chi–Square ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริภคที่ลือกซื้ออาหาร
สุนัข฿นจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ปี 
สถานภาพสด จบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี รายเดระหวาง 10,001-20,000 บาท มีสัตวแลี้ยง 3 ตัว ละลี้ยง
สุนัขพันธแล็ก ผลการศึกษา พบวา กลยุทธแทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี 
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับกลยุทธแทางการตลาดสูงมากที่สุด คือ 
กลยุทธแดานราคา รองลงมา คือกลยุทธแดานสถานที่จัดจําหนาย ละดานที่มีระดับกลยุทธแกลยุทธแการตลาดนอยที่สุด 
คือ กลยุทธแดานผลิตภัณฑแ พฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัขชนิดม็ด ซื้อพราะทําลละบรรยากาศของสถานที่จัดจําหนาย
ดยซื้อ฿นสัปดาหแที่ 1 ของดือน คา฿ชจายตอครั้ง 201-400 บาท ละซื้อที่คลีนิครักษาสัตวแ ยี่หอ Royal Canin 
 ผลการทดสอบคาระดับความสัมพันธแ ฿นภาพรวม ระหวางกลยุทธแทางการตลาดกับการลือกซื้ออาหารสุนัข
ของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรี พบวา กลยุทธแทางการตลาดเมมีความสัมพันธแกับการลือกซื้ออาหารสุนัข฿นจังหวัดนนทบุรี 
คําสําคัญ : กลยุทธแทางการตลาด, การลือกซื้อของผูบริภค, อาหารสุนัข  
 
ABSTRACT 
 The objective of this study was to investigate marketing strategy of dog food, to study 
the customers buying decision of dog food, and to study the relationships between marketing 
strategy and the customers buying decision of dog food at Nonthaburi Province. The research 
instrument was the questionnaire. Data collected were analyzed through frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Chi-squared at .05 level of significant. The sampling of this study 
was 400 individuals, those aged between 20-30 years, graduated with bachelor’s degree, those 
with monthly income of 10,001-20,000 bath, mostly 3 dogs, those with small dog. The findings 
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were found as follow. The analytic results of the marketing strategy of dog food had high 
level,//the factors were ranked from highest to lowest mean scores as follows,//price 
factor,//place factor,/and product factor respectively. In terms the customers buying decision of 
dog feed pellets, chosen place of distribution, bought once in a month, the expense for each 
time 201-400 bath, bought an animal clinic. mostly chosen royal canin brand. 
 The result of hypothesis test was overall found that, factor effecting of marketing 
strategy to the customers buying decision of dog food at Nonthaburi Province , marketing strategy 
had no relationship with customers buying decision of dog food at Nonthaburi Province.  
Keywords : marketing strategy, customers buying decision, dog food 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ยุคปใจจุบันมีความนิยมลี้ยงสัตวแลี้ยงพิ่มมากขึ้นอยางตอนื่อง ซึ่งป็นผลมาจากวิถีชีวิตความป็นอยู
ของประชาชนที่ปลี่ยนเป ดวยชีวิตจะมีรงกดดัน฿นชีวิตการทํางานคอนขางสูง พื่อลกปลี่ยนกับการเดรับคาตอบทน 
ละสวัสดิการที่ดีพียงพอสําหรับความพึงพอ฿จ฿นตละบุคคล ทํา฿หประชนชน฿นยุคปใจจุบันริ่มมีปฏิสัมพันธแตอคน
฿นครอบครัวลดนอยลง ละประกอบกับประชาชนสวน฿หญอยู฿นสภาวะการตงงานชา การลี้ยงสัตวแลี้ยงจึง
กลายป็นอีกหนึ่งทางลือกที่จะชวยคลายครียด ซึ่งกิดจากสภาวะรงกดดัน฿นการทํางาน ละคลายความหงา
฿นการดํานินชีวิต฿นทุกๆ วันซึ่งดยสวนมากจะนิยมลี้ยงสัตวแลี้ยง ประภทสุนัข มากที่สุด นื่องจากลี้ยงงาย จากที่คย
ลี้ยงเวฝูาบาน ตอมาริ่มปรับปลี่ยนมาป็นการลี้ยง฿นลักษณะสมือนสมาชิก฿นครอบครัว สงผล฿หคนเทย
มีคานิยม฿นการลี้ยงสุนัขพิ่มขึ้น ละทํา฿หสุนัขป็นสัตวแลี้ยงที่เดรับความนิยมสูงสุดมาตลอดจนถึงปใจจุบันอาหาร
สัตวแลี้ยงนั้นมีหลากหลายรูปบบ ละบรนดแสําหรับ฿หลือกซื้อตามความชื่อมั่นของประชาชนที่ลี้ยงสัตวแลี้ยง
ดยอาจคํานึงถึงความนาชื่อถือของบรนดแ หรือสารอาหารที่ระบุบนฉลาก ตมื่อบงประภทของอาหารสัตวแลี้ยง
สําร็จรูปป็นประภทหลักๆ ลวสามารถบงออกเด 3 ประภท คือ อาหารหงหรืออาหารม็ด อาหารกระปอง 
หรืออาหารปียก ละอาหารกึ่งหงกึ่งปียก หรืออาหารม็ดนิ่ม ตประภทอาหารที่เดรับความนิยมมากที่สุดคือ 
อาหารหง หรืออาหารม็ด ซึ่งวัตถุดิบตางๆ ที่฿ช฿นการผลิตนั้นเดผานกระบวนการอบหงพื่อ฿หมีความช้ืนต่ําที่สุด 
หรือเมกินรอยละ 10 ปอรแซ็นตแ พื่อลดกลยุทธแการกิดช้ือรา฿นอาหาร ละพิ่มประสิทธิภาพ฿นสวนของการขัดหินปูน
พื่อสุขภาพชองปากที่ดีของสัตวแลี้ยง นอกจากนี้ลวยังสงผล฿หกิดความสะดวกสบาย฿นการ฿หอาหารสัตวแซึ่งหมาะสม
กับวิถีชีวิตความป็นอยูของประชาชน฿นปใจจุบันที่มีวลาคอนขางจํากัดอีกดวย  จังหวัดนนทบุรี ฿นอําภอบาง฿หญ 
ถือวาป็นพื้นที่ ที่มีหมูบานจัดสรรคอนขางมาก สงผล฿หประชาชนนิยมลี้ยงสัตวแลี้ยงมากขึ้นอยางตอนื่องตามเปดวย 
ดยสัตวแลี้ยงที่นิยมลี้ยงมากที่สุด คือสุนัข นื่องจากลี้ยงงาย ซื่อสัตยแ ชวยคลายครียด คลายความหงาละสามารถ
ชวยดูลบานเด อาหารสําร็จรูปสําหรับสัตวแลี้ยง฿หลือกสรรหามากมายหลากหลายบรนดแ ซึ่งอาจทํา฿หการกิดขงขัน
ทางการตลาดที่สูง 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาวามีกลยุทธแทางการตลาดดาน฿ด ที่มีผลตอพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัข
ของผูบริภค ฿นจังหวัดนนทบุรี พื่อนําขอมูลผลที่เดรับมาป็นนวทาง฿นการพัฒนาธุรกิจอาหารสุนัขสําร็จรูป
฿หมีความหมาะสมกับกลุมผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 

 1. พื่อศกึษากลยุทธแทางการตลาดของกลุมผูบริภค฿นการลือกซื้ออาหารสัตวแลี้ยง฿นจังหวัดนนทบุรี 

 2. พื่อศึกษาพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัขของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรี 

 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางกลยุทธแดานสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จลือกซื้อ

อาหารสุนัขของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรี 

 

นิยามศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ในการวิจัย 

 1. กลยุทธแทางการตลาด หมายถึง วิธีทางการตลาดพื่อ฿หบรรลุถึงปูาหมาย ระยะยาว พ่ือสวงหากําเร

ทามกลางการขงขัน 

  1.1 ดานผลิตภัณฑแ หมายถึง คุณภาพของอาหารสุนัข ลักษณะม็ดของอาหารความหลากหลาย

ของรสชาติ ความสวยงามของบรรจุภัณฑแ ความปลอดภัยละมีมาตรฐานนาชื่อถือของผลิตภัณฑแอาหารสุนัข 

  1.2 ดานราคา หมายถึง ความหมาะสมของราคามื่อปรียบทียบกับคุณภาพปริมาณตอถุง ช่ือสียง

ของสินคา ละความหมาะสมของราคามื่อปรียบทียบกับคูขง 

  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ความสะดวก฿นการดินทางเปลือกซื้อ หลงการจัดจําหนาย

มีความครอบคลุมทั่วถึง มีการจัดรียงสินคาที่หมาะสม สะอาดละสวยงาม 

  1.4 ดานการสงสริมการตลาด หมายถึง การฆษณาผานชองทางที่หมาะสม จกสินคาทดลอง  

การ฿หสวนลด ละของสมนาคุณละการมีพนักงานชียรแขาย 

 2. พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูบริภค฿นการลือกซื้ออาหารสุนัข ดยจาทฤษฎีพฤติกรรม

ผูบริภค 6W1H (CONSUMER BEHAVIOR Theory) บงพฤติกรรมของผูบริภคออกป็น 7 ดานดังน้ี 

  2.1 Who หมายถึง กลุมปูาหมาย฿นการลือกซื้ออาหารสุนัข 

  2.2 What หมายถงึ ยี่หออาหารสุนัขที่ผูบริภคลือกซื้อ 

  2.3 When หมายถึง ชวงวลาที่ผูบริภคลือกซื้ออาหารสุนัข 

  2.4 Why หมายถึง หตุผลลําดับรกท่ีผูบริภคลือกซื้ออาหารสุนัข 

  2.5 Where หมายถึง สถานท่ี฿นการลือกซื้ออาหารสุนัข 

  2.6 Whom หมายถึง ฿ครมีอิทธิพล฿นการลือกซื้ออาหารสุนัข 

  2.7 How หมายถึง หลงขอมูล฿ดท่ี฿ช฿นการตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัข 

 3. อาหาร หมายถึง อาหารสําร็จรูปท่ี฿ชสําหรับลี้ยงสุนัข฿นตละมื้อระหวางวันดย฿ชทนขาว ผลิตจาก

ฟางขาว ละกากถ่ัวซึ่งหลือการอุตสาหกรรมการผลิตนื้อสัตวและธัญหารตางๆ 

 4. สุนัข หมายถึง สุนัขซึ้งป็นสัตวแมีขี้ยวชนิดช่ือง มีพฤติกรรม การรับรูทางประสาทสัมผัส ละลักษณะ

ทางกายภาพที่หลากหลาย ดยบงออกป็น 3 ชวงวัยดังน้ีสุนัขต ลูกสุนัข ละสุนัขพันธุแล็ก 

 5. ผูบริภค หมายถึง ประชาชนท่ีลี้ยงสุนัข ดยอาศัยอยู฿นจังหวัดนนทบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง กลยุทธแทางการตลาดที่สงผลตอ ตอพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัขของผูบริภค
฿นจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยเดสังคราะหแกรอบนวคิด ตัวปรตน กลยุทธแการตลาด ทฤษฏีของ Kotler (2016, p. 49) 
ละกรอบตัวปรตามของพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัข 6W1H ของ Kotler and Keller (2012, p.56) ดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย  
 ประชาชนที่ลี้ยงสัตวแสุนัข ดยอาศัยอยู฿นอําภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเมทราบจํานวนประชากรที่นนอน 
การกําหนดกลุมตัวอยางพื่อ฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดคํานวณดยการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางบบเมทราบ
จํานวนประชากรที่นนอน ดยกําหนดความผิดพลาดเมกินรอยละ 5 ที่ระดับความช่ือมั่นรอยละ 95 (William, 2003, 
p. 104) จะเดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ดยลือกตัวอยางบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) ดยบง
ตามสัดสวนของประชากร 6 อําภอ เดก อําภอมือง 50 คน บางบัวทอง 154 คน ปากกร็ด40 คน บางกรวย 45 
คน ละ บาง฿หญ 73 คน ละเทรนอย 38 คน ละ฿ชวิธีการสุมตัวอยางบบบังอิญ (Accidental Sampling) ดย
บงกลุมตัวอยางตามสัดสวนรวมจํานวนป็น 400 ชุด 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภค ใน จังหวดันนทบุรี  
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H 

(CONSUMER BEHAVIOR Theory) 
 

1. กลุ่มเป้าหมายในการเลือกซื้ออาหารสุนัขคือใคร 
2. ยี่ห้ออาหารสุนัขที่ผูบ้ริโภคเลือกซื้อ 
3. ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัข 
4. เหตุผลล าดับแรกท่ีผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัขในแตล่ะครั้ง 
5. สถานท่ีในการเลือกซื้ออาหารสนุัข 
6. ผู้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข 
7. แหล่งข้อมูลใดท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข 

(Kotler & Keller, 2012, p. 56) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. ระดับการศึกษา 
6. รายได ้
7. สมาชิกในครอบครัว 
8. จ านวนสุนัขที่เลี้ยง 

 
 
 

ที่มา : Kotler (1997) 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(Kotler, 2016, p. 49) 
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 บบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาเดทําการสรางขึ้นกี่ยวกับกลยุทธแทางการตลาดที่สงผลตอการ
ลือกซื้ออาหารสุนัขของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรี 
 การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาขอมูลจากตํารา อกสาร ละงานวิจัยที่กี่ยวของ พื่อนํามากําหนดกรอบละขอบขตนื้อหา
฿นการสรางบบสอบถาม 
 2. กําหนดคํานิยามศัพทแฉพาะพื่อ฿ชป็นกรอบ฿นรางขอคําถาม 
 3. นํารางบบสอบถามที่สรางขึ้น สนออาจารยแที่ปรึกษา พื่อตรวจสอบ฿หคํานะนํากเขละปรับปรุง
฿หสอดคลองกับภาวะผูนําของผูบริหารละขวัญละกําลัง฿จ฿นปฏิบัติงานตละดาน฿หหมาะสมกับนื้อหา ดยพิจารณา
จากอกสาร ตํารา บทความ ละหลักการทางวิชาการ 
 4. นําบบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลว สนอผูช่ียวชาญตรวจสอบความที่ยงตรงดานตามนื้อหา 
(Content Validity) พื่อ฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
 5. ดํานินการนําบบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลวสนอตอผูชี่ยวชาญ 3 ทาน พื่อตรวจสอบหาคุณภาพ
ของบบสอบถาม ดยการตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดานขอคําถามกับนิยามศัพทแฉพาะ 
ลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดยมีคา IOC อยูระหวาง 
0.80–1.00 ขึ้นเป พ่ือ฿หเดบบสอบถามที่มีคุณภาพพรอมจัดพิมพแเดคาทากับ 0.99 
 6. นําบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยแที่ปรึกษาตรวจสอบเปทดลอง฿ช (Try Out) กับกลุม
ตัวอยางที่เมเด฿ชจริง จํานวน 30 ชุด ละนําผลมาวิคราะหแมาหาคาความที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับ ดวยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์อลฟุา (Alph Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาความช่ือมั่น (Reliability) 
อยูระหวาง 0.81-0.89 ดยเดคาความช่ือมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับ 0.90 ถือวาผานกณฑแที่กําหนดเว สามารถ
นําบบสอบถามฉบับน้ีมา฿ชป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลเด 
 การเก็บและรวบรวมข๎อมูล  
 การก็บละรวบรวมขอมูล จะทําการก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 หลง คือ 
 1. หลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาละรวบรวมขอมูลจากหนังสือ อกสารงานวิจัย 
วิทยานิพนธแ วารสาร บทความละอินตอรแน็ต ที่กี่ยวของกับกลยุทธแทางการตลาดที่สงผลตอการลือกซื้ออาหาร
สุนัขของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุรีพื่อ฿ชขอมูลที่เดดังกลาวมาป็นนวทาง฿นการศึกษาวิจัย 
 2. หลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ป็นขอมูลที่เดจากการจกบบสอบถาม฿หประชาชนที่ลี้ยงสัตวแสุนัข 
ดยอาศัยอยู฿นอําภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ชุด ดยมีคําช้ีจงรายละอียด฿นบบสอบถาม รอก็บ
บบสอบถามจากกลุมตัวอยางคืน มาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง฿นการตอบบบสอบถามพื่อนําขอมูล
จากบบสอบถามที่เดมาลงรหัส฿นปรกรมสําร็จรูปตรียมการวิคราะหแประมวลผลขอมูลทางสถิติตอเป ดยมีขั้นตอน
฿นการดํานินการก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูล การวิจัยมีการดํานินการดั้งนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกตองของบบสอบถามที่เดก็บคืนมา คัดลือกฉบับที่ตอบครบถวนสมบูรณแรียบรอย 
 2. นําขอมูลที่เดเปวิคราะหแดยปรกรมสําร็จรูปทางคอมพิวตอรแ พื่อหาทางคาสถิติ 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. การวิคราะหแระดับพฤติกรรมกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัขจํานกตากกลยุทธแสวนบุคคล ละกลยุทธแ
ทางการตลาดที่มีผลตอการลือกซื้ออาหารสุนัข ดยหาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย 
(Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
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 2. การวิคราะหแความสัมพันธแระหวางประชากร 2 กลุม ดย฿ช฿นการหาคาความสัมพันธแระหวางกลยุทธแ
การตลาดกับพฤติกรรมผูที่ลือกซื้ออาหารสุนัข฿นจังหวัดนนทบุรี ดยทดสอบสมมติฐาน เคสควรแ (Chi-Square) 
ผลการวิจัย 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลกลยุทธ๑สํวนบุคคล  
 ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ปี สถานภาพสด จบการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาตรี รายเดระหวาง 10,001-20,000 บาท มีสัตวแลี้ยง 3 ตัว ละลี้ยงสุนัขพันธแล็ก 
 สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ๑ทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัข 
 
ตารางที่ 1 สดงคาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของความคิดห็นตอกลยุทธแกลยุทธแทางการตลาดที่มีผล
 ตอการตัดสิน฿จลือกซือ้อาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี ฿นภาพรวม (n = 400) 

กลยุทธ๑ทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัข
ในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม 

x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 

1. ดานผลติภณัฑแ 3.85 .56 มาก 4 
2. ดานราคา 3.92 .43 มาก 1 
3. ดานสถานที่จัดจําหนาย 3.90 .45 มาก 2 
4. ดานการสงสรมิการตลาด 3.87 .66 มาก 3 

 3.87 .29 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบบบสอบถาม มีความคิดห็นกี่ยวกับกลยุทธแทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( x = 3.87, SD = .29) ละมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานที่มีระดับกลยุทธแทางการตลาดสูงมากที่สุด คือ กลยุทธแดานราคา มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก 
( x = 3.92, SD = .43) รองลงมา คือกลยุทธแดานสถานที่จัดจําหนาย มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x = 3.90, SD = .45) 
ละดานที่มีระดับกลยุทธแการตลาดนอยที่สุด คือ กลยุทธแดานผลิตภัณฑแ มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x = 3.85, SD = .56) 
 สํวนที่ 3 ข๎อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขในจังหวัดนนทบุรี 
 

ตารางที่ 2 สดงจํานวน ละรอยละขอมูลพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัขของกลุมตัวอยาง (n = 400) 
ข๎อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข จํานวน ร๎อยละ ลําดับ 

1. ประภทอาหารสุนัขที่นิยมลือกซื้อ    
 ชนิดม็ด 182 45.43 1 
 ชนิดปียก 140 35.06 2 
 ชนิดกึ่งม็ดกึ่งปียก 78 19.51 3 
รวม 400 100.00  
2. หตุผลที่ลือกซื้ออาหารสุนัข    
 ชื่อมั่น฿นคุณภาพของสินคา 102 25.43 2 
 ทําลละบรรยากาศของสถานท่ีจดัจําหนาย 118 29.38 1 
 ความสวยงามของบรรจุภณัฑแ 92 23.21 3 
 ราคามีความหมาะสม 76 19.01 4 
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 พนักงานนะนําละสามารถ฿หขอมูลครบถวน 12 2.96 5 
รวม 400 100.00  

ตารางที่ 2  (ตอ) 

ข๎อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข จํานวน ร๎อยละ ลําดับ 
3. ชวงวลาที่นิยมลือกซื้ออาหารสุนัข    
 สัปดาหแที่ 1 ของดือน 225 56.30 1 
 สัปดาหแที่ 2 ของดือน 43 10.62 3 
 สัปดาหแที่ 3 ของดือน 91 22.72 2 
 สัปดาหแที่ 4 ของดือน 41 10.37 4 
รวม 400 100.00  
4. คา฿ชจายตอครั้ง฿นการซื้ออาหารสุนัข    
 1 หมายถึง นอยกวา 200 บาท 91 22.72 2 
 2 หมายถึง 201 – 400 บาท 262 65.43 1 
 3 หมายถึง 401 – 600 บาท 8 1.98 5 
 4 หมายถึง 601 – 800 บาท  20 4.94 3 
 5 หมายถึง มากกวา 800 บาทขึ้นเป  20 4.94 4 
รวม 400 100.00  
5. สถานท่ีที่นิยมลือกซื้ออาหารสนุัข    
 รานขายอาหารสุนัข 78 19.26 2 
 หางสรรพสินคา 42 10.62 3 
 คลินิกรักษาสัตวแ 225 56.30 1 
 รานสะดวกซื้อ 41 10.37 4 
 อื่น ๆ เมนนอนตามสะดวก 14 3.46 5 
รวม 400 100.00  
6. ยี่หอของอาหารสุนัขที่ทานนิยมลือกซื้อ    
 Royal Canin 208 52.10 1 
 Dr.Luvcave 44 10.86 4 
 Smart Heart Gold 77 19.26 2 
 Smart Heart 66 16.54 3 
 Pedigree 5 1.23 5 
รวม 400 100.00  

 
 จากตารางที่ 2 การศึกษาขอมูลพฤติกรรมการ฿ชการลือกซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรีของผูตอบบบสอบถาม 
จํานวน 400 ตัวอยาง ผลการศึกษามี ดังนี้ ประภทของอาหารสุนัขที่นิยมลือกซื้อ พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ
นิยมลือกซื้อชนิดม็ด จํานวน 182 คน คิดป็นรอยละ 45.43 รองลงมา คือ ชนิดปียก จํานวน 140 คน คิดป็นรอยละ 
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35.06 ละลือกนอยที่สุด คือ ชนิดกึ่งม็ดกึ่งปียก จํานวน 78 คน คิดป็นรอยละ 19.51 หตุผลที่ลือกซื้ออาหารสุนัข 
พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ ลือกซื้อพราะ ทําลละบรรยากาศของสถานที่จัดจําหนาย จํานวน 118 คน 
คิดป็นรอยละ 29.38 รองลงมา ชื่อมั่น฿นคุณภาพของสินคา จํานวน 102 คน คิดป็นรอยละ 25.43 ละนอยที่สุด 
คือ พนักงานนะนําละสามารถ฿หขอมูลครบถวน จํานวน 12 คน คิดป็นรอยละ 2.96 ชวงวลาที่นิยมลือกซื้อ
อาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมซื้อ สัปดาหแที่ 1 ของดือน จํานวน 225 คน 
คิดป็นรอยละ 56.30 รองลงมา คือ สัปดาหแที่ 3 ของดือน จํานวน 91 คน คิดป็นรอยละ 22.72 ละนอยที่สุด คือ 
สัปดาหแที่ 4 ของดือน จํานวน 41 คน คิดป็นรอยละ 10.37 คา฿ชจายตอครั้ง฿นการซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี 
พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญซื้ออาหารสุนัข 201-400 บาท จํานวน 262 คน คิดป็นรอยละ 65.43 รองลงมา 
คือ นอยกวา 200 บาท จํานวน 90 คน คิดป็นรอยละ 22.72 ละนอยที่สุด คือ 401-600 บาท จํานวน 8 คน คิดป็น
รอยละ 1.98 สถานท่ีที่นิยมลือกซื้ออาหารสุนัขมากที่สุด พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมลือกซื้อที่คลีนิค
รักษาสัตวแ จํานวน 225 คน คิดป็นรอยละ 56.30 รองลงมา คือ รานขายอาหารสุนัข จํานวน 78 คน คิดป็นรอยละ 19.26 
ละนอยที่สุด คือ อื่นๆ เมนนอนตามความสะดวก จํานวน 14 คน คิดป็นรอยละ 3.46 ยี่หอของอาหารสุนัขที่นิยม
ลือกซื้อ พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมลือกซื้อ Royal Canin จํานวน 208 คน คิดป็นรอยละ 52.10 
รองลงมา คือ Smart Heart จํานวน 77 คน คิดป็นรอยละ 19.26 ละนอยที่สุด คือ Pedigree จํานวน 5 คน คิดป็น
รอยละ 1.23 
 สํวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน  
 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม  
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซื้ออาหารสุนัข (Y) 
แปลความ 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมต ิ
ฐาน 

ไมํเป็น 
ไปตาม

สมมติฐาน 
2 

C (Contingency 
Coefficient) 

คํา
นัยสําคัญ 

สมมติฐานที ่2 กลยุทธ๑ทางการตลาดทีม่ีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบรุีประกอบด๎วย 4 ด๎าน ไดแ๎กํ 1) 
ด๎านผลิตภณัฑ๑บริการ 2) ด๎านราคา 3) ด๎านชํองทางการจดัจําหนําย 4) ด๎านการสํงเสริมการตลาด  
1. ดานผลิตภัณฑแ 15.897 0.194 .044* มีความสัมพันธแ   
3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 19.731 0.216 .001* มีความสัมพันธแ   
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 1. ด๎านกลยุทธ๑สํวนบุคคล  
  ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ปี สถานภาพสด จบการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาตรี รายเดระหวาง 10,001-20,000 บาท มีสัตวแลี้ยง 3 ตัว ละลี้ยงสุนัขพันธแล็ก สอดคลองกับ (สุขชค 
สง่ียมศักดิ์, 2553, น. 79) ศึกษารื่อง การตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป฿นขตกรุงทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบวา สวน฿หญป็นพศหญิง ดยอายุตั้งต 35 ปีขึ้นเป มีรายเดอยูระหวาง 10,000 ถึง 20,000 บาท ละสอดคลองกับ 
(อานัส ช่ียวจีน, 2553, น. 80) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ละทัศนคติ ละกลยุทธแสวนประสมทางกาตลาดที่มีผลตอ
การตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูปของผูลี้ยงสุนัข฿นกรุงทพมหานคร พบวา สวน฿หญป็นพศหญิงอายุ 20 ถึง 30 ปี 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายเดประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทตอดือน ละสอดคลองกับ (ฆนภัทร ธงยศ, 
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2550, น. 74 )กลยุทธแที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป พบวา สวน฿หญ จะลี้ยงสุนัขประมาณ 2-3 ตัว 
ละป็นสุนัขพันธแตางประทศ 
 2. ข๎อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ๑ทางการตลาดของผ๎ูบริโภคที่เลือกซ้ืออาหารสุนัข 
  กลยุทธแทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี ดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก สอดคลองกับ (อานัส ช่ียวจีน, 2553, น. 81) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ละทัศนคติ ละกลยุทธแสวน
ประสมทางกาตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูปของผูลี้ยงสุนัข฿นกรุงทพมหานคร จากการศึกษา
พบวา กลยุทธแสวนประสมทางตลาดที่มีสงผลตอพฤติกรรมการลือกซื้อของผูบริภค฿นระดับมากที่สุด คือดานราคา 
รองลงมาคือดานสถานที่จัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑแ ละดานการสงสริมการตลาด สอดคลองกับ (ฆนภัทร ธงยศ, 
2550, น. 76)กลยุทธแที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป พบวา ผูซื้อจะพิจารณาจากราคาที่หมาะสมกับ
คุณภาพมาก ที่สุด รองลงมาเดก ราคามื่อทียบกับปริมาณ ฿นดานสถานท่ีจัดจําหนาย จะพิจารณาที่การหาซื้องาย 
ละสะดวก สวนดานการสงสริมการตลาดจะพิจารณาที่การสงสริมการขาย ชน ลด ลก จก ถม มากที่สุด 
  กลยุทธแทางการตลาดดานผลิตภัณฑแ สูงมากที่สุด คือ ก็บงาย ละอาหารอยูเดนานเมสียงาย อยู฿น
ระดับมาก รองลงมา คือ มีคุณคาทางภชนาการของอาหารครบถวน อยู฿นระดับมาก ละประด็นที่มีระดับกลยุทธแ
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัขนอยท่ีสุด คือ รูปบบบรรจุภัณฑแ สีสันสวยงาม ดูนาซื้ออยู฿น
ระดับมาก สอดคลอง (อานัส ช่ียวจีน, 2553, น. 81) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ละทัศนคติ ละกลยุทธแสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูปของผูลี้ยงสุนัข฿นกรุงทพมหานคร พบวา ดานราคา 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑแ ละดานการสงสริมการตลาด สอดคลองกับ (ชาตรี พิมพแอํ่า, 2551, น. 58) 
ศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซื้ออาหารสัตวแลี้ยงสําร็จรูปสําหรับสุนัข  
฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา สวน฿หญลือกซื้ออาหารสุนัขจากความสะดวก฿นการ฿หสุนัขกินอาหารละการก็บรักษา 
ดยจะป็นอาหารประภทม็ดบบหง ยี่หอพดดีกรี ราคาหมาะสมกับปริมาณละคุณภาพ ดานการสงสริม
การตลาด คือมีการฆษณา฿นหลายชองทาง ซางสงผล฿หขาถึงลูกคากลุมปูาหมายเดอยางหมาะสม สอดคลองกับ 
อานัส ช่ียวจีน (2553, น. 81) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ละทัศนคติ ละกลยุทธแสวนประสมทางกาตลาดที่มีผลตอ
การตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูปของผูลี้ยงสุนัข฿นกรุงทพมหานคร พบวา กลยุทธแสวนประสมทางตลาดที่มีสงผล
ตอพฤติกรรมการลือกซื้อของผูบริภค฿นระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ บญจวรรณ สาวรัตนแ (2556, น. 78) ศึกษา
พฤติกรรมการซื้ออาหารสัตวแลี้ยง฿นกรุงทพมหานคร พบวา ชนิดของสัตวแลี้ยง ละจํานวน สัตวแลี้ยงประภทสุนัข 
จํานวน 3 ตัว ดานผลิตภัณฑแที่มีคุณคาทางสารอาหารครบถวนละมีคุณภาพหมาะสมกับสัตวแลี้ยง ก็บงายสามารถ
จัดก็บเดนาน ดานราคาคือราคาเมพง ดานชองทางการจัดจําหนายมีทําลที่สะดวกหาซื้องาย ละดานการสงสริม
การตลาดมีการจัดปรมช่ันลดราคา ละถมสินคาพรีมียมซึ่งสามารถจูง฿จ฿หกิดพฤติกรรมการลือกซื้อเด  
สอดคลองกับ Ernst Walet (2015, p. 33) ศึกษาการซื้ออาหารสัตวแลี้ยงมีนวนม฿นการสะทอน฿หห็นถึงการซื้อ
อาหารของผูบริภคอยางเร พบวา ผูบริภคมีลักษณะการซื้ออาหารที่มีความตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล 
ตจะคํานึงถึงสุขภาพละคุณคาทางภชนาการมากที่สุด ดยการลือกซื้ออาหารของผูบริภคเดสงผลตอการซื้อ
อาหารสัตวแลี้ยงมากท่ีสุด฿นดานของผลิตภัณฑแ สอดคลองกับ (Thamizhvanan, A., & M. J. Xavier, 2013, p. 62) 
กลยุทธแที่กําหนดความตั้ง฿จซื้อ ของผูบริภค฿นสินคาออนเลนแ ดยศึกษาฉพาะ฿นประทศอินดีย พบวา กลยุทธแ
ดานผลิตภัณฑแที่มีความนาช่ือถือป็นสวนสําคัญที่สงผล฿หกิดพฤติกรรม฿นการซื้อ ดยพบวาถาผูบริภคมีความช่ือ฿น
฿นผลิตภัณฑแมาก สงผล฿หผูบริภคกิดพฤติกรรมการซื้อระดับที่พิ่มขึ้นชนกัน สอดคลองกับ Berthon P.R., et al. 
(2009, p. 68) กลยุทธแทางการตลาดที่มีสงผลตอพฤติกรรมของผูบริภค ดยพบวา ผูบริภคจะทําการตัดสิน฿จ฿นการ
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ลือกซื้อสินคาบริภคจากหลายกลยุทธแ ดยผูบริภคจะพิจารณาจากคุณคาของสินคากอนสมอดยจะตองตรงตาม
จุดประสงคแของลูกคา กลยุทธแทางการตลาด ดานราคา ดยภาพรวม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ละมื่อพิจารณาราย
ประด็น พบวา ประด็นที่มีระดับกลยุทธแทางการตลาดดานราคา สูงมากที่สุด คือ ราคาถูกมื่อทียบกับตราสินคาอื่น 
อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ ประหยัดจากการซื้อปริมาณที่มากขึ้น มื่อทียบกับตราสินคาอื่น (ชน ซื้อถุง฿หญมื่อ
ทียบกับถุงล็กหรือซื้อป็นพ็ค) อยู฿นระดับมาก ละประด็นที่มีระดับกลยุทธแทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือก
ซื้ออาหารสุนัขนอยท่ีสุด คือ ราคาหมาะสมมื่อทียบกับคุณคา อยู฿นระดับมาก ความคิดห็นกี่ยวกับกลยุทธแกลยุทธแ
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี กลยุทธแทางการตลาด ดานสถานที่จัดจําหนาย 
ดยภาพรวม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก สถานท่ีจัดจําหนายสะดวก หาซื้องาย อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ สถานที่
จัดจําหนาย มีผลิตภัณฑแมากมาย฿หลือกซื้อ มีการสดงสินคาที่ชัดจน ณ จุดขาย ทํา฿หหาสินคาเดงาย สอดคลอง
กับ สุขชค สง่ียมศักดิ์ (2553, น. 83) ศึกษารื่อง การตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป฿นขตกรุงทพมหานคร 
ดยพบวา กลยุทธแสวนผสมทางการตลาดมีสงผลตอพฤติกรรมการลือกซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูปยี่หอสมารแทฮารแท
มากที่สุด เดก ดานสถานที่จัดจําหนายสะดวก฿นการดินทางพื่อลือกซื้อสินคา กลยุทธแทางการตลาดดานการสงสริม
การตลาด สูงมากที่สุด คือ มีการสงสริมการตลาดที่นาสน฿จ ชน การ฿หสวนลด พิ่มปริมาณ การ฿หของถม มื่อซื้อ
ตามจํานวนที่กําหนด มีการฆษณาสงสริมการตลาดผานสื่อตางๆ ชน ทีวี เลนและฟสบุค สอดคลองกับ ฆนภัทร ธงยศ, 
2550, น. 91) กลยุทธแที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป ฿นดานผลิตภัณฑแ ผูซื้อจะพิจารณาที่ความชอบ
รับประทาน ของสุนัขป็นหลัก รองลงมาคือคุณภาพ สินคา ละความหลากหลายของรสชาติ ฿นดานราคาผูซื้อจะ
พิจารณาจากราคาที่หมาะสมกับคุณภาพมาก ที่สุด ราคามื่อทียบกับปริมาณ ฿นดานสถานที่จัดจําหนาย จะ
พิจารณาที่การหาซื้องาย ละสะดวก สวนดานการสงสริมการตลาดจะพิจารณาที่การสงสริมการขาย ชน ลด ลก 
จก ถม มากที่สุด รองลงมาเดก การจกสินคาตัวอยางพื่อทดลอง฿ช ละ฿นดานสวนประสมทางการตลาด 
 3. ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผ๎ูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
  ประภทของอาหารสุนัขที่นิยมลือกซื้อ พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมลือกซื้อชนิดม็ด 
สอดคลองกับ ชาตรี พิมพแอ่ํา (2551, น. 55) ศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จซื้ออาหารสัตวแลี้ยงสําร็จรูปสําหรับสุนัข ฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา สวน฿หญลือกซื้ออาหารสุนัขจาก
ความสะดวก฿นการ฿หสุนัขกินอาหารละการก็บรักษา ดยจะป็นอาหารประภทม็ดบบหง สอดคลองกับ  
ฆนภัทร ธงยศ (2550, น. 92-93) กลยุทธแที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป พบวาผูตอบบบสอบถาม
สวน฿หญ จะลี้ยงสุนัขประมาณ 2-3 ตัว ละป็นสุนัขพันธแตางประทศ ซื้ออาหารชนิดหงอัดม็ดมากที่สุดกรดคุณภาพ
ของอาหารที่ซื้อ คือ ระดับมาตรฐาน หตุผลที่ลือกซื้ออาหารสุนัข สวน฿หญ ลือกซื้อพราะ ทําลละบรรยากาศ
ของสถานที่จัดจําหนาย รองลงมา ช่ือมั่น฿นคุณภาพของสินคา ละนอยที่สุด คือ พนักงานนะนําละสามารถ
฿หขอมูลครบถวน กลยุทธแที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสาํร็จรูป พบวา ฿นดานผลิตภัณฑแ ผูซื้อจะพิจารณา 
ที่ความชอบรับประทานของสุนัขป็นหลัก รองลงมาคือคุณภาพ สินคา ละความหลากหลายของรสชาติ ฿นดานราคา
ผูซื้อจะพิจารณาจากราคาที่หมาะสมกับคุณภาพมาก ที่สุด รองลงมาเดก ราคามื่อทียบกับปริมาณ ชวงวลาที่นิยม
ลือกซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัดนนทบุรี พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมซื้อ สัปดาหแที่ 1 ของดือน รองลงมา 
คือ สัปดาหแที่ 3 ของดือน ละนอยท่ีสุด คือ สัปดาหแที่ 4 ของดือน คา฿ชจายตอครั้ง฿นการซื้ออาหารสุนัข ฿นจังหวัด
นนทบุรี พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญซื้ออาหารสุนัข 201-400 บาท รองลงมา คือ นอยกวา 200 บาท ละ
นอยที่สุด คือ 401-600 บาท สถานที่ท่ีนิยมลือกซื้ออาหารสุนัขมากที่สุด พบวา สวน฿หญนิยมลือกซื้อที่คลีนิครักษาสัตวแ 
รองลงมา คือ รานขายอาหารสุนัข ละนอยที่สุด คือ อื่นๆ เมนนอนตามความสะดวก สอดคลองกับ (ฆนภัทร ธงยศ, 
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2550, น. 93) กลยุทธแที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป พบวา ผูซื้อจะพิจารณาจากสถานที่ที่หาซื้องาย 
ละสะดวก ยี่หอของอาหารสุนัขที่นิยมลือกซื้อ พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมลือกซื้ อ Royal Canin 
รองลงมา คือ Smart Heart ละนอยที่สุด คือ Pedigree สอดคลองกับ สุขชค สง่ียมศักดิ์ (2553, น. 83) ศึกษา
รื่อง การตัดสิน฿จลือกซื้ออาหารสุนัขสําร็จรูป฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา สวน฿หญ ลือกซื้ออาหารสุนัข
สําร็จรูปยี่หอสมารแทฮารแทมากท่ีสุด 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากผลการศึกษา 
  ผูประกอบการ ควร฿หความสําคัญกับกลยุทธแทางการตลาด฿หมากยิ่งข้ึน นื่องจากมีผลตอการตัดสิน฿จ
ลือกซื้ออาหารสุนัขอยู฿นระดับมาก ดยจํานกป็นรายดานเดดังนี้ 
  1.1 ดานผลิตภัณฑแ ควร฿หความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ผูบริภค จะซื้อดวยหตุผล฿นการลือก
ซื้ออาหารสุนัข ดยนนผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ ควร฿หความสําคัญกับประภทของอาหารสุนัขที่ผูบริภคนิยมลือกซื้อ 
การสรางภาพลักษณแ฿หกับราน การคัดสรรผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ ป็นท่ียอมรับท่ัวเป 
  1.2 ดานราคา ควร฿หความสําคัญกับประด็นการกําหนดราคา฿หรูสึกวาราคาที่จายเปคุมคากับบริการ
ที่ลือก฿ช฿นการขาเปรับบริการ฿นตละครั้ง การกําหนดราคาที่มีความหมาะสมมื่อทียบกับรานอื่นที่อยู฿นระดับ
ดียวกันดยมีอัตราคาบริการที่หมาะสมกับคุณภาพการ฿หบริการ 
  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควร฿หความสําคัญกับประภทของอาหารสุนัขที่ผูบริภคนิยมลือกซื้อ 
การหาที่ตั้งของรานอยู฿นทําลที่สะดวก฿นการดินทาง รานมีที่จอดรถพียงพอ การจัดหาสถานท่ี฿หมีความหมาะสม
฿นการขาถึงเดงายละสะดวก ชน฿นหางสรรพสินคามีสถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย ละพียงพอ 
  1.4 ดานการสงสริมการตลาด ควร฿หความสําคัญกับประด็นการ฿หสวนลด฿นการมา฿ชบริการครั้งตอเป 
การ฿หบริการ฿นรูปบบพ็คกจตางๆ การ฿หสิทธิพิศษกสมาชิก การมีขอมูลของทางรานผยพร฿นว็บเซตแ ดยว็บเซตแ
ตองมีความนาช่ือถือ เดขอมูลที่มีประยชนแพื่อประกอบการตัดสิน฿จลือกซื้อ ควรมีการประชาสัมพันธแขอมูลผานทาง
ว็บเซตแ สื่อสังคมออนเลนแมากยิ่งข้ึน นื่องจากปใจจุบันผูบริภคสวน฿หญ฿ชสื่อประภทนี้มากยิ่งขึ้น การที่มีพนักงาน
บริการนะนําสินคาละบริการ การมีปูายสดงการบริการดานตางๆ ชัดจน ละการมีระบบสมาชิกพื่อรับสวนลด 
ละควรพิจารณาวันวลา฿นการปิด฿หบริการที่มีความหมาะสม ตลอดจน กลยุทธแการสงสริมการตลาด word of 
mouse ป็นตน 
 2. ข๎อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรนําผลที่เดจากการศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ เป฿ชป็นนวทาง฿นการวางผนปรับปรุงละพัฒนา 
การนํากลยุทธแทางการตลาด 4’P มาพัฒนาการลือกผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพมาจัดจําหนายพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริภคตอเป 
  2.2 ควรศึกษากลยุทธแที่มีสงผลตอความพึงพอ฿จตอการลือกซื้ออาหารสุนัขนอกหนือจากกลยุทธแ
สวนประสมทางการตลาด 4’P/อาทิ/กลยุทธแประสบการณแ฿นการคย฿ชบริการกลยุทธแการสื่อสารทางการตลาด
฿นระบบออนเลนแหรือสังคมออนเลนแ฿นปใจจุบัน/การชําชําระคาบริการที่งายละสะดวกกผู฿ชบริการ ชน การมีระบบ
การผอนจาย 0% การสามารถจายผานบัตรครดิตเด ป็นตน 
  2.3 ควรศึกษาพ้ืนท่ีอื่นๆ นอกหนือจากพื้นที่ขตกรุงทพมหานคร ดยฉพาะอยางยิ่ง฿นจังหวัดที่ป็น
หลงทองที่ยว ชน พัทยา ภูก็ต นครราชสีมา ชียง฿หม ชียงราย ป็นตน 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา 
อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน ดย฿ชวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการวิคราะหแ
อกสารกี่ยวกับการจัดการการทองที่ยวชุมชนจํานวน 5 ฉบับ ผลการศึกษาพบวา ชุมชนบานมละนาเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล฿น 6 ดาน ดังนี้ (1) การจัดการดานหลักนิติธรรม ชุมชนเดมีการรวมกันกําหนด
กฎระบียบมา฿ช฿นการจัดการทองที่ยวของชุมชน ดยป็นเปตามความยินยอมพร อม฿จของสมาชิก฿นชุมชน 
(2) การจัดการดานหลักคุณธรรม ชุมชนเดมีการจัดสรรปในผลรายเดละผลประยชนแตามมติขอตกลงรวมกัน฿หกสมาชิก
อยางป็นธรรมละทั่วถึง (3) การจัดการดานหลักความปรง฿ส ชุมชนเดมีการปิดผยขอมูลขาวสารการดํานินงาน
การจัดการการทองที่ยว฿หกสมาชิกชุมชนเดรับทราบอยางทั่วถึง ละปิดอกาส฿หสมาชิกเดรวมคิด รวมทํา ละรวม
ตรวจสอบการดํานินงาน (4) การจัดการดานหลักการมีสวนรวม สมาชิกชุมชนเดมีสวนรวม฿นการจัดการการทองที่ยว
ของชุมชนผานทางการประชุมกลุมยอยละการประชุมระดับวที฿หญของชุมชน ดยสามารถสดงความคิดห็น 
ขอสนอนะ ละตัดสิน฿จรวมกัน (5) การจัดการดานหลักความรับผิดชอบ ชุมชนมีการจัดการการทองที่ยวดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมที่ป็นจาของทรัพยากรตางๆรวมกัน ละ (6) การจัดการดานหลักความคุมคา 
ชุมชนมีนวทางการจัดการการทองที่ยวอยางตระหนักถึงการมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากร ดยมุงบริหารจัดการ
การทองที่ยว฿หกิดความคุมคาละยั่งยืน 
คําสําคัญ : การจัดการการทองที่ยว, การจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล, การจัดการการทองที่ยวชุมชน  
 
ABSTRACT 
 The objective of this study was to study Tourism Management in accordance with Good 
Governance in Mae La Na Community, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province by 
qualitative research method to analyzed 5 documents on community tourism management.  The 
results revealed that Mae La Na Community has managed tourism according to the six principles 
of Good Governance as follow: (1) Rule of Laws, community members have formulated the 
regulation on community tourism management in accordance with consent of the community 
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members, (2) Ethics, community board has allocated a fair share of income and benefits in 
accordance with the mutual agreement terms, (3) Transparency, disclosing information about the 
community tourism management and giving opportunity to members to check and participate in 
community tourism management, (4) Participation, all community members have participated 
with suggestion or make decisions in community tourism management in the community 
meeting, (5) Accountability, community members have managed community tourism with social 
responsibility and limited natural resources, and (6) Value for Money, community has managed 
community tourism with the aim to manage the resources of the community to be worthwhile 
and sustainable.  
Keywords : Tourism Management, Tourism Management in accordance with Good Governance, 
 Community Tourism Management 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การทองที่ยวมีบทบาทสําคัญอยางมาก฿นการสรางรายเดอยางมหาศาล฿หกประทศ มีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาศรษฐกิจละสังคม ละป็นตัวขับคลื่อน฿หกิดการสรางอาชีพละรายเด฿หกประชาชน ดย฿นปี 2559 
การทองที่ยวสามารถสรางรายเดขาสูประทศรวมทั้งสิ้น 2,510,778 ลานบาท (กองศรษฐกิจการทองที่ยวละกีฬา 
กระทรวงการทองที่ยวละกีฬา, 2560) นอกจากนี้การทองที่ยวยังชวย฿หกิดการกระจายรายเดเปทั่วทุกภูมิภาค
ของประทศ รวมถึงการสรางรายเดจนทํา฿หประทศสามารถผานพนชวงวิกฤตศรษฐกิจเปเดอยางรวดร็ว 
 อยางเรก็ตามจากม็ดงินจํานวนมหาศาลที่ป็นรายเดจากอุตสาหกรรมการทองที่ยวกลับยังประยชนแ
฿หกับกลุมคนสวนนอยทานั้น ตประชาชน฿นพื้นที่ตางๆ ของประทศที่ป็นจาของทรัพยากรรวมกันกลับเมเดรับ
ผลประยชนแจากการทองที่ยวอยางยุติธรรม อีกทั้งยังตองบกรับผลกระทบละความสียหายอันกิดจากธุรกิจทองที่ยว 
ชน ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมถูกทําลาย วิถีชีวิตดั้งดิมของประชาชน฿นพื้นที่ริ่มสูญหายเป ป็นตน  
ซึง่จากปใญหาดงักลาวนี้ทํา฿หกิดกระสการนําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ขามา฿ช฿นการจัดการการทองทีย่ว 
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนั้นป็นกระสนิยมที่ถูกนํามา฿ช฿นการบริหารงาน฿นองคแกรทั้งภาครัฐ ละอกชน ( ราชกิจจา
นุบกษา, 2542, น. 24-31) 
 ชุมชนบานมละนา ตั้งอยู฿นพื้นที่อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน พื้นที่บริวณชุมชนป็นพื้นที่ราบ
กลางหุบขา ตั้งอยู฿นขตปุาสงวนหงชาติละขตรักษาพันธุแสัตวแปุาลุมน้ําปาย มีมน้ําสายสําคัญคือ ลําน้ํามละนา
ที่เหลผานกลางชุมชน บริวณดยรอบหมูบานรายลอมเปดวยทือกขาหินปูนละมีถ้ํา฿หญนอยมากมาย ฿นสวนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่บริวณชุมชนบานมละนาอุดมสมบูรณแเปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายที่สําคัญ
ประกอบดวย ภูขาหินปูน ปุาเมที่อุดมสมบูรณแ ลําหวย ละถ้ําหินปูน ประชากร ชุมชนมละนาป็นชาวเต (เท฿หญ) 
ที่อพยพมาจากประทศพมา พูดภาษาละตงกายบบเท฿หญ นับถือศาสนาพุทธ มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนมานานกวา 200 ปี 
(สถาบันการทองที่ยวดยชุมชน, ออนเลนแ, 2561) ฿นปี 2529 จังหวัดมฮองสอนเดมีการปิดตัวดานการทองที่ยว 
ซึ่งทํา฿หมีนักทองที่ยวดินทางขามาทองที่ยวชมถ้ํามละนา นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนขามาซื้อที่ดินพื่อสรางป็นที่พัก
สําหรับ฿หบริการนักทองที่ยว ทํา฿หการติบตทางการทองที่ยวเดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
ภาย฿นถ้ํา พื้นที่ปุาเม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน จากปใญหาดังกลาวชาวบาน฿นชุมชนจึงเดรวมกันหานวทาง฿นการ
จัดการการทองที่ยว฿นชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จนสามารถกเขปใญหาผลกระทบจาการทองที่ยว รวมถึง
สามารถสรางความขมข็งทางศรษฐกิจละการอนุรักษแสิ่งวดลอมของชุมชนเดอีกดวย 
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 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาที่เดนําสนอมาดังกลาวขางตน จึงป็นประด็นที่นาสน฿จวา
ชุมชนบานมละนามีการจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลอยางเร จึงทํา฿หกิดประสิทธิผล฿นการจัดการ 
ดยมีการกระจายผลประยชนแท่ียุติธรรม ละมีการดูลถึงผลกระทบ฿นดานตางๆ ที่อาจกิดขึ้นเดป็นอยางดี ทั้งนี้
ขอมูลที่เดจากการศึกษา฿นครั้งนี้จะนําเปขยายผล฿นชุมชนอื่นที่ตองการการพัฒนาการจัดการการทองที่ยวของ
ชุมชนตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษาการจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา จังหวัด
มฮองสอน 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การจัดการการทํองเที่ยว คือ การดํานินงาน฿นการบริหารจัดการการทองที่ยวของชุมชน ดยคํานึงถึง
ความหมาะสม฿นหลายมิติ ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งวดลอม วิถีชีวิตของชุมชน ละการมีสวนรวมของ
สมาชิกชุมชนที่ป็นผูรับผลประยชนแรวมกัน พื่อสงสริมการทองที่ยวของชุมชน฿หป็นเปดวยดีละมีประสิทธิผล 
 ธรรมาภิบาล คือ หลักการบริหารจัดการที่ดี กอ฿หกิดการบริหารจัดการการทองที่ยวของชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ ละ หลักความคุมคา 
 การจัดการการทํองเท่ียวตามหลักนิติธรรม คือ การกําหนดกฎระบียบขอบังคับตางๆ สําหรับการจัดการ
การทองที่ยวของชุมชน พื่อป็นนวทาง฿นการบริหารจัดการที่ป็นที่ยอมรับรวมกัน มีความป็นธรรม ละสมอภาค
กสมาชิก฿นชุมชน 
 การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักคุณธรรม คือ การจัดการการทองที่ยวของชุมชนดยยึดถือหลัก
ความถูกตอง ยุติธรรม ความสมอภาค ละทาทียม฿หกสมาชิก฿นชุมชน  
 การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักความโปรํงใส คือ การจัดการการทองที่ยวของชุมชนดวยความ
ตรงเปตรงมา มีการปิดผยขอมูลขาวสาร฿หสมาชิก฿นชุมชนสามารถขาถึงขอมูลขาวสารเดอยางสะดวกละทั่วถึง 
มีการดํานินการ฿นการจัดการการทองที่ยวอยางปรง฿สละสรางความชื่อมั่น฿หกับสมาชิก฿นชุมชน  
 การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักการมีสํวนรํวม คือ การปิดอกาส฿หสมาชิกของชุมชนมีสวนรวม
฿นการรับรู การสดงความคิดห็น ขอสนอนะ ละรวมตัดสิน฿จ฿นการจัดการการทองที่ยวชองชุมชน  
 การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักความรับผิดชอบ คือ การจัดการการทองที่ยวของชุมชนดยยึดถือ
ความรับผิดชอบตอทรัพยากรสิ่งวดลอมละสังคมสวนรวม 
 การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักความคุ๎มคํา คือ การจัดการการทองที่ยวของชุมชนดยตระหนักถึง
การมีทรัพยากรที่จํากัด ดยยึดหลักความประหยัดละความคุมคาป็นสําคัญ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมกีย่วกับนวคิดการจดัการการทองที่ยวละหลักธรรมาภิบาล สามารถนํามา
กําหนดป็นกรอบนวคดิเดดังนี ้
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ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวจิัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเดทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัยอกสาร (Documentary Research) กี่ยวกับการ
จัดการการทองที่ยวของชุมชน ประกอบดวย 
 1. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณแ “การศึกษารูปบบประชาธิปเตยชุมชน” ดย ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบตง
ละคณะ (2556)   
 2. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 “การจัดการ
การทองที่ยวบบวิถีประชาธิปเตยของชุมชนตนบบมละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน” ดย กิจฐชต 
เกรวาส, อาภาภรณแ สุขหอม ละ นนทวัตนแ สุขผล (2561) 
 3. รายงานการประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพื่อรับ฿ชสังคม
.....พลังขับคลื่อนประทศเทยสูยุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “การจัดการการทองที่ยวบบมีสวนรวม
ของชุมชนมละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน” ดย อาภาภรณแ สุขหอม (2560) 
 4. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal SILPAKORN UNIVERSITY ฉบับภาษาเทย มนุษยศาสตรแ 
สังคมศาสตรแ ละศิลปะ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557 “การจัดการการทองที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน : 
กรณีศึกษาบานคกเคร จังหวัดพังงา” ดย พิมพแลภัส พงศกรรังศิลป (2557) 
 5. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มษายน 2558 
“ศักยภาพชุมชน฿นการจัดการทองที่ยวดยชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา” ดย วรรณวิมล ภูนาค (2558) 
 พ้ืนที่ศึกษา 
 พื้นที่ที่คัดลือกศึกษาครั้งนี้คือชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน ซึ่งป็นชุมชนที่มี
สถานท่ีทองที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีนักทองที่ยวท้ังชาวเทยละตางชาติดินทางเปทองที่ยว฿นชุมชน 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูลวิธีการจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา 
จังหวัดมฮองสอน ฿ชวิธีการจํานกประภท (Typological Analysis) ขอมูลวิธีการจัดการการทองที่ยวตามหลัก
ธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน จากนั้นจะ฿ชวิธีการปรียบทียบขอมูล 
(Comparative Analysis) พื่อวิคราะหแความหมือนละความตกตางของวิธีการจัดการการทองที่ยวตามหลัก
ธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน 

การจัดการการทํองเที่ยวของชมุชนบา๎นแมํละนา 

หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความปรง฿ส  
4. หลักการมีสวนรวม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุมคา 
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ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาธรรมาภิบาล฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชนบานมละนา ประกอบดวย 
 1. การจัดการการทํองเท่ียวตามหลักนิติธรรมของชุมชนบ๎านแมํละนา  
  จากการศึกษาพบวา ชาวบานของชุมชนบานมละนาเดมีการประชุมรวมกันอยูสมอ พื่อปรึกษาหารือ
หรือระดมความคิดห็นตางๆ ฿นวทีปางน้ําเหม (วงดื่มน้ําชา) พื่อปรึกษาหารือปใญหาจากการจัดการการทองที่ยว
ของชุมชน ฿นสวนของระดับที่สูงขึ้นเป฿นกลุมตางๆ ฿นชุมชน สมาชิกของกลุมละสมาชิกของกองทุนตางๆ 
จะคัดลือกตัวทน ซึ่งสวน฿หญจะป็นประธานกลุมหรอืประธานกองทุน ฿หขาเปป็นคณะกรรมการหมูบาน พื่อนํา
ขอมูลปใญหาตางๆ เปรวมกันทําหนาที่ออกกฎระบียบ฿นดานการบริหารจัดการการชุมชน รวมเปถึงกฎระบียบ
฿นดานการจัดการการทองที่ยวของชุมชน ละยังทําหนาที่รวมกับผูนําชุมชน฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชน 
ดยป็นเปตามความยินยอมพรอม฿จของสมาชิก฿นชุมชน ต฿นรื่องที่มีความสําคัญของชุมชน ชน การตัดถนน฿นหมูบาน 
จะ฿ชวิธีการจัดประชุมบริวณวัด พื่อระดมความคิดห็นของประชาชนทั้งหมด฿นชุมชน ทั้งนี้ชุมชนยังมุง฿ห
ความสําคัญละจัดการการการทองที่ยวของชุมชน฿หป็นเปตามกฎระบียบตางๆ  ของชุมชน พื่อป็นนวทาง
รวมกัน฿นการจัดการการทองที่ยว ซึ่งป็นเปตามหลักนิติธรรม 
 2. การจัดการการทํองเท่ียวตามหลักคุณธรรมของชุมชนบ๎านแมํละนา 
  จากการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยวของชุมชนบานมละนามีการจัดสรรปในสวนรายเดจาก
การทองที่ยว฿หกสมาชิกตามมติขอตกลงรวมกัน ละยังมีการปในสวนรอยละ 10 ของรายเดจากการทองที่ยว
ขากองกลางของชุมชน พื่อนํางินสวนนี้เปป็นคาพาหนะ คาอาหาร฿นการสงสมาชิกเปอบรม รวมถึงนําเปสมทบ
฿นการพัฒนาชุมชน หลงทองที่ยว ละการจัดงานประพณีตางๆ รวมเปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
฿นชุมชน฿หดีขึ้น ดยชุมชนมีนวทางที่สําคัญ฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชน฿หกิดความยั่งยืน ดังนี้  
1) สริมสรางความภาคภูมิ฿จ฿นประพณี วัฒนธรรมละภูมิปใญญาของชุมชน฿หกสมาชิก฿นชุมชน 2) สงสริม฿หชาวบาน
฿นชุมชนมีสวนรวม฿นการกําหนดทิศทาง ละตัดสิน฿จ฿นรื่องการจัดการทองที่ยวชุมชน 3) สรางความยั่งยืน฿หก
ทรัพยากรการทองที่ยวละสิ่งวดลอมของชุมชน 4) สงสริม฿หการทองที่ยวชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
฿นชุมชน ซึ่งทํา฿หสมาชิก฿นชุมชนเดรับประยชนแจากการจัดการการทองที่ยวของชุมชนอยางทั่วถึง การดํานินการ
ดังกลาวสงผล฿หกิดความรวมมือจากชาวบานสวน฿หญ฿นชุมชนละทํา฿หการจัดการการทองที่ยวของชุมชน
ประสบความสําร็จ อีกท้ังป็นเปตามหลักคุณธรรมะ 
 3. การจัดการการทํองเท่ียวตามหลักความโปรํงใสของชุมชนบ๎านแมํละนา 
  จากการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยวของชุมชนบานมละนามีการดํานินงานอยางปิดผย 
ดยชุมชนเดมีการจัดประชุมสมาชิกทั้ง฿นกลุมยอยหรือระดับวที฿หญ พื่อจงขอมูลขาวสารการดํานินการการจัดการ
การทองที่ยวตอสมาชิกชุมชนทุกคน ทั้งนี้นวทาง฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชนบานมละนาจะกิดขึ้น
ดยความห็นพองตองกันของชุมชน ดยทุกครอบครัวจะรวมกันการประชุมหารือละมีมติห็นชอบ฿นการจัดการรวมกัน
มาตั้งตปี พ.ศ. 2538 จนถึงปใจจุบัน ทํา฿หการดํานินงานครงการหรือกิจกรรมตางๆ ประสบความสําร็จ ละกิดปใญหา
อุปสรรคคอนขางนอย นื่องจากสมาชิก฿นชุมชนชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันดํานินการ ละชวยกันตรวจสอบ
อยางรอบคอบ สงผล฿หการจัดการการทองที่ยวของชุมชนดํานินเปภาย฿ตการรับรูรับทราบขอมูลขาวสารของชาวบาน
฿นชุมชน฿นทุกกระบวนการละขั้นตอน ซึ่งการดํานินการดังกลาวป็นนวทางหนึ่งของการจัดการการทองที่ยวของชุมชน
ตามหลักความปรง฿ส 
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 4. การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักการมีสํวนรํวมของชุมชนบ๎านแมํละนา 
  จากการศึกษาพบวา นับตั้งตที่จังหวัดมฮองสอนเดมีการปิด฿หมีการขามาทองที่ยว ชุมชนบานมละนา
จึงป็นสถานที่หนึ่งที่เดรับความสน฿จจากนักทองที่ยวทั้งชาวเทยละนักทองที่ยวตางชาติขามาที่ยวชมถ้ําที่บานมละนา 
ซึ่งการติบตทางการทองที่ยว฿นพื้นที่ชุมชนบานมละนาเดสรางผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามภาย฿นถ้ํา 
พื้นที่ปุาเม รวมถึงวิถีชีวิตชุมชน ทางชุมชนบานมละนาจึงเดมีการพูดคุยถึงปใญหาดังกลาวดยอาศัยวทีปางน้ําเหม 
(วงดื่มน้ําชา) ฿นการปรึกษาหารือละระดมความคิดห็นตางๆ พูดคุยลกปลี่ยน รวมทบทวนถึงปใญหาละสาหตุ
ของปใญหาจากการทองที่ยว อาทิ การระดมความคิดห็นของกลุมฮมสตยแกี่ยวกับปใญหา฿นการดูลนักทองที่ยว 
การระดมความคิดห็นของกลุมจ฿าตเต (ลิกเทย฿หญ) ละกลุมหัตถกรรมพื้นฐาน กี่ยวกับปใญหา฿นการช่ือมยง
กิจกรรมของกลุมกับการทองที่ยว ป็นตน ดยผลจากการประชุมปรึกษาหารือละระดมความคิดห็น฿นการประชุมนั้น 
เดนําเปสูการที่ชุมชนเดประสานขอความรวมมือจากหนวยงานที่กี่ยวของขามา฿หความรูดานการจัดการการทองที่ยว
ของชุมชน อาทิ การจัดตารางการทองที่ยว การจัดกิจกรรมละการสดง การจัดตรียมที่พักละอาหาร ป็นตน 
นอกจากนี้ชุมชนยังจัด฿หมีวทีประชุม฿หญพื่อระดมความคิดห็นละลงมติ฿นรื่องสําคัญจากประชาชนทุกคน฿นชุมชน
ละทุกฝุายที่กี่ยวของ ดยผูนําชุมชน฿นทุกระดับจะพยายามสรางการมีสวนรวม฿นทุกขั้นตอนการดํา นินงาน
จากสมาชิก฿นชุมชน มีการสงสริม฿หชาวบาน฿นชุมชนมีสวนรวม฿นการกําหนดทิศทาง ละตัดสิน฿จ฿นการจัดการ
การทองที่ยว ชน การพัฒนาสนทางการทองที่ยว฿หม การจัดสรรรายเดจากการทองที่ยว฿หกสมาชิกละกองกลาง
ของชุมชน นอกจากนี้ปใจจัยทางดานประพณีละวัฒนธรรมทีมีบทบาทตอสภาพชีวิตความป็นอยูของชาวบาน฿นชุมชน 
ป็นกลเกสําคัญ฿นการรวม฿จชาวบาน฿นชุมชน฿นการสรางการมีสวนรวมละการรวมรงรวม฿จ฿หกับสมาชิก฿นชุมชน 
รวมถึงการที่ชุมชนมีผูนําละผูอาวุสที่ป็นที่คารพยกยองตามวิถีประพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ตทวาผู นํา
ละผูอาวุสก็เมเดทําการตัดสิน฿จหรือลงมือทํารื่องของสวนรวมดยลําพัง ตปิด฿หมีการสดงความคิดห็น
ทั้งบบกลุมยอยละวทีประชุม฿หญของทั้งหมูบาน ซึ่งการดํานินการจัดการการทองที่ยวดยการปิดอกาส฿หชาวบาน
฿นชุมชนที่ป็นจาของทรัพยากรรวมกันเดมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ สดงความคิดห็น ละรวมกปใญหานั้น  
ซึ่งป็นการจัดการการทองที่ยวของชุมชนตามหลักการมีสวนรวม 
 5. การจัดการการทํองเท่ียวตามหลักความรับผิดชอบของชุมชนบ๎านแมํละนา 
  จากการศึกษาพบวา ชาวบาน฿นชุมชนบานมละนาเดมีการจัดตั้งกลุมขึ้นมาพื่อชวยกันอนุรักษแ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ละปูองกันเม฿หกลุมนายทุนขามาจับจองหรือมาหาผลประยชนแจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของชุมชน นื่องจากกิจกรรมการทองที่ยวของชุมชนบานมละนา เดริ่มตนขึ้น฿นปี พ.ศ. 2529 ซึ่งป็นปีที่จังหวัด
มฮองสอนเดปิดตัวดวยการจัดป็นปีทองที่ยวมฮองสอน ทํา฿หมีนักทองที่ยวทั้งชาวเทยละชาวตางประทศ
ดินทางขามาทองที่ยวชมถ้ําที่บานมละนา รวมถึงริ่มมีนักลงทุนขามาซื้อที่ดินพื่อสรางป็นที่พักสําหรับปิดป็นธุรกิจ
บริการนักทองที่ยว ซึ่งการติบตของการทองที่ยว฿นพื้นที่ชุมชนบานมละนาเดริ่มสรางผลกระทบที่กิดขึ้นจาก
การทองที่ยวกอ฿หกิดความสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ซึ่งป็นสมบัติสวนรวมของชุมชนละสังคม 
ชน ถํ้ามละนา ซึ่งป็นถ้ําท่ีสวยงาม มีทรัพยากรทางชีวภาพท่ีหายาก เดมีความสียหายกิดขึ้น ป็นตนวา เขมุกถ้ํา
หายเปบางสวน จํานวนปลาเมมีตาซึ่งป็นปลาฉพาะถิ่นหายากริ่มลดจํานวนลง พื้นที่ปุารอบตัวถ้ําถูกตัดคน 
รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนบางสวนปลี่ยนปลงเป ทํา฿หชาวบานชุมชนบานมละนาจัดประชุมละรวมกัน
ปรึกษาหารือลกปลี่ยนรียนรูประสบการณแ จนเดขอสรุปวาชาวบาน฿นชุมชนยังขาดความรูความขา฿จที่ถูกตอง
฿นการจัดการการทองที่ยว ดังนั้นชุมชนจึงรวมกันหานวทาง฿นการจัดการกเขปใญหาจากการทองที่ยวตางๆ  
พื่อป็นการรักษาทรัพยากรละสิ่งวดลอมทางธรรมชาติ รวมถึงความป็นอัตลักษณแทางวิถีชีวิตละวัฒนธรรม
ของชุมชนอาเว฿หมีความยั่งยืน ทั้งนี้การจัดการการทองที่ยวดังกลาวป็นเปตามหลักความรับผิดชอบ 
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 6. การจัดการการทํองเท่ียวตามหลักความคุ๎มคําของชุมชนบ๎านแมํละนา 
  จากการศึกษาพบวา สมาชิกชุมชนบานมละนาตระหนักถึงความมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากรตางๆ 
ของชุมชน ทํา฿ห฿นวทีการประชุม฿หญพื่อระดมความคิดห็นของชาวบาน฿นชุมชนละทุกฝุายที่กี่ยวของ  
มีมติ฿นการสรางนวทางการจัดการทองที่ยวอยางยั่งยืน ดยที่สมาชิก฿นชุมชนมีนวคิดรวมกันวาการที่การทองที่ยว
ของชุมชนจะกิดความยั่งยืนนั้น ตองสราง฿หชุมชนมีความยั่งยืนกอนทั้ง฿นดานศรษฐกิจ สังคม สิ่ งวดลอม ละ
วัฒนธรรม ซึ่งความยั่งยืนดังกลาวนี้ตองอาศัยอยูบนนวคิดการ฿ชทรัพยากรหรือสิ่งวดลอมตางๆ ฿หกิดความคุมคา
ละกิดประยชนแอยางสูงสุด ดังนั้นชุมชนมละนาจึงรวมกันจัดการการทองที่ยวของชุมชน กเขปใญหาตางๆ ที่กิดขึ้น
จากการทองที่ยว รวมกันรักษาทรัพยากรละสิ่งวดลอม อนุรักษแวิถีชีวิตของชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่มีความป็น
อกลักษณแ฿หดํารงอยู พื่อ฿หการจัดการการทองที่ยวท่ีมีการ฿ชทรัพยากรตางๆของชุมชนที่ป็นตนทุน฿นการจัดการ
การทองที่ยวชุมชน฿นทุกดาน฿หกิดความคุมคาอยางสูงสุด จากการจัดการการทองที่ยวของชุมชนบานมละนา
ดังกลาวป็นเปตามหลักธรรมาภิบาลดานความคุมคา 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา “การจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบานมละนา อําภอปางมะผา 
จังหวัดมฮองสอน” ตามที่เดนําสนอผลการศึกษามาทั้งหมดขางตน สามารถนําอาประด็นสําคัญของผลการศึกษา
มาอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. การจัดการการทองที่ยวตามหลักนิติธรรมของชุมชนบานมละนาพบวา ทางชุมชนเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักนิติธรรม ดยสมาชิกชุมชนมีการลือกตัวทนของกลุมขาเปป็นคณะกรรมการหมูบาน  
พื่อทําหนาที่ออกกฎระบียบ฿นการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงการออกกฎระบียบ฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชน 
ดยสมาชิกชุมชน฿หการยอมรับละถือปฏิบัติ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของกิจฐชต เกรวาส, 
อาภาภรณแ สุขหอม ละ นนทวัตนแ สุขผล (2561, น. 141) รื่อง การจัดการการทองที่ยวบบวิถีประชาธิปเตยของ
ชุมชนตนบบ มละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน ที่พบวา คณะกรรมการหมูบานทําการออกกฎระบียบ
฿นการจัดการการทองที่ยว ละรวมกับผูนําชุมชน฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชน 
 2. การจัดการการทองที่ยวตามหลักคุณธรรมของชุมชนบานมละนาพบวา ทางชุมชนเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักคุณธรรม ดยการจัดสรรรายเดจากการทองที่ยวของชุมชน฿หกสมาชิกตามขอตกลง 
จากการดํานินการดังกลาวทํา฿หสมาชิกเดรับผลประยชนแรวมกันละทํา฿หสมาชิกขามามีสวนรวม฿นการจัดการ
การทองที่ยวของชุมชน ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ อาภาภรณแ สุขหอม (2560, น. 56) รื่อง 
การจัดการการทองที่ยวบบมีสวนรวมของชุมชนมละนา อําภอบางปะผา จังหวัดมฮองสอน ที่พบวา  ชุมชน
มีการจัดการบงสรรรายเดจากการทองที่ยว฿หสมาชิกตามมติขอตกลงรวมกันของสมาชิก฿นชุมชน ละมีการ
จัดสรรงินรายเดบางสวนเปพัฒนาชุมชน รวมถึงจัดการการทองที่ยวของชุมชน฿หยั่งยืน 
 3. การจัดการการทองที่ยวตามหลักความปรง฿สของชุมชนบานมละนาพบวา ทางชุมชนเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักความปรง฿ส ดยมีการดํานินงาน฿นการจัดการการทองที่ยวชุมชนละผยพรขอมูลขาวสาร
อยางปิดผย สงสริม฿หสมาชิกรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบการจัดการการทองที่ยวของชุมชน ผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของ กิจฐชต เกรวาส, อาภาภรณแ สุขหอม ละนนทวัตนแ สุขผล  (2561, น. 140-141) 
รื่อง การจัดการการทองที่ยวบบวิถีประชาธิปเตยของชุมชนตนบบ มละนา อําภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน 
ที่พบวา ชุมชนมีการสงสริม฿หสมาชิกเดรวมประชุมรับทราบการดํานินการการจัดการทองที่ยวของชุมชน ดยมีการ
จัดประชุมวที฿หญของชุมชน พื่อจงขอมูลขาวสารตางๆ กสมาชิก฿นชุมชน฿หรับทราบอยูตลอด 
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 4. การจัดการการทองที่ยวตามหลักการมีสวนรวมของชุมชนบานมละนาพบวา ทางชุมชนเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักการมีสวนรวม ดยผูนําชุมชนพยายามสรางการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน฿นทุกขั้นตอน
การดํานินงาน มีการปิดอกาส฿หสดงความคิดห็น฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชนทั้ง฿นกลุมยอยละระดับ
การประชุมวที฿หญ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ พิมพแลภัส พงศกรรังศิลป (2557, น. 650) 
รื่อง การจัดการการทองที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาบานคกเคร จังหวัดพังงา ที่พบวา ตัวผูนําชุมชนเดมีการ
ปิดอกาส฿หสมาชิก฿นชุมชนเดมีสวนรวมกับการดํานินกิจกรรมการทองที่ยวทั้งทางตรงละทางออม ซึ่งป็นสวนสําคัญ
ที่ทํา฿หกลุมการทองที่ยวชุมชนกิดความยั่งยืนละเดรับการสนับสนุนจากสมาชิก฿นชุมชนสวน฿หญ  ตผล
การศึกษาดังกลาวขัดยงกับการศึกษาของ วรรณวิมล ภูนาค (2558, น. 63) รื่อง ศักยภาพชุมชน฿นการจัดการ
การทองที่ยวดยชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา ที่พบวา ชุมชนอัมพวายังขาดการมีสวนรวม฿นการจัดการ
การทองที่ยวอยางตอนื่องละยังเมมีการรวมตัวกันพื่อประกอบธุรกิจรวมกัน ทํา฿หกิดผลกระทบชิงลบจากการ
ทองที่ยว฿นชุมชน สินคาละบริการ ละคาครองชีพ฿นชุมชนพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งกิดปใญหาการขัดยงผลประยชนแ 
 5. การจัดการการทองที่ยวตามหลักความรับผิดชอบของชุมชนบานมละนาพบวา ทางชุมชนเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักความรับผิดชอบ ดยสมาชิกชุมชนเดรวมกันจัดตั้งกลุมพื่อปกปูองชุมชนจากการที่นายทุน
จะขามาสวงหาผลประยชนแจากทรัพยากร฿นชุมชน ซึ่ง฿นอดีตที่ผานมาเดกอ฿หกิดผลกระทบละความสียหาย
ตอทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมที่ป็นทรัพยากรของสวนรวม ดังนั้นชุมชนจึงเดมีนวทางการการจัดการ
การทองที่ยว฿นการกปใญหาละอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม รวมถึงวิถีชุมชนดั้งดิม฿หยั่งยืน 
ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ประภาส ปิ่นตบตง ละคณะ (2556, น. 64) รื่อง การศึกษารูปบบ
ประชาธิปเตยชุมชน ที่พบวา สาหตุของการตั้งกลุมของสมาชิกชุมชนก็พื่อชวยกันอนุรักษแทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ดยฉพาะนวทางการจัดการทองที่ยว฿หยั่งยืนเดนั้น ชุมชนตองยั่งยืนกอนทั้ง฿นดานศรษฐกิจ สังคมละ
สิ่งวดลอม 
 6. การจัดการการทองที่ยวตามหลักความคุมคาของชุมชนบานมละนาพบวา ทางชุมชนเดมีการจัดการ
การทองที่ยวตามหลักความคุมคา ดยชุมชนมีความตระหนักถึงการมีทรัพยากรอยางจํากัด จึงมีการลงมติ฿นการ
จัดการการทองที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งการทองที่ยวจะกิดความยั่งยืนนั้นตองสราง฿หชุมชนมีความยั่งยืนกอนท้ัง฿นดาน
ศรษฐกิจ สังคม สิ่งวดลอม ละวัฒนธรรม มีการ฿ชทรัพยากรอยางคุมคาละกิดประยชนแสูงสุด ผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ประภาส ปิ่นตบตง ละคณะ (2556, น. 64-65) รื่อง การศึกษารูปบบ
ประชาธิปเตยชุมชน ที่พบวา ชุมชนมีนวทาง฿นการจัดการการทองที่ยวอยางยั่งยืนทางดานสิ่งวดลอม ดยชุมชน
จึงเดรวมกับองคแกรพัฒนาอกชน฿นทองถิ่นจัด฿หมีวทีประชุม฿หญพื่อระดมความคิดห็นจากประชาชน฿นชุมชน
ละทุกฝุายที่กี่ยวของ฿นการจัดการกเขปใญหาที่กิดขึ้น฿นหลายดาน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาขางตน สามารถนํามากําหนดป็นขอสนอนะเดดังนี้ 
 1. ชุมชนอื่นที่ตองการนําการจัดการการทองทียวตามหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ช ควรมีการลือกตัวทนชุมชน
พื่อทําหนาท่ี฿นการออกกฎระบียบดานการจัดการทองที่ยวของชุมชน 
 2. ชุมชนอื่นที่ตองการนําการจัดการการทองที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ช ควรดํานินการจัดสรรรายเด
จากการทองที่ยวอยางป็นธรรม฿หกสมาชิกชุมชนตามมติขอตกลงรวมกันของชุมชน 
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 3. ชุมชนอื่นที่ตองการนําการจัดการการทองทียวตามหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ช ควรดํานินงานการจัดการ
ทองที่ยวชุมชนอยางปิดผยละสามารถตรวจสอบเด รวมถึงปิดอกาส฿หสมาชิกชุมชนสามารถขาถึงขอมูล
ขาวสารเดอยางท่ัวถึง 
 4. ชุมชนอื่นที่ตองการนําการจัดการการทองทียวตามหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ช ควรปิดอกาส฿ห
สมาชิกชุมชนมีสวนรวม฿นการสดงความคิดห็น ขอสนอนะ รวมตัดสิน฿จ ละรวมกปใญหา ละรวมรับ
ผลประยชนแ฿นการจัดการการทองที่ยวของชุมชนเดอยางท่ัวถึง 
 6. ชุมชนอื่นที่ตองการนําการจัดการการทองทียวตามหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ช ควรดํานินการรณรงคแ
สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวม พื่อ฿หการทองที่ยวของชุมชนกิดความยั่งยืน 
 7. ชุมชนอื่นที่ตองการนําการจัดการการทองทียวตามหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ช ควรดํานินการสราง
ความตระหนัก฿นทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รวมทั้งสงสริมละสนับสนุนการจัดการการทองที่ยวของชุมชน฿หป็นเป
อยางคุมคาละกิดประยชนแสูงสุด 
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HALAL TOURISM MANAGEMENT IN THE SOUTHERN ANDAMAN COAST OF THAILAND 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทย ดย฿ชวิธีการวิจัยอกสาร (Documentary Research) กี่ยวกับการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล
฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย ที่มีจํานวนนักทองที่ยวทั้งชาวเทยละชาวตางชาตินิยมดินทางมาทองที่ยว
มากที่สุด 2 อันดับรก ประกอบดวย (1) จังหวัดภูก็ต (2) จังหวัดกระบี่ 
 ผลการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล ฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทยทั้ง 2 จังหวัด 
มีการดํานินการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยการจัดการดานสถานที่พักอาศัยมีองคแประกอบที่สําคัญ  
4 องคแประกอบ คือ ดานสถานที่ ดานบุคลากร ดานการ฿หบริการ ละดานสังคม การจัดการดานอาหารมีองคแประกอบ 
ที่สําคัญ 7 องคแประกอบ คือ ดานสถานที่ ดานวัตถุดิบ ดานอุปกรณและภาชนะ ดานกระบวนการ ดานบุคลากร 
ดานการ฿หบริการ ละดานสังคม การจัดการดานการขนสง มีองคแประกอบที่สําคัญ 3 องคแประกอบ คือ ดานบุคลากร 
ดานการ฿หบริการ ละดานกระบวนการ ละการจัดการดานหลงทองที่ยว มีองคแประกอบท่ีสําคัญ 2 องคแประกอบ 
คือ ดานบุคลากร ดานการ฿หบริการ 
คําสําคัญ : การจัดการทองที่ยว, การทองที่ยววิถีฮาลาล, ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to study Halal tourism management in the southern 
Andaman coast of Thailand by Documentary Research method. This study focused on Halal 
tourism management in Phuket province and Krabi province where are the two most popular 
tourist destinations in the southern Andaman coast of Thailand.  
 The results revealed that both of provinces have managed Halal tourism management in the 
southern Andaman coast of Thailand in accordance with Islamic provisions.  Management issues as 
following: (1) residential management has four key elements: locations, staffs, services and social 
aspects (2) food management has seven key elements: places, raw materials, equipment and 
containers, processes, staffs, services, and social aspects (3) transportation management has three key 
elements: staffs, services, and processes (4) tourism management has 2 key elements: staffs and 
services. 
Keywords : Tourism Management, Halal Tourism, the Southern Andaman Coast of Thailand 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การทองที่ยววิถีฮาลาล (Halal Tourism) ป็นหนึ่ง฿นประภทการทองที่ยวที่มีการติบตอยางมาก ละถือวา
ป็นการจัดการการทองที่ยวรูปบบ฿หม พื่อตอบสนองความตองการของนักทองที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งชาวมุสลิมจะ฿ห
ความสําคัญกับการทองที่ยวท่ีเมขัดตอบัญญัติของศาสนาอิสลาม จากการสํารวจของสํานักวิจัยพิวของสหรัฐอมริกา 
ระบวุาปใจจุบันประชากรมุสลิม฿นลกมีจํานวนมากถึงกวา 1,600 ลานคน หรือคิดป็น 1 ฿น 4 ของจํานวนประชากรลก
ทั้งหมด ละคาดวา฿นปี พ.ศ. 2573 ประชากรมุสลิมจะพิ่มขึ้นป็น 1 ฿น 3 ของประชากรลก ทั้งนี้฿นปี พ.ศ. 2559 
มีนักทองที่ยวชาวมุสลิมทั่วลกดินทางทองที่ยวจํานวน 121 ลานคน มีการ฿ชจายงินสําหรับการดินทางทองที่ยว
สูงถึง 55 พันลานหรียญสหรัฐ ละคาดการณแวา ฿นปี พ.ศ. 2563 จํานวนนักทองที่ยวชาวมุสลิมจะพิ่มขึ้นป็น 156 ลานคน 
ซึ่งคิดป็นสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนนักทองที่ยว (Pew Research Center, 2011) จึงทํา฿หนักทองที่ยว
มุสลิมกลายป็นกลุมปูาหมายที่สําคัญของหลายประทศ 
 สําหรับประทศเทย มีนักทองที่ยวชาวมุสลิมจากประทศตะวันออกกลางดินทางขามาทองที่ยวอยางตอนื่อง 
ละมีนวนมที่จะขยายตัวพิ่มมากขึ้น ดย฿นปี พ.ศ. 2556 มีนักทองที่ยวจากชาติตะวันออกกลางดินทางขามา
ทองที่ยว฿นประทศเทย จํานวน 663,933 คน มีรายเดรวม 38,224.94 ลานบาท ละ฿นปี พ.ศ. 2559 มีจํานวน
นักทองทองที่ยวชาวตะวันออกกลางดินทางมาทองที่ยว฿นประทศเทยมากถึง 690,000 คน (ฐานขอมูลการทองที่ยว
ชิงการตลาด. ออนเลนแ. 2560) ) ดยสถานที่ทองที่ยวยอดนิยมสําหรับนักทองที่ยวชาวมุสลิม คือหลงทองที่ยว
฿นจังหวัดภูก็ต ชียง฿หม ละกรุงทพมหานคร 
 ทั้งนี้มื่อปรียบทียบตามภูมิภาคของประทศเทย พบวา ภาค฿ตป็นภูมิภาคที่นักทองที่ยวทั้งชาวเทย
ละตางชาตินิยมดินทางเปทองที่ยวมากที่สุด ละสรางรายเด฿หกประทศมากที่สุดชนกัน ดยจังหวัดที่สรางรายเด
สูงสุด฿นภาค฿ต คือ จังหวัดภูก็ต รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ ซึ่งป็นจังหวัด฿นกลุมภาค฿ตฝใ่งอันดามัน ดย฿นปี 2560 
ทํารายเดสูงถึง 391,880.14 ลานบาท ละ 93,986.60 ลานบาท ตามลําดับ (กรมการทองที่ยว, 2560) การทองที่ยว
฿นพื้นที่กลุมจังหวัดภาค฿ตฝใ่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูก็ต กระบี่ ตรัง) ป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพละอกาสที่ดี
ดานการทองที่ยว รวมทั้งเดถูกกําหนด฿หป็นพื้นที่หลักของผนพัฒนาการทองที่ยว นื่องจากมีสถานที่ทองที่ยว
ที่มีชื่อสียงละป็นที่รู จักของนักทองที่ยวทั้งชาวเทยละตางชาติทั่วลกรวมทั้งนักทองที่ยวมุ สลิมดวย 
ปใจจุบันมีนักทองที่ยวที่ป็นชาวมุสลิมที่ดินทางมาทองที่ยวพื้นที่ฝใ่งทะลอันดามัน฿น 3 กลุมหลัก ประกอบดวย 
นักทองที่ยวเทยมุสลิม นักทองที่ยวชาวมุสลิมอาซียน ละนักทองที่ยวมุสลิมตะวันออกกลาง  ดยนิยมดินทาง
เปทองที่ยวที่ จังหวัดภูก็ต ละจังหวัดกระบี่ สําหรับกิจกรรมที่นักทองที่ยวชาวมุสลิมนิยมทํา฿หชวงดินทางมาทองที่ยว 
เดก การที่ยวชายหาดละหมูกาะตาง ๆ (อรพรรณ จันทรแอินทรแ ละคณะ, 2556) 
 อยางเรก็ตาม การที่ประทศเทยจะสงสริม฿หนักทองที่ยวมุสลิมดินทางมาทองที่ยวเดมากขึ้นจําป็น
ทีจ่ะตองตรียมความพรอม฿นรื่องการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿หมีศักยภาพละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
ทั้งการ฿หบริการดานรงรมที่พัก รานอาหาร การดินทาง สถานที่ทองที่ยว ละบุคลากรผู฿หบริการ จากความป็นมา
ละความสําคัญของปใญหาตามที่เดนําสนอมาทั้งหมดขางตน ทํา฿หกิดประด็นที่นาสน฿จวาจังหวัด฿นพื้นที่ภาค฿ต
ฝใ่งอันดามันของประทศเทย มีการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลอยางเร จึงทํา฿หสามารถดํานินการตามหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลามจนป็นที่ยอมรับของนักทองที่ยวมุสลิมทั้งชาวเทยละชาวตางชาติ ซึ่งบทความนี้จะเดนําสนอ
กระบวนการละวิธีการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลของจังหวัด฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย  
อันป็นการสนับสนุนผนพัฒนาการทองที่ยว฿นพื้นที่กลุมจังหวัดภาค฿ตฝใ่งอันดามันละพื่อจะเดนําเปปรับ฿ช
฿นการตรียมความพรอมพื่อรองรับการขยายตัวของการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นจังหวัดอื่นๆ ตอเป 

http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษาการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การทํองเท่ียววิถีฮาลาล หมายถึง การทองที่ยวท่ีตอบสนองความตองการของชาวมุสลิมมุสลิม ดยเมขัด
ตอหลักศาสนาอิสลามละป็นเปตามมาตรฐานฮาลาล ตั้งตตนทางจนถึงปลายทาง 
 การจัดการการทํองเที่ยววิถีฮาลาล หมายถึง การจัดการการทองที่ยวที่ตอบสนองความตองการ ละ
อํานวยความสะดวก฿หกนักทองที่ยวชาวมุสลิม ทั้ง฿นดานสถานที่พักรม ดานอาหาร ดานการขนสง ละดาน
หลงทองที่ยว ดยดํานินการ฿หถูกตองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ละป็นเปตามมาตรฐานฮาลาล 
 ฝ๓่งอันดามันของประเทศไทย หมายถึง พื้นที่ศึกษา฿นจังหวัดภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย 
ประกอบดวย กระบี่ ละภูก็ต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากทบทวนวรรณกรรมนวคิดการจัดการการทองที่ยวละหลักการฮาลาลตามหลักคําสอนของศาสนา
อิสลาม สามารถนํามากําหนดกรอบนวคิด฿นการวิจัยเดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
 จากกรอบนวคิดขางตนการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตประกอบเปดวย การจัดการ
฿น 4 ดาน คือ ดานสถานท่ีพักอาศัย ดานอาหาร ดานการขนสง ละดานหลงทองที่ยว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้฿ชวิธีการวิจัยอกสาร (Documentary Research) ฿นการดํานินการวิจัย ดยอกสาร
ที่ทําการศึกษาป็นอกสารกี่ยวกับวิธีการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย
ประกอบดัวย 
 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ “การพัฒนาศักยภาพการทองที่ยวฮาลาลฝใ่งทะลอันดามันของประทศเทย
สําหรับนักทองที่ยวกลุมประทศมุสลิม” ดย อรพรรณ จันทรแอิน ละคณะ (2556) 
 2. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาขตปใตตานี 
ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 “การรับรูระดับการ฿หบริการของนักทองที่ยวมุสลิมตอการจัดการการทองที่ยว
บบฮาลาล ฿นจังหวัดกระบี่ละภูก็ต” ดย ธนินทรแ สังขดวง ละ จิระนาถ รุงชวง (2560) 

การจัดการการทํองเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต๎ฝ๓่งอันดามัน 
ของประเทศไทย 

1. การจัดการดานสถานที่พกัอาศัย 
2. การจัดการดานอาหาร 
3. การจัดการดานการขนสง 
4. การจัดการดานหลงทองที่ยว 
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 3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ “การศึกษาสถานการณแการทองที่ยวสําหรับนักทองที่ยวจากกลุมประทศ
ตะวันออกลาง฿นประทศเทย” ดย เพฑูรยแ เกรพรศักดิ์ (2551) 
 4. รายงานการประชุมวิชาการละผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทรแวิจัย ครั้งที่ 9 “การจัดการการทองที่ยว
วิถีฮาลาลของประทศตนบบ฿นอาซียน” ดย อาภาภรณแ สุขหอม (2561) 
 5. วิทยานิพนธแ “การสนอรูปบบการจัดการการบริการทองที่ยว฿นจังหวัดชียง฿หมสําหรับนักทองที่ยว
ชาวมุสลิม” ดย อรุณ บิลหลี (2554) 
 6. Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2017 (MasterCard & Crescent 
Rating, 2017) 
 7. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4 “Value Creation in 
Tourism: An Islamic Approach.” (Namin, A.A. Tajzadeh, 2013) 
 8. The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030. (Pew 
Research Center, 2011) 
 พ้ืนที่ศึกษา 
 พื้นที่ท่ีคัดลือกศึกษาครั้งนี้ป็นจังหวัดที่อยู฿นพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค฿ตฝใ่งอันดามัน ที่มีจํานวนนักทองที่ยว
ทั้งชาวเทยละชาวตางชาตินิยมดินทางมาทองที่ยวมากที่สุด 2 อันดับรก ละมีทรัพยาการทางธรรมชาติที่สวยงาม
ละมีชื่อสียง ประกอบดวย 
 1. จังหวัดภูก็ต ป็นจังหวัดที่มีนักทองที่ยวนิยมดินทามาทองที่ยวสูงที่สุดป็นอันดับ 1 ฿นภาค฿ต ละ
อยู฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตฝุงอันดามัน 
 2. จังหวัดกระบี่ ป็นจังหวัดที่มีนักทองที่ยวนิยมดินทามาทองที่ยวสูงที่สุดป็นอันดับ 2 ฿นภาค฿ต ละ
อยู฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตฝุงอันดามัน 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูลวิธีการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลา฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย  
฿ชวิธีการจํานกประภท (Typological Analysis) ขอมูลวิธีการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลของพื้นที่ภาค฿ต
บริวณฝใ่งอันดามันของประทศเทย จากนั้นจะ฿ชวิธีการปรียบทียบขอมูล (Comparative Analysis) พื่อวิคราะหแ
ความหมือนละความตกตางของวิธีการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลของพื้นที่ภาค฿ตบริวณฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทย 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทยจะนําสนอผลการศึกษา
ดยลําดับดังนี้ 
 1. การจัดการด๎านสถานที่พักอาศัย 
  การจัดการดานสถานที่พักอาศัยสําหรับนักทองที่ยวมุสลิม พื่อการทองที่ยววิถีฮาลา฿นพื้นที่ภาค฿ต
ฝใ่งอันดามันของประทศเทยท้ัง 2 จังหวัด มีการจัดการที่ป็นเปตามมาตรฐานฮาลาล฿น 4 องคแประกอบ ดังนี้ 
  1.1 ดานสถานท่ี ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   1.1.1 ที่พักอาศัย ควรมีทีตั้งอยู฿นสภาพวดลอมปลอดภัยละเมมีมลพิษ 
   1.1.2 มีสถานท่ีละหมาดละมีสัญลักษณแบอกทิศทางละหมาด 
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   1.1.3 มีการออกบบหองพัก ชน การวางตียงนอน ละหองสุขา เม฿หหันเปทางทิศมักกะ 
   1.1.4 หามนําสัตวแลี้ยงขามา฿นที่พักอาศัย 
   1.1.5 มีการบงยกช้ันหองพักระหวางชาย-หญิง ที่ดินทางมาพักคนดียว 
   1.1.6 เมมีรูปภาพ หรือประติมากรรม฿นการตกตงท่ีมีลักษณะคลายหรือหมือนมนุษยแ 
   1.1.7 เมมีเนตแคลับหรือสิงบันทิงทีเมหมาะสม฿นรงรมที่พัก 
   1.1.8 เมบริการรายการทีวีทีเมหมาะสม฿นรงรมที่พัก 
   1.1.9 เม฿หมีสถานท่ีลนการพนันภาย฿นรงรมที่พัก 
   1.1.10  เมบริการครืองดื่มฮลกอฮอลแ 
  1.2 ดานบุคลากร ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   1.2.1 สถานท่ีพักอาศัยควรมีครื่องบบ฿หพนักงานท่ีมีความหมาะสม 
   1.2.2 บุคลากรควรมีสุขภาพดี มีสุขนิสัยดี เมป็นรคติดตอ เมป็นรคผิวหนัง มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานประจําปี 
   1.2.3 บุคลากรตองมีความขา฿จรื่องหลักการ฿หบริการ 
   1.2.4 บุคลากร฿นสถานที่พักอาศัยตองสามารถสือสารภาษาตางประทศพื่อ฿หขอมูลกนักทองที่ยว
เดอยางนอย 1 คน 
  1.3 ดานการ฿หบริการ ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   1.3.1 ผู฿หบริการดานท่ีพักอาศัยจะตองตงกายสะอาดหมาะสม 
   1.3.2 ผู฿หบริการตองตอนรับนักทองทียวดวยวัฒนธรรมอันดีงามสือสารดวยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประทศกับนักทองทียวตางชาติเด 
   1.3.3 การ฿หบริการตองรวดร็ว รียบรอย ละสามารถ฿หบริการขอมูลทางการทองที่ยว฿นบริวณ
฿กลคียงเด 
   1.3.4 สถานที฿หบริการจะตองมีความสะอาดละปลอดภัยอยู฿นสภาพวดลอมทีเมมีมลพิษเมมี
สิ่งทําลายภาพลักษณแทีดีของประทศละ มีสถานทีปฏิบัติศาสนกิจ 
  1.4 ดานสังคม ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   1.4.1 สถานท่ีพักอาศัยตองมีการคัดยกขยะกอนนําเปท้ิง 
   1.4.2 สถานท่ีพักอาศัยเมระบายน้ําสียลงสูหลงน้ําสาธารณะ 
   1.4.3 สถานท่ีพักอาศัยควรมีบอพักน้ําสีย หรือบอดักศษอาหารละเขมันดยตรง 
   1.4.4 เมดํานินการอัน฿ดที่กอ฿หกิดมลภาวะตอชุมชน 
   1.4.5 ควรปฏิบัติตามกฎหมายรงงาน฿นรื่อง คาจาง สวัสดิการ ละเมละมิดการ฿ชรงงานด็ก 
   1.4.6 หากตองมีการ฿ชรงงานตางชาติตองดํานินการ฿หถูกตองตามกฎหมาย 
   1.4.7 สถานที่พักอาศัยควรตั้งอยู฿นทําลทีตั้งทีปลอดภัย ละเมมีมลพิษ มีมาตรการดานการ
รักษาความปลอดภัย 
   1.4.8 มีการสรางความสัมพันธและกิจกรรมรวมกับชุมชน 
   1.4.9 มีการสนับสนุนผลิตภัณฑแจากชุมชน ละสนับสนุนอาชีพ฿หกับคน฿นชุมชน 
   1.4.10  มีการรักษาวัฒนธรรม ประพณีทองถิ่น ละมีขอมูลกี่ยวกับมัสยิด฿นบริวณ฿กลคียง 



 

37 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  ผลการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานสถานที่พักอาศัย ฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 
4 องคแประกอบ คือ ดานสถานท่ี ดานบุคลากร ดานการ฿หบริการ ละดานสังคม 
 2. การจัดการด๎านอาหาร 
  การจัดการดานอาหารสําหรับนักทองที่ยวมุสลิม พื่อการทองที่ยววิถีฮาลา฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทยท้ัง 2 จังหวัด มีการจัดการที่ป็นเปตามมาตรฐานฮาลาล ประกอบดวย 7 องคแประกอบ ดังนี้ 
  2.1 ดานสถานท่ี ฿นสวนของรานอาหาร สถานที่ตรียม ละสถานที่ปรุงอาหาร ตองถูกตองตามหลัก
คําสอนของศาสนาอิสลาม 
   2.1.1 หองครัวสําหรับปรุงอาหารฮาลาลตองยกออกจากครัวทั่วเปอยางด็ดขาด 
   2.1.2 หากป็นสถานท่ีที่คย฿ชปรุงอาหารทั่วเปมากอนตองลางครื่องครัวนั้นดวยน้ําดิน 
   2.1.3 เมนําสิ่งที่เม฿ชอาหารฮาลาลขามา฿นครัวฮาลาล 
  2.2 ดานวัตถุดิบ วัตถุดิบละตองผลิตภัณแตางๆ ที่฿ช฿นการปรุงอาหารถูกตามหลักฮาลาลละเดรับ
การรับรองละมีครื่องหมายฮาลาล 
   2.2.1 วัถุดิบที่฿ช฿นการประกอบอาหารตองมาจากหลงที่ช่ือถือเดวามีกรรมวิธีป็นเปตามหลักฮาลาล 
   2.2.2 กรรมวิธีการชือดตองป็นเปตามหลักฮาลาล ละตองป็นนื้อสัตวแท่ี ศาสนาอิสลามอนุมัติทานั้น 
เมป็นการทารุณสัตวแ 
   2.2.3 ครื่องปรุงละวัตถุดิบตางๆ ตองมีครื่องหมายฮาลาล ละจัดก็บยกจากสิ่งที่เม฿ชฮาลาล 
  2.3 ดานอุปกรณและภาชนะ อุปกรณและภาชนะที่฿ช฿นรานอาหารละ฿ชสําหรับปรุงอาหารตองป็นเป
ตามหลักฮาลาล 
   2.3.1 ภาชนะละอุปกรณแที่฿ช฿นการปรุงอาหาร ละ฿ชสําหรับ฿สอาหารจะตองเมป็นวัสดุที่มีอันตราย 
   2.3.2 อุปกรณแที่฿ช฿นการผลิตอาหารฮาลาลตองเมปนปื้อนกับสิ่งท่ีเม฿ชฮาลาล 
   2.3.3 ภาชนะละอุปกรณแที่฿ช฿นการปรุงอาหาร ตองยกจากภาชนะหรืออุปกรณแที่฿ชประกอบ
อาหารทั่วเป 
  2.4 ดานกระบวนการ ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   2.4.1 การจัดตรียมอาหาร ภาชนะจัดก็บ การปรุงอาหารการจัดก็บอาหารที่ปรุงสร็จ จะตองปฏิบัติ
฿หป็นเปตามมาตรฐานการบริการฮาลาลทีกําหนดหรือเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   2.4.2 การจัดก็บครืองปรุง การลางทําความสะอาดอุปกรณแ ละวัสดุที฿ช฿นการประกอบอาหาร 
จะตองปฏิบัติ฿หป็นเปตามมาตรฐานการบริการฮาลาลทีกําหนดหรือเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
  2.5 ดานบุคลากร ตองมีความขา฿จ฿นหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามป็นอยางดี 
   2.5.1 บุคลากรที่฿หบริการ฿นรานอาหารตองป็นชาวมุสลิม หากเม฿ชตองมีความขา฿จอันดี
กี่ยวกบัขอปฏิบัติตางๆ ของชาวมุสลิม 
   2.5.2 บุคลากรที่฿หดานการปรุงอาหารตองป็นชาวมุสลิม 
   2.5.3 จัด฿หมีการอบรมบุคลากรพื่อ฿หมีความขา฿จ฿นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามกอน
การ฿หบริการ 
  2.6 ดานการ฿หบริการ ผู฿หบริการของธุรกิจรานอาหารฮาลาลควรมีการตงกายทีหมาะสม 
   2.6.1 พนักงานสริฟควรสวมหมวก หรือก็บผม฿หรียบรอย 
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   2.6.2 การตอนรับนักทองทียวควรตอนรับดวยวัฒนธรรมอันดีงาม 
   2.6.3 พนักงานควรสามารถสือสารภาษาตางประทศเดอยางนอย 1 คน 
   2.6.4 พนักงานควร฿หบริการลูกคาดวยความรวดร็วละกระตือรือรน 
   2.6.5 ฿นรานอาหารควรมีรายการอาหารพรอมระบุราคาทีป็นธรรม ละตงอยู฿นสภาพวดลอม
ทีเมมีมลภาวะ 
  2.7 ดานสังคม ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   2.7.1 ตองปฏิบัติตามกฎหมายรงงาน 
   2.7.2 เมมีการขายบริการทางพศ 
   2.7.3 รานอาหารควรมีการจัดการดูลดานสิ่งวดลอม฿หป็นเปตามมาตรฐาน 
   2.7.4 มีการจัดการของสียหรือศษอาหารภาย฿นรานอาหาร฿หหมาะสม 
   2.7.5 รักษาความสะอาดละจัดการสิ่งวดลอมภาย฿นละดยรอบสถานประกอบการ฿หรมรื่น 
   2.7.6 มีการสรางความสัมพันธและกิจกรรมรวมกับชุมชน 
   2.7.7 มีการสนับสนุนผลิตภัณฑแจากชุมชน ละสนับสนุนอาชีพ฿หกับคน฿นชุมชน 
   2.7.8 มีการรักษาวัฒนธรรม ประพณีทองถิ่น ละมีขอมูลกี่ยวกับมัสยิด฿นบริวณ฿กลคียง 
  ผลการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานอาหาร ฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย
ทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลกัคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 7 องคแประกอบ 
คือ ดานสถานที่ ดานวัตถุดิบ ดานอุปกรณและภาชนะ ดานกระบวนการ ดานบุคลากร ดานการ฿หบริการ ละดานสังคม 
 3. การจัดการด๎านการขนสํง 
  การจัดการดานอาหารสําหรับนักทองที่ยวมุสลิม พื่อการทองที่ยววิถีฮาลา฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทยท้ัง 2 จังหวัด มีการจัดการที่ป็นเปตามมาตรฐานฮาลาล ประกอบดวย 3 องคแประกอบ ดังนี้ 
  3.1 ดานบุคลากร ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   3.1.1 บุคลากรควรมีครื่องบบพนักงานท่ีมีความหมาะสม สะอาดละสุภาพรียบรอย 
   3.1.2 บุคลากรควรมีสุขภาพดี มีสุขนิสัยดี เมป็นรคติดตอ เมป็นรคผิวหนัง มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจําปี 
   3.1.3 บุคลากรตองมีความขา฿จรื่องหลักการ฿หบริการตามหลักศาสนาอิสลาม 
   3.1.4 บุคลากรตองสามารถสือสารภาษาตางประทศละภาษาที่฿ชสื่อสารกับชาวมุสลิมเด 
  3.2 ดานการ฿หบริการ ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   3.2.1 การ฿หบริการรถยนตแดยสารดินทางตองป็นการ฿หบริการฉพาะบบฮาลาลทานั้น 

   3.2.2 การ฿หบริการสายการบินตองป็นการ฿หบริการฉพาะบบฮาลาลทานั้น 

   3.2.3 จัด฿หมีสถานท่ีบนครื่องบินหรือรถ ฿นการอํานวยความสะดวก฿นการละหมาด 
   3.2.4 จัดตารางวลาการดินทางที่นนอนท้ังสายการบินละรถยนตแ 
   3.2.5 จัด฿หมีคัมภีรแอัล-กุรอาน฿นระหวางดินทาง 
   3.2.6 จัด฿หมีอาหารละครื่องดื่มฮาลาลบริการบนสายการบิน หรือ฿นรถดยสารระหวางทาง 
   3.2.7 จัด฿หมีสื่อบันทิงบบฮาล฿นระหวางการดินทาง 
  3.3 ดานกระบวนการ ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   3.3.1 การจัดการดานการขนสงตอง฿หบริการฉพาะบบฮาลาล 
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   3.3.2 มีการอบรมพนักงานที่คอย฿หบริการ ฿หมีความรูละคามขา฿จที่ถูกตองตามหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลาม 
  ผลการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานการขนสง ฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 
3 องคแประกอบ คือ ดานบุคลากร ดานการ฿หบริการ ละดานกระบวนการ 
 4. การจัดการด๎านแหลํงทํองเท่ียว 
  การจัดการดานหลงทองที่ยวสําหรับนักทองที่ยวมุสลิม พื่อการทองที่ยววิถีฮาลา฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่ง
อันดามันของประทศเทยท้ัง 2 จังหวัด มีการจัดการที่ป็นเปตามมาตรฐานฮาลาล ประกอบดวยองคแประกอบ ดังนี้ 
  4.1 ดานบุคลากร ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   4.1.1 มัคคุทศกแผูดูลตองมีความรูความขา฿จ฿นขอปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 
   4.1.2 มัคคุทศกแควรป็นผูที่นับถือศาสนาอิสลาม 
   4.2.3 มัคคุทศกแตองสามารถสือสารภาษาตางประทศละภาษาที่฿ชสื่อสารกับชาวมุสลิมเด 
   4.2.4 มัคคุทศกแตองตงกายหมาะสมละสุภาพรียบรอย 
  4.2 ดานการ฿หบริการ ตองป็นเปตามหลักฮาลาลละเมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
   4.2.1 หลงทองที่ยวท่ีรองรับนักทองที่ยวมุสลิมจะเมมหีรือเมอยู฿กลสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาอ่ืน 

   4.2.2 มีการจัดยกประภทการ฿หบริการนักทองที่ยวเวมุสลิมอยางชัดจน 
   4.2.3 ทุกสถานที่ทองที่ยวจะมีครื่องหมายฮาลาล พื่อสดง฿หนักทองที่ยวเดห็น  ละกิด
ความมั่น฿จ฿นมาตรฐานของบริการ 
   4.2.4 ภาย฿นสถานที่ทองที่ยวจะมีสิ่งอํานายความสะดวกที่จัดเวฉพาะสําหรับนักทองที่ยว
มุสลิม อาทิ สถานท่ีทําละหมาด รานอาหาร หองน้ํา ป็นตน 
   4.2.5 มีสัญลักษณแบอกทิศ฿นการทําละหมาดละมีการจงตือนรื่องวลา 
  ผลการศึกษาพบวา การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานการขนสง฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 
2 องคแประกอบ คือ ดานบุคลากร ดานการ฿หบริการ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทยทั้ ง 2 จังหวัด 
ตามที่เดนําสนอผลการศึกษามาทั้งหมดขางตน สามารถนําผลการศึกษา฿นประด็นสําคัญตามวัตถุประสงคแมา
อภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานสถานที่พักอาศัย ผลการศึกษาพบวา จังหวัด฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่ง
อันดามันของประทศเทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบ
ที่สําคัญ 4 องคแประกอบ คือ 1) ดานสถานที่ ดยที่พักอาศัยควรมีทีตั้งอยู฿นสภาพวดลอมที่ปลอดภัย มีสถานที่
ละหมาดละมีสัญลักษณแบอกทิศทางละหมาด มีการบงยกช้ันหองพักระหวางชาย-หญิงที่ดินทางมาพักคนดียว 
เมมีสถานริงรมยแ เม฿หมีสถานที่ลนการพนัน ละเมมีการตกตงดวยปติมากรรมคลายหรือหมือนมนุษยแภาย฿น
ที่พักอาศัย 2) ดานบุคลากร ควรมีครื่องบบ฿หพนักงานที่มีความหมาะสม มีสุขภาพดี ขา฿จรื่องหลักการ฿หบริการ
ตามหลักศาสนาอิสลาม ตองสามารถสือสารภาษาตางประทศเด 3) ดานการ฿หบริการ ตองรวดร็ว รียบรอย ละ
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สามารถ฿หบริการขอมูลทางการทองทียว฿นบริวณ฿กลคียงเด ละ 4) ดานสังคม ตองมีการคัดยกขยะกอนนําเปทิ้ง 
ปฏิบัติตามกฎหมายรงงาน มีการสรางความสัมพันธและกิจกรรมรวมกับชุมชน ละมีการสนับสนุนผลิตภัณฑแจากชุมชน 
ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรพรรณ จันทรแอินทรแ ละคณะ (2556) รื่องการพัฒนา
ศักยภาพการทองที่ยวฮาลาลฝใ่งทะลอันดามันของประทศเทยสําหรับนักทองที่ยวกลุมประทศมุสลิม ที่พบวา 
รูปบบการบริหารจัดการธุรกิจรงรมฮาลาลที่ตองคํานึงถึงควรประกอบดวย 8 องคแประกอบ คือ องคแประกอบ
ดานสถานท่ี บุคลากร การกําจัดขยะมูลฝอย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคม การ฿หบริการดานสิ่งวดลอม 
ละความสัมพันธแกับชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวยังมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ อาภาภรณแ สุขหอม 
(2561) รื่อง การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลของประทศตนบบ฿นอาซียน ที่พบวา รูปบบการจัดการการทองที่ยว
วิถีฮาลาลดานสถานที่พักอาศัย ตองมีการบงยกช้ันหองพักระหวางชาย-หญิงที่ดินทางมาพักคนดียว บงยกพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรมตางๆ ระหวางชาย-หญิง มีสัญลักษณแบอกทิศ฿นการทําละหมาดละการประกอบศาสนกิจ จัด฿ห
มีสถานที่สําหรับทําละหมาด เมมีสถานริงรมยแ สถานที่ลนการพนัน ละเมมีการตกตงดวยประติมากรรมคลาย
หรือหมือนมนุษยแ ซึ่งการที่ผลการศึกษาที่สอดคลองกันดังกลาวอาจนื่องมาจากตนบบการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล
฿นจังหวัดชียง฿หมจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลป็นอยางดี จึงทํา฿หการจัดการดานสถานที่พักอาศัยเดมาตรฐาน
ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 
 2. การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานอาหาร ที่พบวา จังหวัด฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย
ทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลกัคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 7 องคแประกอบ 
คือ 1) ดานสถานที่ ดยหองครัวสําหรับปรุงอาหารฮาลาลตองยกออกจากครัวทั่วเป ละเมนําสิ่งที่เม฿ชอาหารฮาลาล
ขามา฿นครัวฮาลาล 2) ดานวัตถุดิบ ตองมาจากหลงที่ช่ือถือ มีกรรมวิธีป็นเปตามหลักฮาลาล ตองมีครื่องหมายฮาลาล 
ละจัดก็บยกจากสิ่งท่ีเม฿ชฮาลาล 3) ดานอุปกรณและภาชนะ ตองเมปนปื้อนกับสิ่งที่เม฿ชฮาลาล ละตองยก
จากภาชนะหรืออุปกรณแที่฿ชประกอบอาหารทั่วเป 4) ดานกระบวนการ การจัดตรียมอาหาร ภาชนะ ครืองปรุง 
ละการลางทําความสะอาดอุปกรณแจะตองปฏิบัติ฿หป็นเปตามมาตรฐานการบริการฮาลาลทีกําหนดหรือเมขัดตอ
หลักศาสนาอิสลาม 5) ดานบุคลากร บุคลากรที่฿หบริการ฿นรานอาหารตองป็นชาวมุสลิม หากเม฿ชตองมีความขา฿จอันดี
กี่ยวกับขอปฏิบัติตางๆ ของชาวมุสลิม 6) ดานการ฿หบริการ พนักงานสริฟควรสวมหมวก หรือก็บผม฿หรียบรอย
ละควร฿หบริการลูกคาดวยความรวดร็วละกระตือรือรน ละ7) ดานสังคม ตองปฏิบัติตามกฎหมายรงงาน เมมี
การขายบริการทางพศ มีการจัดการของสียหรือศษอาหารภาย฿นรานอาหาร฿หหมาะสม มีการสรางความสัมพันธแ
ละกิจกรรมรวมกับชุมชน ละมีการรักษาวัฒนธรรม ประพณีทองถิ่น ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับผล
การศึกษาของ อรพรรณ จันทรแอินทรแ ละคณะ (2556) รื่องการพัฒนาศักยภาพการทองที่ยวฮาลาลฝใ่งทะลอันดามัน
ของประทศเทยสําหรับนักทองที่ยวกลุมประทศมุสลิม ที่พบวา  รูปบบการบริหารจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
ที่ตองคํานึงถึงควรประกอบดวย 11 องคแประกอบ คือ องคแประกอบดานสถานที่ วัตถุดิบที่฿ช/ผลิตภัณฑแที่฿ช กระบวนการ 
บุคลากรภาชนะ/อุปกรณแที่฿ชงาน การกําจัดขยะมูลฝอย ความปลอดภัย การ฿หบริการ ความรับผิดชอบตอสังคม
การบริหารจัดการดานสิ่งวดลอม ละความสัมพันธแกับชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวยังมีความสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ อาภาภรณแ สุขหอม (2561) รื่อง การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลของประทศตนบบ฿นอาซียน 
ที่พบวา ภาย฿นรานอาหารจะ฿หบริการฉพาะอาหารละครื่องดื่มที่ผานกระบวนการผลิตถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม 
มีการยกครัว วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบสําหรับอาหารฮาลาลออกจากครัวทั่วเป รวมทั้งวิธีการจัดหาวัตถุดิบละอุปกรณแ 
ละกรรมวิธีการปรุงอาหารจะตองป็นเปตามหลักฮาลาล เมมีการจําหนายครื่องดื่มมึนมา ละพนักงานที่฿หบริการ
ตองป็นชาวมุสลิม หรือป็นผูมีความขา฿จ฿นขอปฏบิัติของชาวมสุลิมป็นอยางดี ซึ่งการที่ผลการศึกษามีความสอดคลองกัน
ดังกลาวอาจนื่องมาจาก หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามดยฉพาะ฿นดานอาหารการกินนั้นคอนขางมีความครงครัด 
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ทั้ง฿นสวนของสถานท่ีประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณแ วัตถุดิบ กรรมวิธีการประกอบอาหาร ผูปรุงอาหารละพนักงาน
บริการ จะตองป็นเปตามหลักคําสอนของศาสนา 
 3. การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานการขนสง ที่พบวา จังหวัด฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทย
ทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลกัคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 3 องคแประกอบ 
คือ 1) ดานบุคลากร ควรมีครื่องบบพนักงานที่มีความหมาะสม สะอาดละสุภาพรียบรอย มีความขา฿จรื่องหลักการ
฿หบริการตามหลักศาสนาอิสลาม ละสามารถสือสารภาษาตางประทศละภาษาที่฿ชสื่อสารกับชาวมุสลิมเด  
2) ดานการ฿หบริการ การ฿หบริการรถยนตแดยสารละสายการบินตองป็นการ฿หบริการฉพาะบบฮาลาลทานั้น 
จัด฿หมีสถานท่ีอํานวยความสะดวก฿นการละหมาดรวมทั้งการ฿หบริการอาหาร ครื่องดื่ม สื่อบันทิงละบริการอื่นๆ 
ที่เมขัดตอหลักคําสอนของศานาอิสลาม ละ3) ดานกระบวนการ การจัดการดานการขนสงตอง฿หบริการฉพาะบบฮาลาล 
ละมีการอบรมพนักงานที่คอย฿หบริการ ฿หมีความรูละคามขา฿จที่ถูกตองตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 
สอดคลองกับ อรุณ บิลหลี (2554) รื่องการสนอรูปบบการจัดการการบริการทองที่ยว฿นจังหวัดชียง฿หมสําหรับ
นักทองที่ยวชาวมุสลิม ที่วา การดินทางของชาวมุสลิมจะคํานึงถึงสิ่งที่ สามารถอํานวยความสะดวก฿นดานตางๆ 
กอนการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว ละสอดคลองกับผลการศึกษาของอาภาภรณแ สุขหอม (2561) รื่อง การจัดการ
การทองที่ยววิถีฮาลาลของประทศตนบบ฿นอาซียน ที่พบวา การจัดการดานการขนสง มีการจัดยานพาหนะ฿หป็นเป
ตามมาตรฐานฮาลาล มีการอํานวยความสะดวกละจงวลาทําละหมาด มีการ฿หบริการอาหาร ครื่องดื่ม สื่อบันทิง
ละบริการอื่นๆ ที่เมขัดตอหลกัคําสอนของศานาอิสลาม ซึ่งการที่ผลการศึกษามีความสอดคลองกันดังกลาวอาจนื่องมาจาก 
฿นการตัดสิน฿จลือกดินทางทองที่ยวของชาวมุสลิมนั้น การ฿หบริการดานการขนสง อาทิ สายการบิน รถยนตแดยสาร 
ป็นสิ่งที่มีความสําคัญ฿นการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวของนักทองที่ยวชาวมุสลิม ดังน้ัน฿นทุกพ้ืนที่ที่มีนักทองที่ยว
ชาวมุสลิมตัดสิน฿จดินทางเปทองที่ยวป็นจํานวนมาก สดงวาจะตองมีมาตรฐานการจัดการดานการขนสงป็นที่ยอมรับ
ของนักทองที่ยวชาวมุสลิม 
 4. การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลดานหลงทองที่ยว  พบวา จังหวัด฿นพื้นที่ภาค฿ตฝใ่งอันดามัน
ของประทศเทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดํานินการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ดยคํานึงถึงองคแประกอบท่ีสําคัญ 
2 องคแประกอบ คือ 1) ดานบุคลากร มุคคุทศกแผูดูลตองมีความรูความขา฿จ฿นขอปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 
ตองตงกายหมาะสมละสุภาพรียบรอย ละตองสามารถสือสารภาษาตางประทศละภาษาที่฿ชสื่อสารกับชาวมุสลิมเด 
2) ดานการ฿หบริการ หลงทองที่ยวที่รองรับนักทองที่ยวมุสลิมจะเมมีหรือเมอยู฿กลสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น 
จะมีการจัดยกประภทการ฿หบริการนักทองที่ยวเวมุสลิมอยางชัดจน มีสัญลักษณแบอกทิศ฿นการทําละหมาดละ
มีการจงตือนรื่องวลา ละทุกสถานที่ทองที่ยวจะมีครื่องหมายฮาลาล พื่อสดง฿หนักทองที่ยวเดห็น ละกิดความ
มั่น฿จ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับ เพฑูรยแ เกรพรศักดิ์ (2551) รื่องการศึกษาสถานการณแการทองที่ยว
สําหรับกลุมนักทองที่ยวจากกลุมประทศตะวันออกกลาง฿นประทศเทย ที่พบวา การดินทางของชาวมุสลิมที่เมควร
เปยือนจะป็น฿นสวนของรื่องสถานที่ วัดวาอารามตางๆ การกราบเหวสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรือการยี่ยมชมสถานที่ที่มี
ความกี่ยวของกับศาสนาอื่นๆ นอกหนือจากศาสนาอิสลาม ซึ่งการยี่ยมชมสิ่งปลูกสรางหรือธรรมชาติ สามารถ
กระทําเด ละสอดคลองกับผลการศึกษาของ อาภาภรณแ สุขหอม (2561) รื่อง การจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาล 
ของประทศตนบบ฿นอาซียน ที่พบวา การจัดการดานหลงทองที่ยว มีการยกประภทการ฿หบริการ
นักทองที่ยวมุสลิมเวอยางชัดจน ละ฿นทุกหลงทองที่ยวจะมีครื่องหมายฮาลาลติดเว฿หนักทองที่ยวกิดความมั่น฿จ 
ซึ่งการที่ผลการศึกษามีความสอดคลองกันดังกลาวนื่องมาจากการตัดสิน฿จลือกสถานที่ทองที่ยวของนักทองที่ยว
ชาวมุสลิมนั้นจะลือกสถานท่ีที่สามารถตอบสนองความตองการของชาวมุสลิมละเมขัดตอศาสนา 
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาตามที่เดนําสนอเปขางตน สามารถนํามากําหนดป็นขอสนอนะพื่อนําเป฿ชขยายผล
฿นการจัดการการทองที่ยววิถีอิสลามตามหลงทองที่ยวตางๆ ของประทศเทยเดดังนี้ 
 1. หนวยงานภาครัฐ฿นพ้ืนท่ีภาค฿ตฝใ่งอันดามันของประทศเทยละพื้นที่อื่นๆ ควรนําผลการศึกษาครั้งนี้ 
เป฿ช฿นการจัดทําผนกลยุทธแการ฿นการพัฒนาผนการทองที่ยว พื่อการตรียมความพรอมของผูประกอบการ
฿นการขยายตัวของการทองที่ยววิถีฮาลาล 
 2. ภาครัฐละหนวยงานที่กี่ยวของควรสงสริมละ฿หความสําคัญ฿นการปรับปรุงการ฿หบริการการทองที่ยว
วิถีฮาลาลของประทศเทยดานการขนสง ละดานหลงทองที่ยว฿หป็นเปตามหลักศาสนาอิสลามพิ่มมากขึ้น  
พื่อป็นการตรียมความพรอม฿นการขยายตัวของการทองที่ยววิถีฮาลาล 
 3. รัฐบาลควรมีการสงสริม฿หธุรกิจที่กียวของกับการทองที่ยว ชน รงรมที่พัก รานอาหาร บริษัท
ขนสง บริษัททัวรแ เดมีการปรับปรุงรูปบบการ฿หบริการ ดยนํารูปบบการจัดการการทองที่ยววิถีฮาลาลมาปฏิบัติ
พือรองรับนักทองทียวมุสลิม 
 4. ผูประกอบการการทองที่ยวท่ี฿หบริการกนักทองที่ยวชาวมุสลิมอยูลว฿นปใจจุบัน ควรนําขอมูลจาก
การศึกษา฿นครั้งนี้เป฿ชปรับปรุงการ฿หบริการ฿นสวนท่ียังเมสามารถ฿หบริการเดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล 

 5. หนวยงานท่ีกี่ยวของละผูประกอบการ ควรสงสริม฿หบุคคลากรรียนรูการ฿หบริการตามหลักศาสนา
อิสลามอยางครงครัด พื่อ฿หสามารถ฿หปฏิบัติงานเดอยางถูกตองละป็นเปตามารตฐานฮาลาล 
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การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู๎สูงอายุของเทศบาลตําบลเขาพระงาม 
COMMUNICATION MANAGEMENT IN ELDERLY CARE OF KHAOPRANGAM SUBDISTRICT MUNICIPALITY 

 
สิงห๑ สิงห๑ขจร1 วรวุฒิ พ่ึงพัก2 และ รัตนา บุญอํวม3 

Singh Singkhajorn1 Worawut Phungphak2 and Ratana Bunuam3 
1ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคแการ  

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมดจ็จาพระยา 
2หัวหนากลุมการวิจัยละการพัฒนาระบบครือขาย สาํนักงานสนับสนุนละสงสริมวิชาการ 8  

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ 
3อาจารยแ สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคแการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) พื่อศึกษาบริบทการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม 
2) พื่อศึกษาการจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี 
การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฿ชวิธีการสัมภาษณแชิงลึก (In-depth interview) 
กลุมตัวอยาง฿นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เดก ตัวทนของภาครัฐ ละภาคประชาชน ที่กี่ยวของกับการดูลผูสูงอายุ
ของทศบาลตําบลขาพระงาม ดย฿ชวิธีการลือกบบฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) คือ ตัวทนของภาครัฐ 
ละตัวทนของภาคประชาชนจํานวน 10 คน บงป็นตัวทนของภาครัฐจํานวน 5 คนละตัวทนของภาคประชาชน
จํานวน 5 คน รวมป็นจํานวน 10 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้คือ บบสัมภาษณแ ขอมูลที่เดรับจากการสัมภาษณแ 
ดย฿ชการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) อยางป็นระบบตามประด็นนื้อหาที่ศึกษา ผลการวิจัย พบวา 
1) การดูลผูสูงอายุของทศบาลตาํบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี มีการจัดบงป็นผูสูงอายุติดตียง
ละผูสูงอายุติดบานมีครงการบานตนบบสุขภาวะผูปุวยรื้อรังละผูสูงอายุ ผูสูงอายุติดสังคมดยมีครงการศูนยแพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุครบวงจร 2) การจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม สวนของการ
ดูลผูสูงอายุติดตียงละผูสูงอายุติดบานมีการจัดการการสื่อสารดย฿ชทรศัพทแมือถือที่พียงกดปุุมดียวก็สงสัญญาณ
เปศูนยแรับจงหตุซึ่งตั้งอยูภาย฿นทศบาลเดรับจงหตุจะ฿ชระบบคอมพิวตอรแตรวจสอบขอมูลประวัติผูปุวยสูงอายุ
ที่ทรขอความชวยหลือ พรอมทั้งสดงตําหนงที่ตั้งของบานผูปุวยสูงอายุจากนั้นรถพทยแฉุกฉินจะดินทางมาถึง
ภาย฿นเมกิน 5 นาที พื่อสงตอสถานพยาบาลตอเป ละการมีจาหนาท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบานดยมี
การลงพื้นที่ดูลผูสูงอายุ 3 ครั้งตอสัปดาหแ ผูสูงอายุติดสังคมมีการจัดการการสื่อสารดย฿ชรงรียนปใจฉิมวัย
ป็นศูนยแกลาง฿นการรวมตัวของผูสูงอายุพื่อ฿หกิดกิจกรรมตางๆมีการสื่อสารระหวางกลุม฿นการสงตอขอมูล
ขาวสารที่กี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ที่กี่ยวของกับผูสูงอายุ  
คําสําคัญ : การจัดการการสื่อสาร, การดูลผูสูงอายุ, ทศบาลตําบลขาพระงาม  
 
ABSTRACT 
 The objection of this research is to study 1) To study the context of elderly care of 
Khaoprangam subdistrict municipality. 2) To Study the communication management in elderly 
care of Khaoprangam subdistrict municipality. This was a qualitative research based on a sample 
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of 5 government staff of Khaoprangam subdistrict municipality and 5 Community leaders of 
Khaoprangam subdistrict municipality.Who know about elderly care of Khaoprangam subdistrict 
municipality. The sample was selected through purposive sampling. Data were collected using an 
in-depth interview form and analyzed using content analysis.  The results found: 1) The context 
of elderly care of Khaoprangam subdistrict municipality divided into the elderly, the bed and the 
elderly are home have projects excellent happy home ward Khaoprangam subdistrict 
municipality. The elderly are socially connected have the center for quality of life for the elderly 
2) communication management in elderly care of Khaoprangam subdistrict municipality projects 
municipality excellent happy home ward Khaoprangam subdistrict municipality are managed by 
one-touch mobile phones that send a signal to the notification center located within the 
municipality, prompting them to use the computer system. Check out the history of elderly 
patients who call for help. The emergency doctor will arrived with in 5 minutes to the hospital. 
There are 3 time’s week health care workers are assigned to take care of the elderly. Elderly 
people with social communication management are using the Patchimwai school as the center 
for the integration of the elderly to create activities. There is communication between groups to 
transmit information related to activities related to the elderly.  
Keyword :  communication management, elderly care, Khaoprangam subdistrict municipality  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การถายอนภารกิจดานผูสูงอายุจากกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ฿หกับองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น บี้ยยังชีพผูสูงอายุ สถานสงคราะหแคนชรา ศูนยแบริการทางสังคม นอกจากนี้องคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นเดดํานินการจายงินสมทบ฿หกับกองทุน สปสช. ทั้ง฿นกองทุนระดับตําบลละทศบาล ละกองทุน
สงสริมพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ซึ่งผูสูงอายุสามารถ฿ชบริการดูลสุขภาพจากกองทุนดังกลาวเด องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นเดสงสริมสนับสนุน฿หผูสูงอายุรวมกลุมทั้งดานการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ ศูนยแบริการผูสูงอายุ
รงรียนผูสูงอายุ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ป็นหนวยงานของรัฐที่มีความ฿กลชิดละมีบทบาท฿นการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับประชาชน฿นชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมก็ป็นระบบที่มีขอบขต กวางขวางครอบคลุมหลายๆ กิจกรรมที่กี่ยวของ
กับชีวิตผูคนจํานวนมาก พื่อปูาหมาย฿นการจัดสวัสดิการสังคม฿หกิดประสิทธิภาพละคุณภาพ สูงสุด฿หกับคน฿นสังคม 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ละภารกิจ฿นการดูลละการจัด  บริการสาธารณะพื่อประยชนแ
ของประชาชน฿นทองถิ่นของตน ฿นการจัดการดูลกิจการหลายๆ ดาน การจัดการระบบ สาธารณูปภค การจัดการ
ดูลรักษาระบบ สิ่งวดลอม การจัดการการศึกษาละศิลปวัฒนธรรม การดูลคุณภาพชีวิตของประชาชน  
฿นทองถิ่น อํานาจหนาท่ีละภารกิจขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความกี่ยวของกับภาคประชาชนป็นอยางมาก 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทหลัก฿นการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ คือ บี้ ยยังชีพผูสูงอายุ บี้ยผูพิการ 
ละประสานการจัดสวัสดิการตามปใญหาความดือดรอนกรณีตางๆ บทบาทรองคือ สนับสนุนการรวมกลุม/จัดตั้ง  
ชมรมผูสูงอายุ รวมเปถึงสนับสนุนงบประมาณ฿นการดํานินงาน฿นการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา วันผูสูงอายุ  
วันสงกรานตแ จัดหาครื่องออกกําลังกายละวัสดุอุปกรณแตางๆ ฿หกับชุมชน รวมทั้งจัดอบรม฿หความรู สงสริมอาชีพ 
สงคราะหแสิ่งของครื่อง฿ชตางๆ ละจัดกิจกรรมดูลสุขภาพรวมกับรงพยาบาล 
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 ประทศเทยเดกาวขาสูสังคมของผูสูงอายุลว (Aging Society) ตั้งตพ.ศ. 2547 ดยมีสัดสวนผูสูงอายุ 
(วัย 60 ปีขึ้นเป) กินรอยละ 10 ของประชากร อยางเรก็ตาม การจะป็นสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ (Absolute 
Aged Society) ก็ตอมื่อมีสัดสวนประชากรวัย 60 ปีขึ้นเป กินรอยละ 20 ของประชากรตามนิยามขององคแการ
สหประชาชาติ (UN) ที่ผูสูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งพศชายละหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ปีขึ้นเป
ละเดบงระดับการขาสูสังคมผูสูงอายุ ป็น 3 ระดับ เดก 1. ระดับการกาวขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) 
หมายถึง สังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นเปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประทศหรือมีประชากร
อายุตั้งต 65 ปี มากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งประทศ สดงวาประทศนั้นกําลังขาสูสังคมผูสูงอายุ 2 ระดับ
สังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นเป มากกวารอยละ20 
ของประชากรทั้งประทศหรือมีประชากรอายุตั้งต 65 ปี มากกวารอยละ 14 ของประชากรทั้งประทศ สดงวา
ประทศนั้นขาสูสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ 3. ระดับสังคมผูสูงอายุอยางต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง
สังคมหรือประทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นเปมากกวา รอยละ 20 ของประชากรทั้งประทศ สดงวาประทศนั้น
ขาสูสังคมผูสูงอายุอยางต็มที่ ละ฿นปี 2565 จะป็นปีรกที่ประทศเทยขาสูสังคมสูงอายุดยสมบูรณแ มีจํานวน
ประชากรสูงอายุมากกวาประชากรวัยด็ก กอนจะขาสูปี 2565 ที่เทยจะมีประชากรผูสูงอายุจํานวนสูง ถึง 13.6 
ลานคน คิดป็นสัดสวนรอยละ 20.5 ดยผูสูงอายุ สามารถบงตามหลักการชวยตนอง฿นกิจวัตรประจําวัน (Activity 
Daily Living : ADL) 1. กลุมที่ชวยตนองเดดี (ติดสังคม) สุขภาพทั่วเปดีชวยหลือตนองเด อาจมี รครื้อรัง ตควบคุมเด 
ขารวมกิจกรรมทางสังคม ชวยหลือคนอื่นเด 2. กลุมที่พอชวยหลือตนองเดบาง (ติดบาน) ชวยตนองเด฿นบางรื่อง
ตองการการชวยหลือบางสวน อาจมีรครื้อรัง ละรคที่มีผลตอการคลื่อนเหว  มีความจํากัด฿นการขารวม 
กิจกรรมทางสังคม 3. กลุมที่ชวยหลือตนองเมเด (ติดตียง) เมสามารถชวยหลือตนองเดมีรคประจําตัวหลายรค 
มีรคทรกซอน หรือจ็บปุวยระยะสุดทาย เมสามารถขารวมกิจกรรมทางสังคมเด 
 ทศบาลตําบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี มีการจัดครงการบานตนบบสุขภาวะผูปุวยรื้อรังละ
ผูสูงอายุ ของทศบาลตําบลขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban 
Lopburi) ดยมีสหวิชาชีพดูลผูปุวยติดตียง฿หมีกําลัง฿จละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีจุดดนก็คือ การนํา
ทคนลยีมาประยุกตแ ดยช่ือมตอระบบสัญญาณทรศัพทและการติดตั้งกลอง CCTV ฿นชุมชน ละช่ือมสัญญาณ
กับศูนยแปฏิบัติการของทศบาลที่สามารถช่ือมยงกับลูกขายที่ ป็นอาสาสมัคร฿นชุมชน ที่มีระบบสัญญาณ GPS 
จงจุดพิกัด สามารถตรวจสอบจุดกิดหตุเดทันที ขา฿หการชวยหลือผูปุวยเดอยางรวดร็ว จนทํา฿หทศบาลตําบล
ขาพระงาม เดรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจําปี 2560 จากสหประชาชาติ 
(ยูอ็น) ท่ีประทศนธอรแลนดแ ฿นสาขานวัตกรรมละความป็นลิศ฿นการ฿หบริการดานสุขภาพของภูมิภาคอชีย 
ละอชียปซิฟิก ครงการดังกลาวป็นนวัตกรรมบานตนบบสุขภาวะผูปุวยรื้อรังละผูสูงอายุ ที่ชวยยกระดับสุขภาวะ
ผูปุวยรื้อรังละผูสูงอายุที่ติดตียงที่มีความพรอมละสมัคร฿จ฿หเดรับบริการดานสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติ  
ป็นการผสมผสานนวคิดรื่องที่อยูอาศัย สุขภาวะ ละการจัดการชิงพื้นที่ละทคนลยีขาเวดวยกัน จะห็นเดชัด
จากการที่ผูปุวยติดตียงหลายรายมีสุขภาวะดีขึ้น บางรายก็สามารถกลับมาดินเดอีก ความมุงมั่น฿นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต฿หมีชีวิตความป็นอยูที่ดีพรอม ทั้งทางดานรางกายละจิต฿จ ซึ่งผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาวิจัย 
การจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบริบทของการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม 
 2. พื่อศึกษาการจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม 
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นิยามศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ในการวิจัย 
 การดูลผูสูงอายุ หมายถึง การทํา฿หผูที่มีอายุมากกวา 60 ปี฿หมีความสุขมีทั้งสุขภาพกายละสุขภาพจิตที่ด ี
 การจัดการการสื่อสาร หมายถึง วิธีการทํา฿หกิดความสําร็จ฿นการติดตอกับกลุมผูสูงอายุท่ีชวยตนองเดดี 
กลุมผูสูงอายุท่ีพอชวยหลือตนองเดบาง ละกลุมผูสูงอายุท่ีชวยหลือตนองเมเด 
 บริบทของการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม หมายถึง สภาพทั่วเปของทศบาลตําบลขาพระงาม 
฿นการปฏิบัติภารกิจท่ีกี่ยวของกับการดูลผูที่มีอายุมากกวา 60 ปี 
 

กรอบความคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร ฿นการวิจัยครั้งนี้เดกําหนดกลุมประชากรปูาหมาย คือ ตัวทนของภาครัฐ ละภาคประชาชน 
ที่กี่ยวของกับการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี 
 กลุมตัวอยาง฿นการวิจัย กลุมตัวอยาง฿นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เดก ตัวทนของภาครัฐ ละภาคประชาชน 
ที่กี่ยวของกับการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี ดย฿ชวิธีการลือกบบ
ฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) กลุมตัวอยางคือ ตัวทนของภาครัฐ ละตัวทนของภาคประชาชนจํานวน 10 คน 
บงป็นตัวทนของภาครัฐจํานวน 5 คนละตัวทนของภาคประชาชนจํานวน 5 คน รวมป็นจํานวน 10 คน 
 ครื่องมือท่ี฿ชสําหรับการก็บรวบรวมขอมูล฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก บบสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth 
interview) บบสัมภาษณแที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษา คนควาอกสาร หนังสือ ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของ 
รวมทั้งศึกษาการสรางบบสัมภาษณแ อยางละอียดตามกรอบนวคิดการวิจัยดยบบสัมภาษณแที่฿ชสําหรับการวิจัยครั้งนี้
เดถูกสรางขึ้นป็นบบสัมภาษณแปลายปิดละบบสอบถามปลายปิดซึ่งประกอบดวยคําถาม 2 สวนดยมีนื้อหา
฿นตละสวน ดังนี้ คือ 
 สวนท่ี 1 ป็นคําถามกี่ยวกับบริบทของการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม 
 สวนท่ี 2 ป็นคําถามกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม 
 การก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะนําบบสัมภาษณแที่ผานการทดสอบละกเขรียบรอยลว เปดํานินการ
ก็บรวบรวมขอมูลดยผูวิจัยกับผูชวยวิจัยอีกจํานวน 5 คน สถานท่ีก็บรวบรวมขอมูล คือ ทศบาลตําบลขาพระงาม 
อําภอมือง จังหวัดลพบุรี การก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดํานินการดย฿ชบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นสําหรับ
ก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 10 คน ฿ชระยะวลา 2 วัน ระหวางวันที่ 26 มษายน 2561 ถึง วันที่ 27 มษายน 2561 

การดูแลผ๎ูสูงอายุของ 
เทศบาลตําบลเขาพระงาม 

 

 ผ๎ูสูงอายุติดสังคม 

 ผ๎ูสูงอายุติดบ๎าน 

 ผ๎ูสูงอายุติดเตียง 

การจัดการการสื่อสาร 

 โครงการบ๎านต๎นแบบสุขภาวะ
ผ๎ูปุวยเร้ือรังและผ๎ูสูงอายุ 

 โรงเรียนป๓จฉิมวัย 

 
การจัดการการสื่อสารในการ
ดูแลผ๎ูสูงอายุของเทศบาล

ตําบลเขาพระงาม 
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 การวิคราะหแขอมูล การวิคราะหแดยวิคราะหแนื้อหา (Content analysis) การสรางขอสรุปดย฿ชกรอบ
ความคิดชิงทฤษฎีป็นฐานหลัก฿นการวิคราะหแพื่อนําขอคนพบบื้องตนมาพิจารณาวาสอดคลองกับทฤษฎี฿ด 
หรือเม ลวจึงอภิปรายผลตามขอคนพบท่ีเดจากการปรียบทียบ ละยืนยัน 
 
ผลการวิจัย 
 1. บริบทของการดูแลผู๎สูงอายุของเทศบาลตําบลเขาพระงาม 
  การดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม อําภอมือง จังหวัดลพบุรี มีการบงกลุมของผูสูงอายุ
ดังตอเปนี้ ผูสูงอายุที่ชวยตนองเดดี (ผูสูงอายุติดสังคม) ผูสูงอายุที่พอชวยหลือตนองเดบาง (ผูสูงอายุติดบาน) 
ผูสูงอายุท่ีชวยหลือตนองเมเด (ผูสูงอายุติดตียง) มีการจัดบงป็นผูสูงอายุติดตียงละผูสูงอายุติดบานมีครงการ
บานตนบบสุขภาวะผูปุวยรื้อรังละผูสูงอายุ ผูสูงอายุติดสังคมดยมีครงการศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุครบวงจร 
ผูสูงอายุ฿นทศบาลตําบลขาพระงามมีการสํารวจประชากรมีผูสูงอายุประมาณรอยละ 11 ก็คือขาสูสังคมของผูสูงอายุ 
ซึ่งป็นสังคมระดับตําบลลวก็ป็นระดับประทศดวย ซึ่งป็นภารกิจของทศบาลตําบลขาพระงาม มีสวน฿นรื่อง
ของการดูลผูสูงอายุ มื่อสังคมกาวสูสังคมผูสูงอายุลวมีสิ่งสําคัญคือจะทํายังเง฿หผูสูงอายุ฿ นตําบลมีความสุข
มีทั้งสุขภาพกายละสุขภาพจิตที่ดี ที่สําคัญทางทศบาลตําบลขาพระงามมีการลงเปสํารวจรื่องของความป็นอยู
ของผูสูงอายุ฿นตําบล สิ่งที่สะทอนกลับมา฿นรื่องของผูสูงวัยนั้นคืออยูติดอยูกับบานจะวางงานก็จะมีปใญหา฿นรื่อง
ของรายเด นอกจากรื่องของสวัสดิการที่ทางทศบาลตําบลขาพระงามชวยหลือคือ ถุงยังชีพผูสูงอายุ ที่มอบ฿ห฿นตละดือน 
ผูสูงอายุก็อยากมีรายเดสริมพิศษขึ้นมาอีก ทางทศบาลตําบลขาพระงามมีนยบายที่อยากจะทํา฿หผูสูงอายุ
นอกจากมีสุขภาพที่ดี การสงสริม฿นรื่องของกิจกรรม฿หผูสูงอายุเดมีกิจกรรม฿นตละสัปดาหแมีสุขภาพกายมีสุขภาพจิตที่ดี 
ทางทศบาลตําบลขาพระงามมีกิจกรรมสริม฿หชนรานวันวานป็นรานกาฟ฿หผูสูงอายุนั้นเดมาขารวมกี่ยวกับ
งานฝีมืออาชีพพื่อสริมรายเด฿หกับผูสูงอายุป็นสิ่งที่ทศบาลดํานินการตามหนาที่ลวก็รื่องของการดูลสุขภาพ
รื่องของจิต฿จทางทศบาลตําบลขาพระงามก็มีครงการ฿นรื่องหนาตางท่ีจะสงสริม 
 การจัดการการดูลผูสูงอายุที่สําคัญที่สุดก็คือบงประภทกลุมผูสูงอายุ มีกิจกรรมของผูสูงอายุทั้งที่ป็นกลุมปกติ
กลุมติดบานละกลุมติดตียงดังนั้นกลุมปกติก็จะมีกิจกรรมที่นําผูสูงอายุที่มีศักยภาพมาทํากิจกรรมชน฿หผูสูงอายุ
ป็นผูถายทอดองคแความรู฿หกับด็กละยาวชนผูสงูอายุท่ีมีความชํานาญรือ่งดนตรีเทย รื่องภาษาอังกฤษท่ีผูสูงอายุ
คยป็นคุณครูกากษียณ มีการนันทนาการตางๆ ก็จะมีการมาทํางานรวมกันจนมาป็นรงรียนผูสูงอายุซึ่งทศบาล
ตําบลขาพระงาม฿ชช่ือวารงรียนปใจฉิมวัยวิทยา มีการนํากลุมผูสูงอายุมาทํากิจกรรมอยูดวยกัน฿นทุกๆ ดือน ก็จะทํา
ประชาคมผูสูงอายุมีการนําผูสูงอายุมารวมกันพื่อทํางานรวมกันจะมาลา฿หฟใงวาดือนนี้ทําอะเรลวผูสูงอายุ
ตองการ฿หทํากิจกรรมปลี่ยนปลงเป฿นทิศทางเหนหรือตองการรองรียนรื่องอะเร ทํากิจกรรมก็จะมาฟใงกันพ่ือ฿ห
ผูสูงอายุนั้นมีสวนรวมดํานินการกันการพัฒนาทศบาลตําบลขาพระงาม฿นทิศทาง฿ด ผูสูงอายุ฿นตละดือนที่รงรียน
ป็นกิจกรรมพื่อสรางสุขภาพจิต฿หผูสูงอายุเดมาพบปะกันก็ป็นรื่องของสังคมผูสูงอายุป็นการสราง฿หผูสูงอายุ
เดมารียนรูรวมกันกิดความรักความสามัคคี฿นการที่จะพัฒนาตอยอดเป฿หกิดประยชนแตอสังคม ฿นอนาคต
ผูสูงอายุจะมากขึ้นจะทํายังเง฿หผูสูงอายุนั้นเดมีสวนชวยพัฒนาทศบาลตําบลขาพระงาม  สิ่งที่กิดขึ้น฿นรื่องของ
การมีสวนรวมการประชาคมผูสูงอายุจะมารวมประชุม สิ่งที่ชวยพัฒนาเดก็คือกลุมผูสูงอายุ จากความรวมมือที่ผานมา
ทศบาลตําบลขาพระงามจัดทําครงการหรือประชาคมผูสูงวัยก็จะมีสวนรวมกือบทุกครั้ง มีสวนรวม฿นการพัฒนา
ทศบาลตําบลขาพระงาม฿นหลายๆ รื่อง ตรงนี้ก็ถือวาป็นจุดดนตรงนี้มาชวยพัฒนาทศบาลตําบลขาพระงาม
฿นรื่องตางๆ วลาทศบาลตําบลขาพระงามมีงานหรือกิจกรรมตางๆก็จะเดรับความรวมมือจากผูสูงอายุป็นอยางดี 
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 2. การศึกษาการจัดการการสื่อสารในการดูแลผู๎สูงอายุของเทศบาลตําบลเขาพระงาม 
  การจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม สวนของการดูลผูสูงอายุติดตียง
ละผูสูงอายุติดบานมีทศบาลตําบลขาพระงาม รวมกับ บริษัท TOT จํากัด (มหาชน) เดดํานินการจัดครงการการดูล
ผูปุวยรื้อรัง฿นชุมชน (Home Ward) ละบริการการชวยหลือผานทางทรศัพทแ (TOT Help care center) ทศบาล
ตําบลขาพระงาม ล็งห็นถึงความสําคัญ฿นการดูลกลุมผูสูงอายุ ผูปุวยรื้อรัง ผูปุวยติดตียงละผูพิการที่ถูกทอดทิ้ง
฿หดํานินชีวิตอยูที่บานตามลําพัง อีกทั้งปใญหาการขาถึงการบริการดวยหตุภาวะจ็บปุวยรื้อรัง ภาวะทุพพลภาพ
ละการพึ่งพา รวมถึงความยากจนละระบบกื้อหนุนทางสังคม ดยฉพาะมื่อรงพยาบาลการสงผูปุวยกลับบาน 
จําป็นตองมีการติดตามดูลผูปุวยดยฉพาะ ดังนั้นจึงควรอยางยิ่งที่จะรงการทํางานชิงรุก฿นชุมชนพื่อพิ่มศักยภาพ
฿นการดูลละกลุมปูาหมายตางๆ ดยมีการบริการชวยหลือผานทางทรศัพทแ (TOT Help care center) ละมี
บุคลากรสาธารณสุขออกยี่ยมบานติดตามบบบูรณาการอยางตอนื่อง การจัดการการสื่อสารดย฿ชทรศัพทแมือถือ
ที่พียงกดปุุมดียวก็สงสัญญาณเปศูนยแรับจงหตุซึ่งตั้งอยูภาย฿นทศบาลเดรับจงหตุจะ฿ชระบบคอมพิวตอรแ
ตรวจสอบขอมูลประวัติผูปุวยสูงอายุที่ทรขอความชวยหลือ พรอมทั้งสดงตําหนงที่ตั้งของบานผูปุวยสูงอายุ
จากนั้นรถพทยแฉุกฉินจะดินทางมาถึงภาย฿นเมกิน 5 นาที พื่อสงตอสถานพยาบาลตอเป ละการมีจาหนาที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดยมีการลงพื้นที่ดูลผูสูงอายุ 3 ครั้งตอสัปดาหแ การจัดการการสื่อสารของ
การดูลผูสูงอายุติดตียงละผูสูงอายุติดบานท่ีทศบาลตําบลขาพระงามมีการนําทคนลยีการสื่อสารมาดํานินการ
ป็นวิธีการที่สามารถจะดูลผูสูงอายุเดอยางรวดร็ว 
 ผูสูงอายุติดสังคมมีการจัดการการสื่อสารดย฿ชรงรียนปใจฉิมวัยป็นศูนยแกลาง฿นการรวมตัวของผูสูงอายุ
พื่อ฿หกิดกิจกรรมตางๆ มีการสื่อสารระหวางกลุม฿นการสงตอขอมูลขาวสารที่กี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ที่กี่ยวของ
กับผูสูงอายุ การรวมตัวชมรมผูสูงอายุป็นจุดริ่มตนตการป็นชมรมอยางดียวนั้นมันหมือนกับวาเมสามารถ
ตอบสนองกิจกรรมหรือความตองการความป็นอยูของผูสูงอายุเดลยป็นที่มาของการจัดตั้งรงรียนผูสูงอายุ
รงรียน หรือรงรียนปใจฉิมวัย ซึ่งรงรียนปใจฉิมวัยสามารถพิ่มประสิทธิภาพ฿หผูสูงอายุเดมีความรู มีทักษะตางๆ 
มีการพัฒนาพิ่มมากขึ้นรื่องคณิตศาสตรแ ภาษาอังกฤษ กฎหมายที่กี่ยวของกับผูสูงอายุ อาชีพสริม งานฝีมือตางๆ 
มากกวาการป็นพียงชมรมผูสูงอายุ รงรียนปใจฉิมวัยหรือรงรียนผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม กอตั้งขึ้น
มื่อปี 2557 จุดประสงคแพื่อ฿หผูสูงอายุที่ป็นผูสูงอายุติดสังคมละกลุมผูสูงอายุติดบานเดมีกิจกรรมทางสังคม
ดยการตั้งรงรียนก็ผานมาจากชมรมผูสูงอายุของทศบาลตําบลขาพระงาม ผูสูงอายุบางคนอาจจะมีภูมิปใญญา
ชาวบานหรือรียกวาภูมิปใญญาทองถิ่น ก็฿หเปสอนที่รงรียนอนุบาลทศบาลขาพระงาม ฿นขณะดียวกันนักรียน
ทศบาลตําบลขาพระงาม ก็เดกิดการรียนรูวิถีชีวิตของผูสูงอายุ ดยตั้งป็นหองรียนจําลอง คือตองการ฿หด็ก
นักรียนอนุบาลเดรูวาวิถีชีวิตของผูสูงอายุตละคนมีลักษณะอยางเร การนําวนตาชนิดพิศษที่฿สขาเปคนสายตาปกติ
ก็มองหนังสืออานเมคอยชัดก็ทํา฿หรูวา ผูสูงอายุสายตาเมคอยดี ครื่องรัดขนรัดขอ จะดินเมคอยสะดวก นั่นก็สดงวา
สุขภาพของผูสูงอายุมีการสึกหรอเปตามวัย การบีบการนวด การอาบน้ํา฿หผูสูงอายุพื่อจะเดชวยผูสูงอายุเด฿นวันขางหนา 
ผูสูงอายุเดรียนรูรื่องการพิ่มความรู฿นรื่องคอมพิวตอรแทํา฿หสามารถขาอินตอรแน็ตสามารถ฿ชอพพลิคช่ันเลนแ
ทํา฿หผูสูงอายุมีการตั้งกลุม฿นอพพลิคช่ันเลนแพื่อพูดคุยทํา฿หมีความสามัคคีมีการสรางสุขภาพจิตที่ดี  รงรียน
ปใจฉิมวัยป็นสวนหน่ึง฿นการสรางความ฿กลชิดระหวางครอบครัว การจัดการการสื่อสารของการดูลผูสูงอายุสังคม 
ที่ทศบาลตําบลขาพระงามมีการนํากิจกรรม฿หผูสูงอายุอยางตอนื่องดย฿ชการสื่อสารผานกิจกรรมของรงรียนปใจฉิมวัย 
มีการนัดหมายวาจะจอกันที่เหน฿นตละหมูบานพื่อจะรวมกันมาพื่อรอรถทางทศบาลตําบลขาพระงามมารับเปรงรียน 
ละรานวันวานท่ีป็นที่ผูสูงอายุมาฝึกอาชีพพื่อสริมรายเด฿หกับผูสูงอายุ฿นทศบาลตําบลขาพระงาม 
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อภิปรายผล 
 การจัดการการสื่อสารของการดูลผูสูงอายุติดตียงละผูสงูอายุติดบานที่ทศบาลตําบลขาพระงามมีการนาํ
ทคนลยีการสื่อสารมาดํานินการทํา฿หป็นวิธีการที่สามารถจะดูลผูสูงอายุเดอยางรวดร็ว รงรียนปใจฉิมวัย
ป็นศูนยแกลาง฿นการรวมตัวของผูสูงอายุพื่อ฿หกิดกิจกรรมตางๆมีการสื่อสารระหวางกลุม฿นการสงตอขอมูล
ขาวสารที่กี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ที่กี่ยวของกับผูสูงอายุ สอดคลองกับการวิจัยรื่องนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ฿นขตจังหวัดพร (ภูมิวัฒนแ พรวนสุข, 2558) ดานสังคม พบวา 
ปใญหาการพัฒนา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ฿นขตจังหวัดพร ดานสังคม ดยภาพรวม
มีปใญหาอยู฿น ระดับมาก มื่อรียงลําดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอย 3 ลําดับรก เดก องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ขาดการจัดตั้งศูนยแสงคราะหแผูสูงอายุที่เรที่พึ่งพิงป็นการชั่วคราว รองลงมาเดก องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ขาดการ฿หบริการขอมูลขาวสารที่ป็นประยชนแกผูสูงอายุอยางสม่ําสมอ ละยังสอดคลองกับกระบวนการดูล
สุขภาพผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของชุมชนตําบลมาบค (พ็ญจันทรแ สิทธิปรีชาชาญ,ปนัดดา ปริยฑฤฆ ละญาณิศา 
ชติกะคาม, 2555) พบวากระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนประกอบดวย 4 ขั้นตอน ฿นการดํานินงาน 
ดังนี ้1) การสรางทีมกนนําซึ่งป็นทุนทางสังคมที่สําคัญของชุมชน ริ่มตั้งตการคนหากนนําการปิดอกาสการขารวม
บบจิตอาสา การสรางขอตกลงรวมกัน฿นการกําหนดบทบาทหนาที่ละความรับผิดชอบอยางชัดจน 2) กระบวนการ
คนหาปใญหาละความตองการ 3) การออกบบกิจกรรมการดูลผูสูงอายุ ภาย฿ตนวคิดการพัฒนา ศักยภาพการดูล
ตนองของผูสูงอายุผานกระบวนการมีสวนรวม฿นวทีประชาคม ละการประชุมรวมกันพื่อลกปลี่ยน รียนรูมีการ
กําหนดปูาหมายรวมกัน วางผนละดํานินงานรวมกันอยางมีทิศทาง ละ 4) กระบวนการพัฒนาขอตกลงรวมกัน
฿นการดูลสุขภาพผูสูงอายุอยางยั่งยืน฿นระดับพื้นท่ี ริ่มตนจากการปิดชองทางการสื่อสารพื่อ฿หกิด การรับรูละ
ขามามีสวนรวม฿นกิจกรรมตางๆ ทั้ง฿นระดับบุคคล ละระดับกลุม รวมทั้งผลักดันครงการขาสู ผนพัฒนาชุมชน 
ผูสูงอายุเดรียนรูรื่องการพิ่มความรู฿นรื่องคอมพิวตอรแทํา฿หสามารถขาอินตอรแน็ตสามารถ฿ชอพพลิคช่ันเลนแ 
ทํา฿หผูสูงอายุมีการตั้งกลุม฿นอพพลิคช่ันเลนแ พื่อพูดคุยทํา฿หมีความสามัคคีมีการสรางสุขภาพจิตที่ดี สอดคลอง
กับนวความคิดทฤษฎีการพรกระจายนวัตกรรม Innovation Diffusion Theory (Roger, 1973) เดบงกลุมคน
฿นสังคมที่จะยอมรับการพรกระจายทางทคนลยีที่ยอมรับทคนลยีหรือนวัตกรรมนอยที่สุด ที่ยังคงมีการ
ปฏิสัมพันธแกันระหวางนวัตกรรมละผูยอมรับนวัตกรรมทคนลยี ยังสอดคลองกับ การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร 
กับการสงตอขอมูล ผานอพพลิคช่ันเลนแของผูสูงอายุ (กิรณา สมวาทสรรค ละ กุลทิพยแ ศาสตระรุจิ, 2559) 
พบวา ผูสูงอายุ฿ชงานอพพลิคชั่นเลนแสวน฿หญพื่อติดสื่อสารกับลูก หลาน ญาติ พ่ี นอง ท่ีมีการ฿ชงานผานอุปกรณแ 
ทรศัพทแมือถือจํานวนมากที่สุด ดยรียนรูทักษะการ฿ชงานละมีการสนทนากับลูกหลาน พื่อนรวมงาน ละคนรูจัก 
นิยมสงรูปภาพสติกกอรแ สวัสดี฿นตอนชา รูปภาพวิว บรรยากาศ ธรรมชาติ ฿นขณะดียวกันนิยมสงคลิปขาวตือนภัย 
หตุการณแขาว฿นระดับมาก ดยสวนมากช่ือวาการ฿ชงานอพพลิคช่ันเลนแจะทํา฿หป็นคนที่ทันสมัย ทันตอหตุการณแ 
ละยังสอดคลองกับ พฤติกรรมการ฿ชครือขายสังคมออนเลนและความพึงพอ฿จของกลุมคนผูสูงอายุ  (กันตพล 
บรรทัดทอง, 2557) พบวาผูสูงอายุท่ีมีวัตถุประสงคแ฿นการ฿ชบริการครือขายสังคมออนเลนแ ชองทางการ฿ชครือขาย
สังคมออนเลนแ สถานท่ีที่฿ชครือขายสังคมออนเลนแ ความบอย฿นการ฿ชครือขายสังคม ออนเลนแ ระยะวลา฿นการ฿ช
ครือขายสังคมออนเลนแ 
 
 
 



 

51 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษา การจัดการการสือ่สาร฿นการดูลผูสูงอายุ ฿นการปรียบทียบกับพื้นที่อ่ืนๆ ที่เดป็นตนบบ
฿นการดูลผูสูงอายุ 
 2. ควรมีการศึกษา ปใจจัยภายนอกที่ทํา฿หการจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุ กิดผลสําร็จ฿นระยะยาว 
 3. สนอ฿หสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสริมสรางสุขภาพ (สสส.) สงสริมกี่ยวกับการพัฒนา การจัดการ
การสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุ พื่อ฿หกิดความขมข็งของ฿นการการดูลผูสูงอายุ 
 4. สนอ฿หกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแสงสริมกี่ยวกับการพัฒนา 
การจัดการการสื่อสาร฿นการดูลผูสูงอายุ พื่อ฿หกิดรองรับสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ฿นอนาคต 
 5. สนอ฿หกรมการปกครองสวนทองถิ่น สงสริมกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการสื่อสาร฿นการดูล
ผูสูงอาย ุ
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บทคัดยํอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) นยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน฿นการจัดการความปลอดภัย
ดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา 2) ปใญหาละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว
฿นขตพื้นที่มืองพัทยาดยการดํานินการวิจัยเด฿ชวิธีการบบชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ฿ชครื่องมือ
นวคําถาม฿นการสัมภาษณแบบจาะลึก(In-depth interview) ฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผู฿หขอมูลสําคัญ 
(Key Informants) จากกลุมผูบริหารจํานวน 18 คน ละ฿ชการวิคราะหแขอมูลดวยการตีความละจํานกประภทขอมูล 
 ผลศึกษาตามวัตถุประสงคแขอที่ 1 พบวา หนวยงานภาครัฐมียุทธศาสตรแ นยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน 
ดานความปลอดภัย฿หกับนักทองที่ยว฿นหนวยงานของตน ดยยุทธศาสตรแหลักมาจากกระทรวงการทองที่ยวละกีฬา 
ละกระจายขาสูจังหวัด ละ฿นระดับทองถิ่นคือมืองพัทยารวมถึงทุกหนวยงานที่กี่ยวของ มีการบูรณาการซอมผน
จัดการความปลอดภัยรวมกันปีละ 1 ครั้ง ฿นขณะที่ภาคอกชนเมมีผนที่ป็นรูปธรรมชัดจน ผลศึกษาตามวัตถุประสงคแ
ขอที่ 2 พบวา หนวยงานที่กี่ยวของ฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา ประสบปใญหา
ละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา บงป็น 4 ดาน ประกอบดวย 
1) ดานบุคลากร 2) ดานงบประมาณ 3) ดานวัสดุอุปกรณแ ละ 4) ดานการบริหารจัดการละกระบวนการทํางาน  
คําสําคัญ : การจัดการความปลอดภัย, การทองที่ยวมืองพัทยา 
 
ABSTRACT 
 A Study aimed to examine the policy, plan and operation, problems and obstacles in 
tourism safety management in Pattaya City Area. The qualitative research employed in-depth 
questions as the research instrument for in-depth interviews in collecting data from 18 key 
informants of top management group. The data analysis was done by using with interpretative 
analysis and typological analysis methods. 
 The preliminary finding demonstrated that Government had the particular strategies, 
policies, plans and operations for tourism of their own organization according to the main 
strategy from the Ministry of Tourism and Sports to the provincial and local level including all 
stakeholders in Pattaya. In addition, there was at least once-a-year integral drill of safety 
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instruction and management whereas the private sector did not have a concrete plan pertaining 
problem and safety management in tourism in Pattaya. In terms of the second objective, the 
results showed that the relevant parties of safety management faced many problems and 
difficulties which could be divided into four factors: 1) personnel, 2) budget 3) materials and 4) 
management and work instruction process. 
Keywords : Safety Management, Pattaya City Area Tourism 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 อุตสาหกรรมทองที่ยวของประทศเทยป็นหลงรายเดที่สําคัญนํามาซึ่งงินตราตางประทศ การสรางงาน 
การกระจายความจริญเปสูภูมิภาค รัฐบาลกําหนดนยบายสรางรายเดจากการทองที่ยวละดํานินมาตรการชิงรุก
ดานการทองที่ยว ดยกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตรแหลักดานการทองที่ยวพื่อพัฒนาสงสริม฿หมืองพัทยาป็น  
Tourism & Sport City (กระทรวงการทองที่ยวละกีฬา, 2554, น. 1) มืองพัทยาจึงป็นหนึ่ง฿นพื้นที่ยุทธศาสตรแ
หลักดานการทองที่ยวตามนยบายการสรางรายเดจากการทองที่ยวของรัฐบาล ป็นพื้นที่พิศษพื่อการทองที่ยว
อยางยั่งยืนละป็นมืองที่เดรับการพัฒนา฿หป็นหลงทองที่ยวหลักของภาคตะวันออก (ราชกิจจานุบกษา, 2552, 
น. 71) กิจกรรมทางศรษฐกิจของมืองพัทยาสวน฿หญป็นกิจกรรมที่กี่ยวของกับการทองที่ยวละบริการ 
ประชากรสวน฿หญรอยละ 90 ประกอบอาชีพดานการคาละการบริการนักทองที่ยว฿นรูปบบตางๆ (สํานัก
ยุทธศาสตรและงบประมาณ มืองพัทยา, 2559, น. 26) 
 ปใจจัยดานความปลอดภัยป็นปใจจัยหนึ่งที่สําคัญ฿นการตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยว ตทวามืองพัทยา
ยังประสบปใญหาดานปลอดภัยกนักทองที่ยวอยูบอยครั้ง฿นหลากหลายรูปบบเมวาจะป็นการอารัดอาปรียบ
นักทองที่ยว วิ่งราวทรัพยแ ลักทรัพยแ ปลดทรัพยแ หรือหตุความเมปลอดภัยทางบกละทางน้ํา฿นรูปบบตางๆ ชน
กรณีรือดยสารลมหรือนักทองที่ยวประสบอุบัติหตุทางน้ําสียชีวิต สงผล฿หรัฐบาลตองกลับมาทบทวน นยบาย 
ผนงาน ละการดํานินงาน฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวรวมถึงปใญหาละอุปสรรคพื่อพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยแสินของนักทองที่ยวอีกครั้ง (กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง , 2554, น. 3) 
หนวยงานสวน฿หญ ชน สํานักงานตรวจคนขามืองยังเมเดกําหนดนยบายหรือมาตรการกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
กนักทองที่ยว฿หจาหนาท่ียึดถือป็นนวทางปฏิบัติที่ชัดจน (อกนรินทรแ ปในยานะ, 2547, น. 56) สอดคลองกับ
ผลการศึกษาที่พบวา นยบายสงสริมการทองที่ยวขาดทิศทางทีชั่ดจน ทํา฿หการรวมมือของหนวยงานอื่นๆ ที่กี่ยวของ
มีอุปสรรค ละป็นปใญหาดานการประสานงานกับตํารวจทองที่ยว รวมทั้งการสื่อสารระหวางตํารวจทองที่ยวกับ
นักทองที่ยวยังเมดีทาที่ควร (กชัย ซอประสริฐ, 2539, น. 124) ปใญหาของภาครัฐละภาคอกชนที่ยังขาดผนงานยอย
฿นหนวยงานของตนอง การนํานยบายเปปฏิบัติที่ชัดจน รวมถึงขาดการบูรณาการรวมกันอยางป็นรูปธรรม ผูวิจัย
จึงมีสน฿จศึกษาประด็นดานการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวของหนวยงานที่กี่ยวของทุกหนวยงาน
฿นขตพื้นที่มืองพัทยา พื่อป็นตนบบ฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวรวมถึงปรับ฿ชกับมือง
ทองที่ยวอื่นๆ ละสอดรับกับนยบายของรัฐบาล฿นการสรางรายเดจากการทองที่ยว฿หสามารถดํานินมาตรการชิงรุก
กี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นอนาคต 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษานยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขต

พื้นที่มืองพัทยา 
 2. พื่อศึกษาปใญหาละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยา 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 

 ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่เมมีอันตรายตอชีวิตละทรัพยแสินของนักทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา 
 การฝูาระวังความปลอดภัย หมายถึง การปูองกันกอนกิดหตุ฿นทุกรูปบบ ชน การสํารวจหลงทองที่ยว

พื่อระวังการปูองกันปใญหาที่จะกิดขึ้น การคุมครองความปลอดภัย฿หกับนักทองที่ยว การวางมาตรการสรางความรวมมือ
กับผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองที่ยวหรือหนวยงานตางๆ การผลักดัน รณรงคแ฿หกิดระบียบขอบังคับหรือ

กฎหมายที่กี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยของนักทองที่ยว  การ฿หขอมูลที่ถูกตองละป็นประยชนแกับ
นักทองที่ยว฿นการ การประสานงานละการซักซอมปฏิบัติระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รักษาความปลอดภัย฿หกับ

นักทองที่ยว การรวมมือกับหนวยงานตางๆ ฝึกอบรมผูมีหนาที่ดยตรง฿นการรักษาความปลอดภัยนักทองที่ยวละ
ผูปฏิบัติหนาท่ีที่กี่ยวของ การสรางนวรวมรณรงคแความปลอดภัยกนักทองที่ยวดยสรางครือขายทองถิ่น ชุมชน

ตางๆ ฿หฝูาระวังละชวยหลือนักทองที่ยว 
 การ฿หความชวยหลือนักทองที่ยว มื่อประสบปใญหาดานความปลอดภัย หมายถึง  กรณีนักทองที่ยว

ประสบอุบัติหตุสามารถ฿หการชวยหลือบรรทาบื้องตน ละประสานงานกับหนวยงานที่กี่ยวของพื่อ฿หความชวยหลือ
หรือมื่อนักทองที่ยวประสบปใญหาสามารถรองรียนเด ดยมีมาตรการอํานวยความสะดวก฿ห ละจัด฿หมีอาสาสมัคร

ดานรักษาความปลอดภัย฿นรูปบบตางๆ 
 การผยพรประชาสัมพันธแ หมายถึง การผยพรประชาสัมพันธแ฿นรูปบบตางๆ รวมถึง฿หขอมูลที่ถูกตอง
ละป็นประยชนแกับนักทองที่ยวพื่อ฿หนักทองที่ยวพิ่มความระมัดระวัง฿นการดินทางทองที่ยวป็นพิศษ 

ดยฉพาะอยางยิ่ง฿นชวงฤดูการทองที่ยว 
 การปราบปราม หมายถึง การจัดกําลังฉพาะกิจขาสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิด  ระดมปราบปราม

อาชญากรรมละกลุมมิจฉาชีพตามหลงทองที่ยว หรือ฿นกรณีที่เดรับการรองรียนหรือรองทุกขแ ฿หดํานินการ
จับกุมผูกระทําผิด รวมถึงประสานงานกับหนวยงานที่กี่ยวของ ฿นการปูองกันละปราบปรามอาชญากรรมที่มี

ผลกระทบตอการทองที่ยว 
 นักทองที่ยว หมายถึง ชาวตางชาติที่ดินทางมาประทศเทยดยมีวัตถุประสงคแพื่อการทองที่ยว฿นขต

พื้นที่มืองพัทยา 
 หนวยงานที่กี่ยวของ฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว หมายถึง หนวยงานภาครัฐละ

ภาคอกชน฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยาที่ดูลดานการสรางความปลอดภัยกนักทองที่ยว เดก 1) มืองพัทยา 2) สถานี
ตํารวจภูธรมืองพัทยา 3) สํานักงานจาทาภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา 4) สถานีตํารวจทองที่ยว พัทยา 5) รงพยาบาล

บางละมุง 6) ดานตรวจคนขามืองพัทยา 7) การทองที่ยวหงประทศเทย สํานักงานพัทยา 8) หนวยกูภัยสวาง
บริบูรณแ ละ 9) สมาคมนักธุรกิจละการทองที่ยวมืองพัทยา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนนวคิดละงานวิจัยท่ีกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นท่ี
มืองพัทยา ทํา฿หเดมาซึ่งกรอบนวคิดการวิจัยที่ครอบคลุมปใญหาการวิจัย ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรแการ
ทองที่ยวเทย พ.ศ. 2558-2560 2) ยุทธศาสตรแการรักษาความปลอดภัยละอํานวยความสะดวกกนักทองที่ยว 
พ.ศ.2555-2558 3) ผนพัฒนาการทองที่ยวหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 4) ผนบูรณาการชวยหลือนักทองที่ยว
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 วิคราะหแปใญหาละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว  ดย฿ชหลัก
ปใจจัยทางการบริหาร เดก (1) ดานบุคลากร (2) ดานงบประมาณ (3) ดานวัสดุอุปกรณแ (4) ดานการบริหารจัดการ
ละกระบวนการทํางาน เดป็นกรอบนวคิดดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
 
 
 

นโยบายการจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเท่ียวในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 

แผนงานการจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเท่ียวในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 

การดําเนินงานการจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเท่ียวในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 

 การเฝูาระวังความปลอดภัย 

 การให๎ความชํวยเหลือนักทํองเที่ยวเมื่อประสบป๓ญหาด๎านความปลอดภัย 

 การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 

 การปราบปราม 

ป๓ญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเท่ียวในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
1. ด๎านบุคลากร 
2. ด๎านงบประมาณ 
3. ด๎านวัสดุอุปกรณ๑ 
4. ด๎านการบริหารจัดการและกระบวนการทํางาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informant) 
 กลุมผู฿หขอมูลสําคัญ จํานวนทั้งสิ้น18 คน ประกอบดวย 1) ที่ปรึกษามืองพัทยา 2) รองนายกมืองพัทยา 
3) ผูอํานวยการสวนทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร มืองพัทยา 4) หัวหนาฝุายทศกิจ มืองพัทยา 5) หัวหนา
ฝุายวิจัยละประมินผล มืองพัทยา 6) หัวหนาศูนยแสั่งการละควบคุม มืองพัทยา 7) รองหัวหนางานปูองกันละ
บรรทาสาธารณภัย มืองพัทยา 8) รองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร มืองพัทยา 9) ผูกํากับการตรวจคนขามือง จังหวัด
ชลบุรี 10) สารวัตรตํารวจทองที่ยว พัทยา 11) ผูอํานวยการกรมจาทา พัทยา 12) ผูอํานวยการรงพยาบาลบางละมุง 
13) หัวหนาฝุายสุขาภิบาลละปูองกันรค รงพยาบาลบางละมุง 14) ผูอํานวยการการทองที่ยวหงประทศเทย 
สํานักงานพัทยา 15) พนักงานการตลาด การทองที่ยวหงประทศเทย สํานักงานพัทยา 16) ผูบังคับการกรมตอสู
อากาศยานที่ 1 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานละรักษาฝใ่ง 17) นายกสมาคมนักธุรกิจละการทองที่ยว มืองพัทยา 
18) ประธานหนวยกูภัยมูลนิธิสวางบริบูรณแ 
 การคัดลือกผู฿หขอมูลสําคัญ พื่อนํามาก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบจาะลึก ( In-depth 
Interview) มีหลักกณฑแการคัดลือกคือ ป็นผูบริหารละผูนํา฿นหนวยงานที่กี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัย
ดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยาที่ปฏิบัติงาน฿นระดับผูนําองคแกรหรือหัวหนางาน หรือมีประสบการณแการทํางาน
เมนอยกวา 5 ป ี
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลป็นนวคําถามที่฿ช฿นการสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth Interview) 
นวคําถามที่฿ช฿นการสัมภาษณแ มีขั้นตอน฿นการสรางละตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ทบทวนวรรณกรรม นวคิด ทฤษฎี อกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ  
 2. กําหนดประด็นสําคัญละนําจัดทําป็นรางนวคําถาม  
 3. นํารางนวคําถามที่เดเป฿หผูชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) 
 4. นําขอสนอนะจากผูช่ียวชาญมาปรับรางนวคําถาม฿หมีความตรงชิงนื้อหาละมีความครบถวน
สมบูรณแตามวัตถุประสงคแ 
 5. นํานวคําถามที่เดเป฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. ผูวิจัยเดประสานขอความอนุคราะหแจากหนวยงานที่กี่ยวของ ดยทําหนังสือจากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงกลุมผู฿หขอมูลสําคัญ฿นการขอขาสัมภาษณแ 
 2. ผูวิจัยทําการก็บขอมูล ดํานินการศึกษาภาคสนามดยการก็บขอมูลชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
ดยดํานินการสัมภาษณแ ตามหัวขอที่กําหนดเว กลาวคือ ผู฿หขอมูลสําคัญ฿นการสัมภาษณแกึ่งครงสรางจํานวน
ทั้งสิ้น 18 คน จากนั้นนําขอมูลที่เดจากการศึกษามาวิคราะหแดวยวิธีการวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ ลวนําผลวิคราะหแ
มาสรุปผลตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฿ชการวิคราะหแชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความ
จากอกสารละขอมูลจากการวิจัยภาคสนามชิงลึก ดังนี้ 
 1. การวิคราะหแนยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿น
ขตพื้นท่ีมืองพัทยา วิคราะหแขอมูลดวยวิธีการตีความขอมูล (Interpretative Analysis) 
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 2. พื่อศึกษาปใญหาละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา
วิคราะหแขอมูลดวยวิธีการตีความขอมูลละจํานกประภทขอมูล ( Interpretative Analysis and Typolpgical 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษานยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นท่ี
มืองพัทยา ผลการศึกษาจะนําสนอดยลําดับ ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษายุทธศาสตรแการทองที่ยวเทย พ.ศ. 2558-2560 
 2. ผลการศึกษาผนบูรณาการชวยหลือนักทองที่ยวจังหวัดชลบุรี 
 3. ผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวขององคแกรตางๆ ฿นขตพื้นที่มืองพัทยา 
เดก 1) มืองพัทยา 2) สถานีตํารวจภูธร มืองพัทยา 3) สํานักงานจาทาภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา 4) สถานีตํารวจ
ทองที่ยว พัทยา 5) ดานตรวจคนขามือง พัทยา 6) รงพยาบาลบางละมุง 7) การทองที่ยวหงประทศเทย 
สํานักงานพัทยา 8) หนวยกูภัยสวางบริบูรณแ 9) สมาคมนักธุรกิจละการทองที่ยวมืองพัทยา 
 1. ผลการศึกษายุทธศาสตร๑การทํองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 
  ผลการศึกษาพบวา ยุทธศาสตรแการทองที่ยวเทย พ.ศ. 2558-2560 มีประด็นยุทธศาสตรแที่กี่ยวของ
กับการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา เดก ยุทธศาสตร๑การพัฒนาสินค๎าและ
บริการทํองเท่ียว มี 2 กลยุทธแที่กี่ยวของ ประกอบดวย 1) กลยุทธแพัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองที่ยว 
ละ 2) กลยุทธแพัฒนาความปลอดภัยดานการทองที่ยว รายละอียดของผลการศึกษาดังสดง฿นตารางตอเปนี ้
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษายุทธศาสตรแการทองที่ยวเทย พ.ศ. 2558-2560  
 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาสินคาละบริการทองที่ยว) 

กลยุทธ๑ 
แนวทาง/แผนงาน/

โครงการ 
การดําเนินงาน หนํวยงาน 

1. กลยุทธ๑การพัฒนา
อํานวยความสะดวก
ด๎านการ ทํองเที่ยว 

แผนงานพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญ 

1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก฿หปลอดภัยเดมาตรฐานสากล 
(มาตรการฝูาระวัง,มาตรการประชาสัมพันธแ) 
2. พัฒนาสื่อความหมาย฿นหลงทองที่ยวผานทคนลยี
สารสนทศ (มาตรการประชาสัมพันธแ, มาตรการ฿หความชวยหลือ) 
3. ขยายศูนยแบริการชวยหลือนักทองที่ยว สรางครือขาย
อาสาสมัคร (มาตรการฝูาระวัง,มาตรการประชาสัมพันธแ) 

กก./สธ./มท./
คค./พณ./
ทส./ททท./
ศธ./รง./สส
ปน. ละ
ภาคอกชน 

2. กลยุทธ๑พัฒนา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ด๎านการทํองเที่ยว 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัย
ให๎แกํนักทํองเที่ยว 

1. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนยแรับจงหตุของตํารวจ
ทองที่ยวละศูนยแบริการนักทองที่ยว (มาตรการฝูาระวัง, 
มาตรการ฿หความชวยหลือ)  
2. สนับสนุนมาตรการจัดการความปลอดภัยทางบก ทางน้ํา 
ทางอากาศ ละปรับปรุงกฎระบียบ฿ห กิดการบังคับ฿ช 
บทลงทษตามกฎหมาย (มาตรการฝูาระวัง) 

กทท. 

  3. กําหนดมาตรฐานการ฿หบริการละมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการทองท่ียวทุกรูปบบ (มาตรการฝูาระวัง) 

กทท. 

 



 

59 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

กลยุทธ๑ 
แนวทาง/แผนงาน/

โครงการ 
การดําเนินงาน หนํวยงาน 

 โครงการบูรณาการ
งานด๎านการชํวยเหลือ
นักทํองเที่ยว 

สงสริมความรวมมือผูประกอบธุรกิจนําที่ยวละมัคคุทศกแ 
สรางครือขายอาสาสมัครตํารวจทองที่ยว (มาตรการฝูาระวัง, 
มาตรการ฿หความชวยหลือ) 

กก . / ส ตช . /
บก.ทท./มท. 

 โครงการการอํานวย 
การแก๎ ไขป๓ญหาการ
หลอกลวงและชํวยเหลือ
นักทํองเที่ยว 

ผลักดันนวทางกเขปใญหาหลอกลวงนักทองที่ยว ซักซอม
ความขา฿จกําหนดนวทางมาตรฐานกับผูประกอบการ กํากับ
ดูลธุรกิจนําท่ียว฿หถูกตองตามกฎหมาย ปูองปรามเม฿หทําผิด 
ชื่อมยงฐานขอมูลอาชญากรรม มุงนนมาตรการปูองกัน
อุบัติหตุ (มาตรการฝูาระวัง, มาตรการ฿หความชวยหลือ) 

กก. 

 

ตารางที่ 2 คํายอของหนวยงานตางๆ 

ที่มา: ยุทธศาสตรแการทองที่ยวเทย พ.ศ. 2558-2560, 2558. 
 

 2. ผลการศึกษาแผนบูรณาการชํวยเหลือนักทํองเที่ยวของจังหวัดชลบุร ี
  ผลการศึกษาพบวา ผนบูรณาการชวยหลือนักทองที่ยวของจังหวัดชลบุรี (Chonburi Tourist 
Assistance Integrated Plan) มีครงการที่กี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่
มืองพัทยา เดก ครงการรวม฿จสรางความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยแสินของนักทองที่ยวละประชาชน฿นขต
มืองพัทยา ภาย฿ตกลยุทธแการดํานินงานตามนยบายผูวาราชการจังหวัดชลบุรีละการ฿ชคําสั่งทางการปกครองพื่อกเข
ปใญหาสําคัญของจังหวัด ดยมีรายละอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาผนบูรณาการชวยหลือนักทองที่ยวจังหวัดชลบุรี 

กลยุทธ๑ 
แนวทาง/แผนงาน/

โครงการ 
การดําเนินงาน หนํวยงาน 

การดํานินงานตามนยบายผูวา
ราชการจังหวัดชลบุรีละการ
฿ชคําสั่งทางการปกครองพื่อ
กเขปใญหาสําคัญของจังหวัด 

ครงการรวม฿จสราง
ความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรั พยแ สิ นข อ ง
นั กท อ ง ที่ ย ว ละ
ประชาชน฿นขตมือง
พัทยา 

1. การทํางานรวมกันของ ทหารบก ทหารรือ ตํารวจ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินดนละอาสาสมัครปูองกนั
ภัยฝุายพลรือน รวมกันออกตรวจละรักษาความ
สงบ฿นขตพื้นที่มืองพัทยา (มาตรการฝูาระวัง, 
มาตรการปราบปราม,มาตรการ฿หความชวยหลือ) 
2. จัดตั้งกองทุนชวยหลือนักทองที่ยวที่ประสบภัย
อาชญากรรม฿นขตมืองพัทยา (มาตรการ฿หความ
ชวยหลือ) 

จั ง ห วั ด ช ลบุ รี , 
อําภอบางละมุง,
มืองพัทยา 

คํายํอ หนํวยงาน คํายํอ หนํวยงาน 
กทท. การกีฬาหงประทศเทย รง. กระทรวงรงงานละสวัสดิการสังคม 
กก. กระทรวงการทองท่ียวละกีฬา สสปน. สํานักงานสงสริมการจัดประชุมละนิทรรศการ 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข กต. กระทรวงการตางประทศ 
มท. กระทรวงมหาดเทย สตช. สํานักงานตํารวจหงชาติ 
คค. กระทรวงคมนาคม บก.ทท. กองบังคับการตํารวจทองที่ยว 
พณ. กระทรวงพาณิชยแ กพ. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลรือน 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม กพร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ททท. การทองท่ียวหงประทศเทย สงป. สํานักงบประมาณ 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ วท. กระทรวงวิทยาศาสตรและทคนลยี 



 

60 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 3. ผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเท่ียวขององค๑กรตํางๆ ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
  ผลการศึกษาพบวา องคแกรตางๆ ฿นขตพื้นที่มืองพัทยา มียุทธศาสตรแ/นยบาย/ผนงาน กี่ยวของ
กับการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา เดก 1) มืองพัทยา เดจัดทําครงการศูนยแควบคุม
ละสั่งการความปลอดภัยมืองพัทยา ครงการพัทยาทีม ละศูนยแควบคุมความปลอดภัยทางทะลละสารสนทศ 
มืองพัทยา 2) สถานีตํารวจภูธร มืองพัทยา มีผนปฏิบัติราชการการรักษาความปลอดภัยละ฿หบริการนักทองที่ยว
ของตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี พื่อดูลดานการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว 3) สํานักงานจาทาภูมิภาค 
สาขาพัทยา เดจัดทํายุทธศาสตรแพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ํา หรือพัทยา มดล (Pattaya Model) 4) สถานี
ตํารวจทองที่ยว พัทยา มียุทธศาสตรแดานการดูลรักษาความปลอดภัยละ฿หบริการกนักทองที่ยวชาวตางชาติ 
(พ.ศ. 2559-2562) ของสํานักงานตํารวจหงชาติป็นผน฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว 5) ดานตรวจคน
ขามืองพัทยา มีผนการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยละ฿หบริการนักทองที่ยวของสํานักงานตรวจคนขามือง 
6) รงพยาบาลบางละมุงเดจัดทําผนรองรับอุบัติหตุหมูละสาธารณภัย (Mass Casualty) ของรงพยาบาลบางละมุง
พื่อจัดการกรณีกิดหตุฉุกฉิน 7) การทองที่ยวหงประทศเทย สาขาพัทยา มียุทธศาสตรแกระทรวงทองที่ยวละกีฬา 
พ.ศ.2560-2564 ป็นนวปฏิบัติดานการจัดการความปลอดภัย สวนหนวยงานอกชน เดก สมาคมนักธุรกิจละ
การทองที่ยวมืองพัทยา ละ หนวยกูภัยมูลนิธิสวางบริบูรณแ พัทยา เมมีนยบาย ผนงาน หรือครงการ ฿นองคแกร
ที่ป็นรูปธรรม฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว ดยมีรายละอียดของตละหนวยงานดังตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 4  ผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวขององคแกรตางๆ ฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยา 

ลําดับ
ที่ 

หนํวยงาน ยุทธศาสตร๑/นโยบาย/แผนงาน
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ 

ความปลอดภัยด๎านการทํองเทีย่ว 

การดําเนินการ 

1. มืองพัทยา ครงการ ศูนยแควบคุมละสั่งการ
ความปลอดภัย มืองพัทยา 

สรางศูนยแควบคุมละสั่งการความปลอดภัยมืองพัทยา (Contact Center) 
ปรับปรุงศูนยแขอมูลหลัก (Data Center) พัฒนาระบบพื่อบูรณาการ
การทํางานรวมกันของศูนยแรับรื่องราวรองทุกขแ หนวยปูองกัน
หตุรายบรรทาสาธารณภัย ละหนวยคลื่อนที่ร็ว  

  ครงการพัทยาทีม  
 

บูรณาการการทํางานรวมกันของศูนยแรับรื่องราวรองทุกขแ ชุมชน
อาสา หนวยคลื่อนที่ร็ว รียกวา “พัทยาทีม” 

  ศูนยแควบคุมความปลอดภัยทางทะล
ละสารสนทศ มืองพัทยา 
(KOBUN ปราการที่ 10)  
 

ติดตั้งระบบบันทึกภาพละติดตามรือ กําหนดสนทางดินรือ 
กํากับดูลการจราจรทางทะล ตรวจจับผูดยสารเมสวมสื้อชูชีพ 
ละฝูาระวังหตุทั่วเปบนรือผานกลองบันทึก อุปกรณแวิทยุบบพกพา 
ละกลองระยะเกลบบ Thermal (กลองระยะเกลชนิดตรวจจับ
ความรอน) 

2. สถานี
ตํารวจภธูร 
มืองพัทยา 

ผนปฏิบัติราชการการรักษาความ
ปลอดภัยละ฿หบริการนักทองที่ยว
ของตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

จัดตั้งสายตรวจทองท่ียว ออกปฏิบัติหนาที่฿นหลงทองที่ยวสําคัญ 
ฝึกอบรมละพัฒนาบุคลากรดานความรูกี่ยวกับการทองที่ยวละ
ภาษาอังกฤษ จัดหาสถานที่ตั้งศูนยแบริการละรักษาความปลอดภัย
กนักทองที่ยว 

3. สํานักงาน
จาทา
ภูมิภาค 
สาขาพัทยา 

ยุทธศาสตรแพื่อยกระดับความปลอดภัย
ทางน้ํา พัทยา มดล (Pattaya Model) 
มาตรการที ่1 จัดระบยีบพื้นที่ทางน้าํ 
(Zoning) 

- กําหนดพื้นที่กิจกรรมทางน้ําตางๆ 
- สนับสนุน฿หมีครงการติดตั้งอุปกรณแ AIS (Automatic Identification 
System) สําหรับรือดยสารสาธารณะติดตั้งทรทัศนแวงจรปิด
(CCTV) 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
ลําดับ

ที่ 
หนํวยงาน ยุทธศาสตร๑/นโยบาย/แผนงาน

ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ 
ความปลอดภัยด๎านการทํองเทีย่ว 

การดําเนินการ 

  มาตรการที ่2 กาํกบัดูลละควบคุม
การจราจรทางน้ํา (Monitoring) 
มาตรการที ่3 บูรณาการความรวมมอื
ระหวางหนวยงานรัฐละอกชน 
(Integration) 
มาตรการที ่4 สรางจิตสํานกึดาน
ความปลอดภยั (Awareness) 
มาตรการที่ 5 ปฏิรูปกฎหมาย฿ห
สอดคลองกับการพัฒนา (Legal 
reform) 

- ขยายกรอบความรวมมือครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธแ ณรงคแ
ดานความปลอดภัย การชวยหลือกูภัย การรับรื่องรองรียนรอง
ทุกขแตางๆ 
- กําหนด฿หผูควบคุมรือดยสารตองขารับการอบรม 
- ยกระดับดานกฎหมายทั้ง฿นรื่องมาตรฐานรือ อุปกรณแประจํารือ 
มาตรฐานความรูความสามารถผูทําการ฿นรือดยสารสาธารณะ 

4. สถานีตํารวจ
ทองที่ยว
พัทยา 

ยุทธศาสตรแดานการดูลรักษา
ความปลอดภัยละ฿หบริการก
นักทองที่ยวชาวตางชาติ (พ.ศ. 
2559-2562) ของสํานักงานตํารวจ
หงชาติ  

฿หบริการ ชวยหลือ ละอํานวยความสะดวก กําจัด-ตอตาน-ระงับ
ยับยั้ง-ควบคุม ภัยคุกคาม฿นดานตางๆ อํานวยความยุติธรรม 
คุมครองผลประยชนแขอนักทองที่ยว฿หเดรับความป็นธรรมถูก
กฎหมาย เดมาตรฐานสากล ปูองกัน-ปราบปรามอาชญากรรม 

5. ดานตรวจ
คนขามือง
พัทยา 

ผนการปฏิบัติงาน การรักษาความ
ปลอดภัยละ฿หบริการนักทองที่ยว
ของสํานักงานตรวจคนขามือง 

1. พิ่มขีดความสามารถการควบคุมกระบวนการตรวจคนขามือง
ทั้งระบบ ตอบสนองการจัดระบียบการควบคุมรงงานตางดาว
฿นภารกิจคนขามืองทั้งระบบ 
2. ลางปใญหาอาชญากรรมขามชาติละคนตางดาวที่ป็นภัยตอความสงบสุข
ของประทศ฿หปรากฏผลป็นรูปธรรม 

6. รงพยาบาล
บางละมุง 

ผนรองรับอุบัติหตุหมูละสาธารณภัย 
(Mass Casualty) ของรงพยาบาล
บางละมุง 

กําหนดสถานการณแฉุกฉินหรืออุบัติหตุหมู กําหนดการ฿ชผนละ
รหัสประจํา ดยพิจารณาจากจํานวนผูปุวย ลักษณะหตุการณและ
กําหนดอัตรากําลังของจาหนาที่฿นละนอกวลาราชการ 

7. การทองที่ยว
หงประทศ
เทย สาขา
พัทยา 

ยุทธศาสตรแกระทรวงทองที่ยว
ละกีฬา พ.ศ.2560-2564 เดก 
ผนงานสรางความชื่อมั่น฿หก
นักทอง ที่ยวดานความปลอดภัย 
ละตรียมความพรอม ฿นการ
รักษาความปลอดภัยพรอมรับมือ
กับ สถานการณแรุนรง ผนงาน
พิ่มประสิทธิภาพการบริการ ดูล 
รักษาความปลอดภัย ละ฿หความ
ชวยหลือ นักทองที่ยว 

สงสริมละพัฒนา อํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยก
นักทองที่ยว ดยนําระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชปรับปรุง 
พัฒนา ยกระดับมาตรการ วิธีการ การดํานินการดานความปลอดภัย
กนักทองที่ยว 

8. สมาคมนัก
ธุรกิจละ
การทอง 
ท่ียวมือง
พัทยา  

เมมีนยบาย ผนงาน หรือครงการ 
฿นองคแกรที่ ป็นรูปธรรม฿นการ
จัดการความปลอดภัยดานการ
ทองที่ยว 

ครงสรางละรูปบบองคแกรที่นน฿นชิงธุรกิจ ภารกิจดานจัดการ
ความปลอดภัยที่ห็นดนชัดจึงป็นเป฿นลักษณะของการสงสริมการ
ทํางานของภาครัฐ  
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
ลําดับ

ที่ 
หนํวยงาน ยุทธศาสตร๑/นโยบาย/แผนงาน

ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ 
ความปลอดภัยด๎านการทํองเทีย่ว 

การดําเนินการ 

9. หนวยกูภยั
มูลนิธิสวาง
บริบูรณแ 
พัทยา 

เมมีนยบาย ผนงาน หรือครงการ 
฿นองคแกรที่ ป็นรูปธรรม฿นการ
จัดการความปลอดภัยดานการ
ทองที่ยว  

ครงสรางละรูปบบองคแกรที่นน฿นรูปบบของจิตอาสา฿นการ
บําพ็ญประยชนแตอสังคม ภารกิจดานจัดการความปลอดภัยที่ห็น
ดนชัดจึงป็นเป฿นลักษณะของการสงสริมการทํางานของภาครัฐ 

 

 2. ผลการศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเที่ยวในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
  การศึกษาปใญหาละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา
มีขอคนพบดังตอเปนี้ 
  2.1 ดานบุคลากร 
   2.1.1 ปใญหาอัตรากําลัง บุคลากร฿นการปฏิบัติงาน มีสาหตุสําคัญสองประการดังนี้ 1) ความตองการ
อัตราขาราชการพิ่มขึ้นมากกวาอัตราที่เดรับการจัดสรรจากผลการกษียณอายุ ละมีขอจํากัด฿นการพิ่มอัตรา
ขาราชการตั้ง฿หม ตามนยบายปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ ซึ่ง฿ชการตัดลด ยุบลิกอัตรากําลังของสวนราชการหนึ่ ง
เป฿หอีกสวนราชการหนึ่ง 2) กระบวนการพิจารณาจัดสรรขาราชการจากผลการกษียณอายุละการพิจารณาพิ่ม
อัตราตั้ง฿หมมีความลาชาพราะตองผานกระทรวงละ฿ชวลา฿นการบริหารขอมูลตําหนง สงผล฿หการเดรับบริการ
จากภาครัฐ฿นชวงวลารงดวน หรือ฿นชวงที่มีประชาชนหรือนักทองที่ยวมา฿ชบริการป็นจํานวนมากอาจเดรับการบริการ
ที่เมสะดวก หรือเมเดรับความพึงพอ฿จจากการขารับบริการ ดยฉพาะอยางยิ่งงานที่กี่ยวของกับความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพยแสิน ชน การจัดการดูล สอดสอง ปูองกัน ปราบปรามที่เมทั่วถึงอาจนํามาซึ่งปใญหาอาชญากรรม
฿นรูปบบตางๆ อันสงผลตอภาพลักษณแดานการทองที่ยวของพื้นที่฿นชิงลบเด 
   2.1.2 ปใญหาดานการสงสริมสนับสนุนจากผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน พบวา ฿นบางหนวยงาน
ขาดการ฿หความสําคัญละขามากํากับดูล฿หการปฏิบัติหนาที่ของจาหนาที่ระดับปฏิบัติการรวมถึงเมเดรับฟใงปใญหาที่
สะทอนข้ึนเปจากการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 
   2.1.3 ปใญหาศักยภาพของบุคลากร฿นการปฏิบัติหนาที่ กลาวคือ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
ตบางสวนขาดความตระหนัก฿นหนาที่ความรับผิดชอบ คํานึงตสิทธิที่พึงมีพึงเดมากกวาหนาที่ความรับผิดชอบ  
ทีพ่ึงปฏิบัติ บางสวนขาดความสียสละ ขาดการอุทิศรงกายรง฿จอยางจริงจังพ่ือองคแกร หรือปใญหากําลังคนภาครัฐ
฿นหลายหนวยงานมีความจําป็นตองเดรับการพัฒนา฿นดานตางๆ ชน การ฿ชอุปกรณแบางอยางที่มีความทันสมัย 
การสงสริมทักษะดานภาษา ป็นตน ขาดความคิดริริ่มสรางสรรคแ ยึดติดกับการทํางานบบดิม ทํางานตามคําสั่ง 
รวมทั้งขาดความกลาหาญที่จะตยงมื่อห็นวาคําสั่งน้ันเมถูกตองหรือการปฏิบัติงานนั้นเมหมาะสมที่จะปฏิบัติ 
  2.2 ดานงบประมาณ 
   2.2.1 ปใญหาดานงบประมาณเมพียงพอ พบวา ระบบละกฎระบียบดานงบประมาณผนดิน
กี่ยวนื่องละสงผลตอการจัดสรรงบประมาณ฿นตละหนวยงาน บางหนวยงานเดรับการจัดสรรงบประมาณดาน
วัสดุอุปกรณแ ครื่องมือที่฿ช฿นการปฏิบัติงานอยู฿นกณฑแดีตงบประมาณที่จัดสรรพื่อดูลบุคลากรคอนขางนอย 
บางหนวยงานตองปรับปลี่ยน฿ชทคนลยีที่ทันสมัย฿นการบริหารจัดการความปลอดภัย ซึ่งตอง฿ชงบประมาณ
ผนดินท่ีสูงมากจึงเมสามารถดํานินงานเดทันทวงที สําหรับ฿นสวนภาคอกชนที่กี่ยวขององก็เมเดมีงบประมาณ
ขององคแกร฿นการบริหารจัดการความปลอดภัยดยตรง 
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  2.3 ดานวัสดุอุปกรณแ 
   2.3.1 ปใญหาดานวัสดุอุปกรณแ ครื่องมือท่ี฿ช฿นการปฏิบัติงาน เมพียงพอ หรือลาสมัย นื่องดวย
จํานวนนักทองที่ยวมีจํานวนมากตอุปกรณแที่฿ช฿นการรองรับดานความปลอดภัยเมพียงพอ อีกทั้งบางหนวยงาน
อุปกรณแก็ชํารุดสียหายนื่องจาก฿ชมาป็นวลานานหรือขาดการซอมบํารุง ดูลรักษา หรือบางหนวยงานอุปกรณแ 
ครื่องมือที่฿ช฿นการปฏิบัติจําป็นตองมีความทันสมัย ชน ซอฟวรแหรืออุปกรณแคอมพิวตอรแ กลองวงจรปิด 
ตนื่องดวยหตุทั้งหมดนี้มีความกี่ยวยงกันทางดานงบประมาณ฿นขอที่ 2 จึงตองผานการอนุมัติงบประมาณละ
ตองขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระบียบบริหารราชการผนดิน ฿นสวนงานภาคอกชน กลับเมพบปใญหา 
อาจนื่องดวยความข็งกรงของตัวองคแกรละครือขาย รวมถึงการ฿หความชวยหลือรวมบริจาคของผูมีจิตศรัทธา 
  2.4 ดานการบริหารจัดการละกระบวนการทํางาน 
   2.4.1 ปใญหาการขาดความรูความขา฿จอยางถองทกี่ยวกับนยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน
฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา กลาวคือ หนวยงานบางหนวยงานยังขาดความรู
ความขา฿จกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนอง รวมถึงขอบขตอํานาจหนาที่ ละนยบาย ยุทธศาสตรแที่กี่ยวของ
฿นการขารวมประชุมวางผนดานความปลอดภัยของจังหวัด ซึ่งการขาดความรูความขา฿จ฿นประด็นดังกลาวสงผล
฿ห฿นทางปฏิบัติจะเมคอย฿หความสําคัญกับกระบวนการจัดการความปลอดภัยทาเหรนัก พราะมื่อเมทราบ
ขอบขตอํานาจหนาท่ีของตนอง การปฏิบัติงาน฿นสวนท่ีกี่ยวของก็กิดขึ้นเดยาก ละการซอมผนความปลอดภัย
ทีบู่รณาการรวมกันของตละหนวยงานที่จัดขึ้นนั้นหลายฝาุยก็ยังมองวา ควรบงหนาที่ความรับผิดชอบ฿ห฿หมีความชัดจน 
นอกจากน้ีภาคอกชนองยังมองวา ตนมีบทบาทหรือมีสวนรวมนอย 
   2.4.2 ปใญหาการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีกี่ยวของ กลาวคือ ตละหนวยงานพบปใญหา
ดานการประสานงานที่ตกตางกัน ปใญหาการประสานงาน฿นระดับพื้นที่ป็นเปดวยดีเมคอยมีปใญหาทา฿ดนัก สวน฿หญ
จะป็นปใญหาการประสานงาน฿นหนวยงานนอกพ้ืนท่ีหรือองคแกรภาคอกชนบางสวน ชน ผูประกอบการที่ห็นกเด 
อาปรียบนักทองที่ยว เม฿หความรวมมือกับจาหนาที่฿นการปฏิบัติงาน บางหนวยงานพบปใญหาดานการประสานงาน
ชน ตองออกตรวจรวมกัน 3-4 หนวยงาน ต฿นทางปฏิบัติจริงออกตรวจรวมกันพียง 2 หนวยงาน ป็นตน 
   2.4.3 ปใญหาขอจํากัดดานกฎหมาย พบวา ยังเมมีกฎหมายที่กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่
ของหนวยงานท่ีบูรณาการการทํางานรวมกันอาเวป็นการฉพาะ ซึ่งสงผล฿หขาดความขมข็งละความชัดจน฿น
งของการปฏิบัติ นอกจากนี้พบวาปใญหากฎระบียบ ทคนลยี ละวิธีปฏิบัติงานบางอยางที่เมทันสมัย฿นการ
บริหารงานภาครัฐดยยึดยงกับกฎหมายละระบียบตางๆ เวป็นจํานวนมาก ซึ่งป็นอุปสรรคตอการบริหารงาน
ภาครัฐละลาสมัย การปฏิบัติตามกฎระบียบอยางครงครัด ทํา฿หการบริหารงานขาดความคลองตัว฿นที่สุด 
   2.4.4 ปใญหาดานการประชาสัมพันธแ ฿นทางปฏิบัติ ควรริ่มจากผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตอง
ประชาสัมพันธแบทบาทหนาท่ีของภาคสวนตางๆ ฿นการขับคลื่อนการดํานินภารกิจของตนองที่กี่ยวของ นื่องดวย
การประชาสัมพันธแป็นชองทางที่ชวยจงขอมูลความคลื่อนเหว฿หทุกหนวยงานรับทราบรวมกัน พบวา การประชาสัมพันธแ
ดานความปลอดภัยของบางหนวยงาน฿หกับนักทองที่ยวยังขาดบบผนที่ชัดจนซึ่งป็นหตุ฿หกิดความสูญสียตอชีวิต
ละทรัพยแสินของนักทองที่ยว 
   2.4.5 ปใญหาการควบคุม การติดตามประมินผล ยังขาดการประมินผลดานการจัดการความปลอดภัย
อยางป็นรูปธรรม฿นหลายๆหนวยงานที่ตองมีการบูรณาการงานรวมกัน ซึ่งหมายความถึงความตอนื่อง฿นงของการบริหาร
ละนวทางการพัฒนาท่ีตอนื่องดวย  อีกทั้งภาคอกชนบางองคแกรก็ยังเมเดมีการจัดก็บขอมูลดานนี้อยางจริงจัง 
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ตารางที่ 5 ปใญหาละอุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยา 
มิต ิ ป๓ญหาและอุปสรรค 

1. ดานบุคลากร  1.1 ปใญหาอัตรากําลังจํานวนบุคลากร฿นการปฏิบตัิหนาที่เมพียงพอ 
 1.2 ปใญหาดานการสงสริมสนับสนุนจากผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน 
 1.3 ปใญหาศักยภาพของบุคลากร฿นการปฏิบัตหินาท่ี 
2. ดานงบประมาณ  2.1 ปใญหาดานงบประมาณเมพียงพอ 
3. ดานวัสดุอุปกรณแ  3.1 ปใญหาดานวัสดุอุปกรณแ ครื่องมือท่ี฿ช฿นการปฏิบัติงาน เมพียงพอ หรือลาสมัย 
4. ดานการบริหารจดัการ
ละกระบวนการทํางาน 

4.1 ปใญหาการขาดความรูความขา฿จอยางถองทกี่ยวกับนยบาย ผนงาน ละ
การดํานินงาน฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยา 

 4.2 ปใญหาการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีกี่ยวของ 
 4.3 ปใญหาขอจํากัดดานกฎหมาย 
 4.4 ปใญหาดานการประชาสัมพันธแ 
 4.5 ปใญหาการควบคุม การติดตามประมินผล 

 
อภิปรายผล 
 การจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา มีประด็นขอคนพบที่ผูวิจัยนํามา
อภิปรายผลการศึกษาเว 2 ประด็นดังนี้ 
 ประด็นท่ี 1 นยบายการจัดการความปลอดภยัดานการทองที่ยว฿นระดับชาติดยกระทรวงการทองที่ยวละกีฬา 
ยุทธศาสตรแการทองที่ยวเทย พ.ศ. 2558-2560 ฿หความสําคัญสงสริมการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว
ผานผนงาน ครงการตางๆ ฿นหนวยงานระดับกระทรวงที่กี่ยวของเวป็นนวทางกวางๆ ซึ่งเดขับคลื่อนเปลว
฿นตละกระทรวง ดยมีความช่ือมยงกับผน฿นระดับจังหวัด เดก ผนบูรณาการชวยหลือนักทองที่ยวของจังหวัดชลบุรี 
(Chonburi Tourist Assistance Integrated Plan) ผานครงการรวม฿จสรางความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยแสิน
ของนักทองที่ยวละประชาชน฿นขตมืองพัทยา มีหนวยงานรับผิดชอบคือ จังหวัดชลบุรี อําภอบางละมุง ละ
มืองพัทยา ลงสูผน฿นระดับพื้นท่ีของหนวยงานตางๆ ฿นขตมืองพัทยาซึ่งป็นเป฿นทิศทางดียวกัน สอดคลองกับ
นวคิดยุทธศาสตรแชิงรุก฿นการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยแสินของประชาชนที่วา วิธีการที่จะเปสูความสงบ
ปลอดภัยอยูดีมีสุขของชุมชนละสังคมตองเดรับความรวมมือจากองคแกรประชาชน฿นตละชุมชนตละทองถิ่น
อยางหลากหลาย รวมถึงมีการสํารวจขอบขตละระดับของภัยคุกคามตอชีวิต สุขภาพ ทรัพยแสิน ผลประยชนแ
ทางศรษฐกิจของนักทองที่ยว ละพัฒนามาตรการปูองกันพื่อขจัดปใญหาหลานี้ อยางตอนื่อง ดยมีนวทาง
ปฏิบัติระดับชาติ ละ ระดับภูมิภาค (พิชิต ควรดชะคุปตแ, 2540, น. 25) 
 ฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยาพบวา 1) มืองพัทยา 2) สถานีตํารวจทองที่ยว 4 กองกํากับการ 2 กองบังคับการ
ตํารวจทองที่ยว 3) สถานีตํารวจภูธรมืองพัทยา 4) สํานักงานจาทาภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา ป็นหนวยงานภาครัฐ
ที่มีบทบาทหลัก฿นการขับคลื่อนนยบายการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว ฿นขณะที่ภาคอกชน 
หนวยกูภัยสวางบริบูรณแ ป็นหนวยงานสําคัญที่มีบทบาท฿นการชวยหลือผูประสบภัยมื่อกิดหตุการณแฉุกฉิน 
หนวยงานภาครัฐสวน฿หญมีผนงานดานการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวภาย฿นหนวยงานที่คอนขางชัดจน
ป็นรูปธรรม ฿นขณะที่ภาคอกชนยังเมมีผนงานที่กี่ยวของกับการดูลหรือจัดการความปลอดภัย฿หกนักทองที่ยว
ดยตรง จะมีหนาที่฿นการชวยสงสริม สนับสนุน ละชวยป็นกระบอกสียงสะทอนปใญหาดานการทองที่ยวท่ีกิดขึ้น
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฿นพื้นที่ทานั้น สวนภาคประชาสังคมมีบทบาทคอนขางนอย ขอคนพบอีกประการหนึ่งคือ การนํานยบายจัดการ
ความปลอดภัยดานการทองที่ยวจากภาคสวนตางๆ มื่อนําเปปฏิบัติพบวา ยังเมสามารถบูรณาการการทํางานเดครบวงจร 
หนวยงานภาครัฐมักพูดถึงกระบวนการทํางานของตน ตขาดการมีสวนรวมจากภาคอกชนละภาคประชาชน มืองพัทยา
จึงควรตระหนัก฿นการ฿หความสาํคัญสนับสนุน฿หภาคอกชนละภาคประชาชนขามามีสวนรวม฿นการจัดการ
ความปลอดภัยดานการทองที่ยว ตั้งตกระบวนการรวมคิด รวมตัดสิน฿จ รวมดํานินการ รวมรับผลประยชนแ ละ
รวมประมินผล นอกจากนี้พบวา สัดสวนของตัวทนจากภาครัฐมีจํานวนมากกวาภาคธุรกิจอกชนละภาคประชาสังคม
อยูป็นจํานวนมาก ซึ่งปรากฏการณแนี้สงผล฿หการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารราชการที่นําเปปฏิบัติลมหลว 
เมสามารถสรางการมีสวนรวมเดอยางทจริง 
 นอกจากนี้การซักซอมผนชวยหลือนักทองที่ยวควรกระทําอยางสม่ําสมออยางนอยปีละ 2 ครั้ง ทั้งทางบก
ละทางทะล ละมืองพัทยาควร฿หความสําคัญกับการประชาสัมพันธแ฿หทุกภาคสวนเดรับทราบอยางทั่วถึง
ผานชองทางตางๆ นื่องดวยป็นการสะทอนถึงมาตรฐาน฿นการดูลจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวที่ดี  
ทํา฿หนักทองที่ยวกิดความมั่น฿จที่องคแกรภาครัฐ฿หความสําคัญ พิ่มความเดปรียบชิงขงขันละชวยสงสริม
ภาพลักษณแดานการทองที่ยว฿หกับประทศ฿นทายที่สุด 
 ประด็นท่ี 2 ปใญหา อุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยา พบวา 
หนวยงานที่กี่ยวของ฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา ประสบปใญหาละ
อุปสรรค฿นการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา บงป็น 4 ดาน สอดคลองกับ
หลักการบริหาร ดังนี้ 1) ดานบุคลากร เดก (1) ปใญหาอัตรากําลังจํานวนบุคลากร฿นการปฏิบัติหนาที่เมพียงพอ 
(2) ปใญหาดานการสงสริมสนับสนุนจากผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน (3) ปใญหาศักยภาพของบุคลากร฿นการ
ปฏิบัติหนาที่ 2) ดานงบประมาณ เดก ปใญหาดานงบประมาณเมพียงพอ 3) ดานวัสดุอุปกรณแ เดก ปใญหาดาน
วัสดุอุปกรณแ ครื่องมือที่฿ช฿นการปฏิบัติงาน เมพียงพอ หรือลาสมัย 4) ดานการบริหารจัดการละกระบวนการทํางาน 
เดก (1) ปใญหาการขาดความรูความขา฿จอยางถองทกี่ยวกับนยบาย ผนงาน ละการดํานินงาน฿นการจัดการ
ความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยา (2) ปใญหาการประสานงานระหวางหนวยงานที่กี่ยวของ 
(3) ปใญหาขอจํากัดดานกฎหมาย (4) ปใญหาดานการประชาสัมพันธแ (5) ปใญหาการควบคุม การติดตามประมินผล 
ละสอดคลองกับนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐนว฿หมดยมุงนน฿หความสําคัญตอการประหยัด (Economy) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ละประสิทธิผล (Effectiveness) (ทศพร ศิริสัมพันธแ, 2549, น. 27) ชน การปรับปลี่ยน
การทํางาน฿หมีความทันสมัย (Managerailization) ลดการควบคุม (Deregulation) มีการกําหนดวัตถุประสงคและ
ตัวช้ีวัดผลการดํานินงานอยางชัดจนป็นรูปธรรม (Accountability for results) (Christopher, 1991, pp. 3-19) 
รวมถึง สรางระบียบวินัย฿นการ฿ชจายงบประมาณ ฿หมีความประหยัดคุมคา฿นการ฿ชทรัพยากร (Jonathan, 1996, 
p. 406) 
 ทุกหนวยงานภาครัฐมัก฿หความห็นเป฿นทิศทางดียวกันวา จุดข็งของมืองพัทยาก็คือ การ฿หความรวมมือ
ระหวางองคแกร นื่องดวยขนาดพื้นที่เมกวางขวางจนกินเปนัก ผูบริหาร฿นตละหนวยงานมีการประชุมดานการจัดการ
ความปลอดภัยรวมกันดยมีมืองพัทยาป็นจาภาพหลัก จึงทํา฿หรูจักคุนคยกัน การประสานงาน สนับสนุนสงสริม 
อํานวยความสะดวกซึ่งกันละกันจึงเมคอยพบปใญหา กลาวเดวาทุกหนวยงานมองเปเป฿นทิศทางดียวกันนั่นคือ
พื่อ฿หนักทองที่ยวดินทางขามาทองที่ยวพักผอนอยางปลอดภัย ละดินทางกลับเปอยางสวัสดิภาพ รวมถึง  
มีความประทับ฿จที่จะเดกลับทองที่ยว฿นขตพื้นที่มืองพัทยาอีกครั้ง ซึ่งหากมองวิคราะหแลึกลงเปลวความสัมพันธแอันดี
ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน จะป็นกลเกตัวจักรสําคัญ฿นการขับคลื่อนรูปบบการจัดการความปลอดภัยดาน
การทองที่ยว฿นขตพื้นท่ีมืองพัทยาเดอยางมีประสิทธิภาพ฿นทายท่ีสุด 
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา฿นประด็นสําคัญของทุกวัตถุประสงคแสามารถนํามากําหนดขอสนอนะดังนี้ 
 1. กระทรวงการทองที่ยวละกีฬา ละการทองที่ยวหงประทศเทย ควรนําผลการศึกษาเป฿ช฿นการจัดทํา
ผนบูรณาการรวมการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว ละสนอรัฐบาล฿นการปรับปรุงกเขกฎหมายที่กี่ยวของ
พื่อ฿หสอดคลองตอการบริหารจัดการการทองที่ยว ละผลักดัน฿หกิดกฎหมายที่มีบทบัญญัติรองรับสิทธิ หนาที่ 
ละบทบาทของหนวยงาน รวมถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางป็นรูปธรรม 
 2. จังหวัดชลบุรี ควรสงสริมการมีสวนรวมของครือขายที่ปรึกษา฿นการพัฒนาจังหวัด ดยกํากับดูล
การมีสวนรวม฿นกระบวนการตางๆ ละติดตามประมินผลการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นระดับ
จังหวัด฿หขับคลื่อนสูระดับทองถิ่นคือมืองพัทยาอยางตอนื่อง 
 3. มืองพัทยา ควรบูรณาการรวมกับกลุมงานยุทธแศาสตรและขอมูลพื่อการพัฒนาจังหวัดละหนวยงาน
฿นขตพื้นที่มืองพัทยาที่กี่ยวของ จัดทําคูมือการสรางความรูความขา฿จ฿น 3 ประด็นหลกัคือ 1) การจัดการความปลอดภยั
ดานการทองที่ยว 2) การจัดทําผนยุทธศาสตรแ 3) การจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยวบบบูรณาการ 
จัดระบบกลเกสนับสนุนมีสวนรวมอยางจริงจังละติดตามประมินผลอยางตอนื่อง สงสริมบทบาทของภาคอกชน
ละภาคประชาสังคมดยสรางระบบการคัดลือกตัวทนที่สามารถสะทอนปใญหา฿นพื้นที่เดอยางทจริงละจัด
ประชุมสัมมนาสะทอนปใญหาที่กิดขึ้นรวมกันอยางนอยดือนละ 1 ครั้ง 
 4. ภาคสถาบันการศึกษา สนอ฿หมหาวิทยาลัยบูรพาป็นกนหลักรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ฿นขตพื้นที่
มืองพัทยาชน วิทยาลัยดุสิตธานี ป็นหลง฿หความรูผยพรนวคิด วิธีการ การปลูกฝใงคานิยม ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม ดยมุงนนรื่องการจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว สงสริมการวิจัยพัฒนาที่จะชวย฿หกิด
รูปบบนวทางการจัดการความปลอดภัยที่มีนวัตกรรม รวมถึงป็นสื่อกลาง฿นการสรางความรู สะทอนขอท็จจริง 
ชิงสรางสรรคแ 
 5.ภาคอกชนละภาคประชาสังคม สนอ฿หสมาคมนักธุรกิจละการทองที่ยวมืองพัทยา ป็นกนหลัก
฿นการขับคลื่อน ละสรางครือขายพันธมิตรที่ป็นรูปธรรมชัดจน สวนภาคประชาสังคมควรสอดสองป็นหูป็นตา
฿หกับจาหนาที่ ฿หความรวมมือกับจาหนาท่ี฿นการปฏิบัติงาน 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยรื่อง การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น กรณีศึกษา : ผาทอชาวเทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย 
อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ดยมีวัตถุประสงคแ คือ 1) พื่อสํารวจ องคแความรู ภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ
ของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ละ 2) พื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู
฿นกระบวนการทอผาเทลื้อของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย การวิจัย฿นครั้งนี้฿ชวิธี
วิจัยบบผสานวิธี ทั้งระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพละปริมาณ ดยผานการวิจัย ชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม 
ผลการวิจัยพบวา  
 1. องคแความรู ภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อป็นภูมิปใญญาดั้งดิมของชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ 
จังหวัดชียงราย ที่มีการถายทอดจากบรรพบุรุษละภูมิปใญญา฿หมที่มีการผสมผสาน฿นทองถิ่นของชุมชนบานศรีดอนชัย 
มีผูทรงภูมิปใญญาของชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย คือ กลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย 
อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ซึ่งมีความช่ียวชาญ฿นการทอผา 
 2. การจัดการทําฐานขอมูลองคแความรูภูมปิใญญาทองถิ่นของชุมชน พบวา ยังเมเดมีการดํานินการจัดก็บ
องคแความรูที่ป็นรูปบบท่ีชัดจน องคแความรูสวน฿หญจึงป็นองคแความรูที่มีอยู฿นตัวบุคคลที่ขาดการรวบรวมความรู
ที่ป็นลายลักษณแอักษร ดยทางชุมชนห็นวาควรมีการดํานิน฿นการจัดก็บขอมูลกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน 
พื่อ฿หกิดป็นหลงขอมูล฿หกับบุคคลภายนอกรวมทั้งผูที่สน฿จรียนรูกี่ยวกับชุมชนตอเป  
 3. กระบวนการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของประชาชน฿นชุมชน พบวา ผูขารวมกิจกรรมการรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่น จํานวน 30 คน มี ความรูภูมิปใญญาทองถิ่นหลังการจัดกิจกรรมการรียนรู พิ่มขึ้นอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ละ ผูขารวมกิจกรรมการรียนรูมีจตคติตอการจัดการภูมิปใญญาทองถิ่น฿นระดับ มากที่สุด  
คําสําคัญ : การจัดการความรู, ผาทอเทลื้อ, ภูมิปใญญาทองถิ่น 
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ABSTRACT 
 Research Local Wisdom Knowledge Case Study: Tai Lue Woven Cloth Ban Sri Don Chai 
Community Chiang Khong District Chiang Rai province The purpose is: 1. To explore the local 
wisdom of Tai Lue weaving of the weaving group. Baan Sri Don Chai Chiang Khong District 2. To 
study the process of knowledge management in Tai Lue weaving process of weaving group. Baan 
Sri Don Chai Chiang Khong District Chiang Rai province This research uses the merge method. 
Both quantitative and qualitative research methods. Through participatory action research The 
research found that 
 1. Local Wisdom Knowledge Tai Lue Woven Cloth is the traditional wisdom of Ban Sri 
Don Chai community. Chiang Khong District Chiang Rai province It has been passed down from 
the ancestors and the new wisdom has a local mix of Ban Sri Don Chai community. The wisdom 
of Ban Sri Don Chai community. Chiang Khong District Chiang Rai is a weaving group. Baan Sri Don 
Chai Chiang Khong District Chiang Rai province We are specialized in weaving. 
 2. Management of local knowledge database of local wisdom. It has not been done to 
store the knowledge that is clear. Most knowledge is the knowledge that exists in the person 
who lacked written knowledge. The community should be aware that information about the 
local wisdom of the community should be collected. To provide a source of information to 
outsiders as well as those interested in learning about the community.  
 3. The process of learning local wisdom of the people in the community found that 30 
participants in local wisdom learning activities had knowledge of local wisdom after learning 
activities. The statistically significant increase was 0.05 and the participants in the learning activity 
had the highest level of attitudes towards local wisdom management.  
Keywords : Knowledge Management, Lue Woven Cloth, Local Wisdom 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 นื่องจากสภาพสงัคมเทย฿นปใจจุบันสะทอน฿หห็นวาคานิยมที่ดีงามตางสื่อมถอย วัฒนธรรมละประพณีดั้งดิม
มีการปลี่ยนปลงทั้ง฿นทางสรางสรรคและทําลาย อีกท้ังการประกอบอาชีพ฿นสังคมจําป็นตองกงยงผลประยชนแ
พื่อสนองความตองการ ขาดการยึดถือประยชนแสวนรวม มีวิถีชีวิตป็นมนุษยแงินดือนขาดน้ํา฿จ ขาดความอื้อฟื้อตอกัน 
ละลยตอการยึดถือปฏิบัติละสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของเทย ฯลฯ ซึ่งปใญหาตางๆ เดสงผลกระทบตอสังคมเทยทั้งสิ้น 
ราจึงควรรวม฿จกันปลูกฝใงการอนุรักษแวัฒนธรรมภูมิปใญญาทองถิ่น ดยริ่มจากภูมิลํานาหรือชุมชนของตน฿หขมข็งกอน 
พื่อปูองกันผลรายที่ตามมา คือการสื่อมสูญทางวัฒนธรรมอยางถาวร กวิทยแ พวงงาม (2556,น. 13-16) เดสดงทัศนะ
ที่นาสน฿จกี่ยวกับความขมข็งของชุมชนทองถิ่นเววา ตองป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนองละพึ่งพาตนองเด 
ดยชุมชนจะตองปลี่ยนกระบวนการคิด (Paradigm Shift) ที่นนการ฿หความสําคัญกับกระบวนการคิด การรียนรู 
กระบวนการสรางชุมชน ซึ่งอาจจะป็นทุนทางธรรมชาติ ทุนความรู ทุนทางสังคมละทุนมนุษยแ ดยทุนชุมชนป็นสิ่งที่คน
฿นชุมชนสามารถสรางสรรคแขึ้นมาเด ดยจะตองปิดอกาส฿หชุมชนเดป็นจาของความรู จัดการความรูละฝึกหัด
คิด฿นชิงบวก ดยการยอมรับซึ่งกันละกัน รวมถักทอสิ่งดีๆ พื่อสรางชุมชนที่ขมข็ง 
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 บานศรีดอนชัยป็นหลงหัตถกรรมผาทอเทลื้อ ดยป็นหลงผลิตละจําหนายผาทอเทลื้อ ป็นหลงที่มีช่ือสียง
ของอําภอชียงของ จังหวัดชียงราย฿นปใจจุบัน อาชีพการทอผาของชาวบานศรีดอนชัย ตดิมป็นอาชีพสริม 

หลังฤดูก็บกี่ยวตปใจจุบันเดกลายป็นอาชีพสริมที่มีรายเดมั่นคง ฿นอดีตการถายทอดความรู฿นการทอผานั้น
฿ชการสอนกันภาย฿นครอบครัว ชุมชนตางๆ การบอกตอๆ กัน฿นกลุมผูที่สน฿จทอผาลวฝึกปฏิบัติจนกิดความชํานาญ 

คนทอสวน฿หญที่นิยมทอผาป็นกลุมผูสูงอายุนิยมทอผาเทลื้อ ซึ่งลักษณะผามีความงดงามมีอกลักษณแรูปบบที่ออนชอย
ลงบนพื้นผา สําหรับลวดลายป็นลายบราณดั้งดิมละยังเดรับความนิยม คือลายน้ําเหล ดยการทอผาเทลื้อนั้น

จะ฿ชกี่พ้ืนบานทอทํา฿หนื้อผานนสม่ําสมอกันละผูทอมีทคนิคฉพาะ฿นการกระทบฟืมจึงเดผาทอเทลื้อท่ีงดงาม 
 จากการศึกษา พบวา มื่อขาสูฤดูกาลพาะปลูก ผูทอจะหันเปทํางานการกษตรของตนองกอน การทอผา

฿นระยะนี้จึงลดนอยลง บวกกับการทอผานั้นมีขั้นตอนท่ีซับซอน ตอง฿ชความละอียด฿นการขาย การรียนรูของผูทอ
จึงตองอาศัยวลาฝึกฝนละลงมือปฏิบัติจึงกิดความชํานาญ ดวยหตุนี้ลูกหลานจึงเมคอยสน฿จละห็นความสําคัญ

ที่จะสืบทอดอาเว ผาทอเทลื้อของบานศรีดอนชัย มีประวัติศาสตรแอันยาวนาน มีความสําคัญมีอกลักษณแอันงดงาม
ป็นศิลปะหัตกรรมพื้นบานที่ควรอนุรักษแเว฿หคงอยูตอเป ดวยหตุนี้ผูวิจัยจึงล็งหตุความสําคัญของปใญหาดังกลาว 

จึงมีนวคิดที่จะบริหารการจัดการความรูที่ประกอบดวย การรวบรวมความรู การสรางความรู การก็บความรูละ
การคนคืนความรู ดย฿ชสารสนทศป็นครื่องมือ฿นการจัดก็บละผยพรความรู พื่อสามารถบันทึกละถายทอดความรู 

การทอผาเทลื้ออยางสมบูรณและทํา฿หผูที่สน฿จสามารถ กิดความรูละความขา฿จภูมิปใญญาทองถิ่น อีกท้ังป็นการ
สงสริมอนุรักษแภูมิปใญญาพื้นบาน ซึ่งป็นมรดกวัฒนธรรม฿หคงอยูสืบตอเป 

 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

 1. พื่อสํารวจ องคแความรู ภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอชียงของ 
จังหวัดชียงราย 
 2. พื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู฿นกระบวนการทอผาเทลื้อของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย 

อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎การวิจัย 
 1. กระบวนการถายทอดความรู หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ ระบียบบบผน กรรมวิธี หรือลําดับการกระทํา

ของชุมชนบานศรีดอนชัย ซึ่งดํานินตอนื่องกันเป฿หกิดผลผลิตหรือกิดความรูที่สมบูรณและสังคมของกิจกรรมนั้นๆ 
 2. การจัดการความรู คือ การรียนรู การปฏิบัติงานจริงละนําขอมูลที่เดมา฿ชประยชนแซึ่งนนที่การจัด

สารสนทศละการประยุกตแ฿ชทคนลยีป็นสําคัญ รวมถึงการสรางความรู฿หมของชุมชน 
 3. ผาทอเทลื้อ หมายถึง ผาฝูาย ที่มีลวดลายป็นอกลักษณแป็นงานหัตกรรมทองถิ่นที่ผลิต฿นบานศรีดอนชัย 

อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
 4. เทลื้อ หมายถึง กลุมชาติพันธุแเทกลุมหนึ่ง ซึ่งตั้งถิ่นฐานดั้งดิมอยู฿นปุามณฑทยูนาน ทางตอน฿ต

ของประทศจีนละตอมาชาวเทลื้อบางสวนอพยพยกยายลงมาตั้งถิ่นฐานอยู฿นรัฐฉานของประทศพมา บางสวนอยู฿น
ประทศลาวละบางสวนอยูกระจายตัวดยทั่วเป฿นดินดนลานนาหรือภาคหนือตอนบนของประทศเทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นกรณีศึกษา : ผาทอชาวเทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอ
ชียงของ จังหวัดชียงราย ป็นกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม (Participation Action Research) 
กระบวนการวิจัยประกอบดวย การวางผนวิจัย (Planning) ปฏิบัติการตามผน (Acting) ก็บรวบรวมขอมูล 
(Observing) ละสะทอนความรู ขอคนพบ ขอสังกต (Reflecting) (Kemmis & Mc. Taggart, 1988) ที่฿ชรูปบบ
การวิจัยบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ผูวิจัยเดดํานินการ฿นขั้นตอนตางๆ ทั้งระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ
ละระบียบวิธีวิจัยชิงปริมาณ ดังนี้ 
 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสํารวจกี่ยวกับสถานนะองคแความรูละภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ ชุมชนบานศรี
ดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ดยทําการศึกษาสํารวจองคแความรูดานภูมิปใญญาของชุมชน (Knowledge 
Defining) ดวยการลงพื้นที่พื่อสํารวจขอมูลบื้องตนพื่อ฿หทราบถึงบริบทที่ทจริงของชุมชน สภาพปใญหา ขอท็จจริง 
ที่มีนื้อหาท่ีสัมพันธแกับฐานชีวิต ฐานวัฒนธรรมละฐานทรัพยากรของชุมชน (ธํารง บัวศรี, 2542 ละ ถนอมวรรณ 
ประสริฐจริญสุข, 2543) นื้อหาสาระ฿นการศึกษาขอมูลบื้องตนประกอบดวย ภูมิหลังละประวัติของชุมชนสภาพ
ทางกายภาพของชุมชน ครงสรางของสังคม ประพณีละวัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่นละนวัตกรรม
ละการกเขปใญหาของชุมชน ดยมีขั้นตอน฿นการศึกษามี ดังนี ้
 1. การศึกษาอกสาร (Documentary Searching) ดยการศึกษาคนควาจากอกสารตางๆ จากขอมูล
ทุติยภูมิกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยอกสารทางดานวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ วารสาร 
วิทยานิพนธแท่ีกี่ยวของละหลงขอมูลอินตอรแน็ต 
 2. การศึกษา฿นพื้นที่ (Research Area Surveying) ป็นการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ การ฿ชบบสอบถาม
พื่อสํารวจวาชุมชน฿ดบางที่มี องคแความรูละภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน 
 ระยะที่ 2 ผูวิจัยนําผลจากการศึกษา฿นระยะที่ 1 มาทําการลือกองคแความรูละภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ 
ชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ดยทําการประชุมกลุมยอย  ดยผูวิจัย เดนําผลที่เดจาก

บริบทของชุมชนบ๎านศรีดอนชยั 
- ประวัติความป็นมาของชุมชน 
- สภาพทั่วเปของชุมชน/ทรัพยากรชุมชน 
- ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

กระบวนการจัดการความรู 7 
กระบวนการ 

 

กระบวนการ การจดัการความรู๎การทอผ๎าไทลื้อของกลุํมสตรี 
ทอผ๎า บ๎านศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

1. การบงชี้ความรู 
2. การสรางละสวงหาความรู฿หม 
3. การจัดการความรู฿หป็นระบบ 
4. การประมวลละกลั่นกรองความรู 
5. การขาถึงความรู 
6. การบงปในละลกปลี่ยนความรู 
7. การรียนรู 
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การศึกษาการสํารวจขอมูลภูมิปใญญาทองถิ่นบื้องตนตามกรอบภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อมานําสนอกผูขารวม
฿นการประชุมกลุมยอย฿ชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนดวยการ฿ชทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion: FGD) พื่อประมวลองคแความรูละกําหนดชนิดขององคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่น 
 ระยะที่ 3 การจัดก็บองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่น ผูวิจัยนําผลการคัดลือกภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีความดดดน
ของชุมชนจากการประชุมกลุมยอย มาดํานินการจัดก็บองคแความรู (Knowledge Capture) ภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีอยู
฿นชุมชน฿หอยู฿นรูปบบท่ีผู฿ชสามารถขาถึงเดละนําเปประยุกตแ฿ชเดอยางสะดวก 
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 รูปบบการวิจัย (Research Design) ฿ชบบการวิจัยชิงทดลอง (Experimental Research Design) 
บบกลุมดียวทดลองกอนละหลังการทดลอง (One Group Pretest-posttest Design) ดยมีขั้นตอนการดํานินการ
ดังนี ้
 ผูขารวมกิจกรรม฿นการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน จากศูนยแการรียนรูสตรีทอผา บานศรีดอนชัย 
อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย จํานวน 30 คน 
 1. การทดสอบความรูภูมิปใญญาทองถิ่นกอนการจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น ดย฿ชบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิดานความรู (Achievement Test) ภูมิปใญญาทองถิ่น 
 2. การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน 
 3. การทดสอบความรูภูมิปใญญาทองถิ่นหลังการจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น ดย฿ชบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิดานความรู (Achievement Test) ภูมิปใญญาทองถิ่น 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสํารวจ องค๑ความร๎ู ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผ๎าทอไทลื้อ 
  1.1 พื้นที่ศูนยแการรียนรู การทอผาเทลื้อ ละสภาพทั่วเปของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอ
ชียงของ จังหวัดชียงราย  
   จากการวิจัยพบวาบริบทของชุมชนบานศรดีอนชัย ตั้งอยู ตําบลศรีดอนชัย อําชียงของ จังหวัดชียงราย 
สนทางสายชียงราย-ทิง-ชียงของ หรือสนทางชียงราย-พญาม็งราย-ชียงของ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 94 ตารางกิลมตร 
หางจากตัวอําภอชียงของ 15 กิลมตร ละหางจากตัวมืองชียงราย 122 กิลมตร ป็นหมูบานชาวเทลื้อ  
ที่อพยพขามามื่อประมาณ 40 กวาปีท่ีผานมา ปใจจุบันบานศรีดอนชัยมีประชากรประมาณ 8,760 คน (ปี 2559) 
   ลักษณะภูมิประทศพ้ืนท่ีราบ สลับกับทือกขา มีพื้นที่ดานทิศตะวันออกบางสวนติดกับมน้ําขง 
คือ มืองหวยทราย ขวงบอกวประทศลาว มีประชากรอาศัยอยู฿นพื้นที่หลายช้ือชาติ ชน เทลื้อ ขมุ ชาวมูซอ มว 
ยา ดยเทลื้อสวนมากอาศัยอยูที่หมูบานหวยม็งละบานศรีดอนชัย ทีอพยพมาจากทางสิบสองปในนาทางตอน฿ตของจีน 
   บานศรีดอนชัยป็นหลงหัตถกรรมผาทอเทลื้อ ดยปใจจุบันป็นหลงผลิตละจําหนายผาทอเทลื้อ 
นอกจากมีสินคาหัตถกรรมผาทอลวยังมีการสาธิตการผลิต ซึ่งป็นสิ่งดึงดูด฿จนักทองที่ยวทั้งชาวเทยละชาวตางประทศ 
ที่ป็นหลงที่มีช่ือสียงของอําภอชียงของ฿นปใจจุบัน 
   ผูวิจัยห็นวาควรมีการสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ 
จังหวัดชียงราย ตลอดจนกระบวนการปรับตัวของชุมชนที่มีตอภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน ควรเดรับการศึกษาคนควา
ละรวบรวมถึงวิธีการทําละกระบวนการตางๆ พื่อสามารถนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวัน อันจะป็นยัง ป็นนวทาง฿นการ
สรางอาชีพละยังป็นการสืบทอดงานอาชีพพื้นบานที่อกลักษณแ อันจะนําเปสูความขมข็งของชุมชนบานศรีดอนชัย 
อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ตอเป 
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  1.2 ความรูกี่ยวกับผาทอเทลื้อ 
   จากการสัมภาษณแชิงลึก (In-depth interview) ละการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus 
groups) กลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ผูทอผาเทลื้อ มีความรู฿นกระบวนการทอ
ผาเทลื้อ ดยผูวิจัยสรุปประด็นเดดังตอเปนี้ 
   อัตลักษณแลวดลายการทอผาเทลื้อ ลายน้ําเหล บานศรีดอนชัย ผู฿หสัมภาษณแกลาววา ชาวเทลื้อ
รียกวา ลายกาะหรือลายลวง อันนื่องมาจากวิธีการทอที่นําดายสองสนมาคลองกันผูกกันกับดายสนยืน พื่อพิ่ม
ความข็งรง฿หกับนื้อผาละตอง฿ชมือลวงดายสนยืนพื่อตองสอดดายสนพุงขาเปพื่อ฿หกิดลวดลาย ฿นปใจจุบัน
ผาทอเทลื้อ มีสีสันมากกวาที่อื่น ดานหลังของผืนผาละจะมีลายผาที่ป็นอกลักษณแ มีสีสันสด฿ส฿ชฝูายยอมสีคมี
฿นการทอลวดลาย฿หม (นางวนกว ภิรมณแพลัด ประธานกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย, สัมภาษณแ, 14 ธันวาคม 2560) 
   ลวดลายผาทอชาวเทลื้อปใจจุบันมีลวดลายหลากหลายตกตางกันออกเปตามตผู ทอผาจะคิด
ละออกบบ มื่อทอสร็จลักษณะลวดลายคลายกับอะเรก็จะ฿ชช่ือลายวาคือสิ่งนั้น อาทิ  
   กาะปูาด หรือ ลายพาด มีลักษณะลายป็นคลื่นหยักพาดกัน฿นนวฉลียง สวน฿หญลายนี้มักป็น
ลายดี่ยวๆ เมผสมกับรายอื่น ตลายพาดคือครงสรางของลายตางๆ กือบทุกลาย 
 

 
 

   ภาพที่ 2  กาะปูาด ภาพที ่3  กาะปูาดมีขี้ยว 
 

 
 

  ภาพที่ 4  กาะกนตอมีขี้ยว ภาพที่ 5  กาะครือกนตอ 
 

   กาะบาง บาง หมายถึง หวง ลักษณะของลายกาะจะอยู฿นรูปสามหลี่ยมตยอดหวงเป 
 

   
 

   ภาพที่ 6  กาะบาง 
 

   กาะยอด มีลักษณะของการพาดสนหยัก฿หปลายชนขาหากันหลมออกเปคลายป็นยอด 
 

 
 

 ภาพที่ 7  กาะยอด ภาพที่ 8  กาะยอดตอ ภาพที่ 9  กาะยอดกนตอ 
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   ลวดลายของผาทอเทลื้อ มีความละอียดประณีตละมีอกลักษณแของเทลื้อ มาจากความคิด
สรางสรรคแที่ถักทอออกมาป็นลวดลายอยางสวยงาม 
   ลวดลายน้ําเหล มาจากทคนิควิธีการทอบบกาะ หรือ ลวง 
 

    
 

    ภาพที่ 10 กาะเหล฿หญ 
 

 2. กระบวนการเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผ๎าทอไทลื้อ ของกลุํมสตรีทอผ๎า บ๎านศรีดอนชัย 
  2.1 สํารวจละจัดทําฐานขอมูลองคแความรู (Knowledge Planning)  
   การสํารวจละจัดทําฐานขอมูลองคแความรู ภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ พบวาภูมิปใญญาทองถิ่น
ของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ยังเมเดมีการดํานินการจัดก็บองคแความรูที่ป็นรูปบบที่ชัดจน องคแความรูสวน฿หญ
จึงป็นองคแความรูที่มีอยู฿นตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งขาดการรวบรวมความรูที่ป็นลายลักษณแอักษร ละ
ขาดการบันทึกขอมูลองคแความรู฿นตละรื่อง จึงมีการรวมกลุมกันขึ้น ละมีการตงตั้งคณะกรรมการกลุมสรางความขมข็ง
฿หกับกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ประสบความสําร็จ฿นการทอผาเทลื้อละสามารถที่จะลกปลี่ยนความรูกัน
฿นกลุมผูทอผาเทลื้อ 
   นอกจากนี้จากการสํารวจรื่องการจัดก็บขอมูลองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน พบวา 
หนวยงานตางๆ ภาย฿นชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ยังเมมีการจัดก็บขอมูลภูมิปใญญาทองถิ่น
พื่อการผยพร ขาดการรวบรวมขอมูลอยางป็นระบบ ฿นสวนของรงรียนมีการนําภูมิปใญญาเปบูรณาการกับ
หลักสูตรทองถิ่นของรงรียนตยังขาดการจัดก็บขอมูลซึ่ง มิเดมีการจัดทํา฿นรูปบบของฐานขอมูลที่มีขั้นตอนละ
วิธีการดํานินงานท่ีชัดจน 
   ทั้งนี้ทางกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ห็นวาควรมีการดํานินการ฿นการจัดก็บขอมูลกี่ยวกับ
ภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน พื่อ฿หกิดป็นหลงขอมูล฿หกับบุคคลภายนอกรวมทั้งผูที่สน฿จการรียนรูกี่ยวกับ
ชุมชนตอเป ชน 
   2.1.1 อกสารผยพร ผนพับ ละผนปูายความรู ที่ประชาชน฿นชุมชนสามารถเปรียนรูเด 
฿นศูนยแการรียนรู 
   2.1.2 ฐานขอมูล ที่มีรายละอียดขอมูลของสมาชิกกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ชน ช่ือ ที่อยู 
รวมทั้งขั้นตอน฿นการดํานินการ หรือวิธีการทํางานของภูมิปใญญาดานการทอผา ที่ผูสน฿จสามารถศึกษาละทํา
ความขา฿จ฿นองคแความรูภูมิปใญญาดานการทอผาเด 
  2.2 การสวงหาความรูภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย 
   การสวงหาความรู฿นการจัดการภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อของชุมชน บานศรีดอนชัย อําภอ
ชียงของ จังหวัดชียงราย฿นระยะรกกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย฿ชวิธีการสืบคนภูมิปใญญาของชุมชนที่มีการสูญหายเป
฿นอดีตละครื่องมือ฿นการทอผา พื่อรื้อฟื้นวัฒนธรรมของชุมชนดยการสืบคนภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชนนั้น
จะ฿หลักษณะการพูดคุยกับกลุมคนสูงอายุ฿นชุมชนพื่อสืบคนองคแความรูของชุมชนวามีองคแความรูดาน฿ดบางพื่อนํา
องคแความรูหลานั้นมานําสนอ฿นลักษณะของวัฒนธรรมของชุมชน 
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   ผลการวิจัยพบวา฿นการจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอ
ชียงของ จังหวัดชียงราย ป็นการสวงหาความรู฿น 3 ลักษณะ คือ 
   2.2.1 การสวงหาความรูที่ป็นประสบการณแดมิของตละบุคคลที่มีอยู฿นชุมชนความรูสวน฿หญ
ที่ป็นภูมิปใญญาละความรูจากประสบการณแดมิของตละบุคคล (Tacit Knowledge) ละนําองคแความรูนั้นมาลกปลี่ยน 
   2.2.2 การศึกษาดูงาน กับหนวยงานที่กี่ยวของภายนอก 
  2.3 รูปบบ฿นการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น 
   ผลจากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อของกลุมสตรีทอผา 
บานศรีดอนชัย เดมีการดํานินการการจัดกิจกรรมพื่อการรียนรู มีการจัดกิจกรรมพื่อการรียนรูของกลุมสตรีทอผา 
บานศรีดอนชัย฿นรูปบบตางๆ ดังนี้ 
   2.3.1 การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นผานหลักสูตรทองถิ่นของรงรียน 
   2.3.2 การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ฿หกกลุมตางๆ ที่สน฿จ ดยมีหนวยงาน/องคแกรภายนอกชุมชน
ป็นผูสนับสนุน ชน การพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด การศึกษานอกรงรียน (กศน.) ป็นตน ซึ่งการจัดกิจกรรม
การรียนรู ชน การฝึกอบรมการทอผาเทลื้อ ฿หกกลุมที่สน฿จ 
   2.3.3 การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ฿หกกลุมตางๆที่สน฿จดยกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย  
ซึ่งมีความตระหนักละห็น฿นความสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่นที่สามารถนําเปประกอบอาชีพเดซึ่งมีการจัดกิจกรรม
การรียนรู ชน การฝึกอาชีพการทอผาของกลุมมบาน ตําบลศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
    การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น ดยกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย มีการจัด
กิจกรรมพื่อการรียนรูทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ ดยสามารถบงออกเดดังนี้ 
    1) การรียนรูดยการฝึกปฏิบัติ การรียนรูบบนี้ ผูสอนจะทําการสาธิตละ฿หผูรียน
ปฏิบัติตามสวน฿หญป็นการจัดกิจกรรมการรียนรู พื่อฝึกอาชีพ ดยผูรียนตองมีการฝึกกับครูผูสอน ชน 
กระบวนการทอผา ทคนิคการทอผา รวมเปถึงลักษณะลวดลายของผาทอเทลื้อ 
     นอกจากน้ีลว฿นการถายทอดความรูผูสอนยังเดมีการชื่อมยงประสบการณแดิม ชน 
การตรียมฝูาย ผูสอนจะอธิบายถึงความตกตางของครื่องมือตละชนิดวา มีการ฿ชทําอะเรกันบางดยครื่องมือ
ตละชนิดนั้นมีวัตถุประสงคแ฿นการ฿ชงานท่ีตกตางกัน 
    2) การศึกษารูปบบวิธีการทํางานของชุมชนหรือของบุคคลอื่น สวน฿หญพบวาตัวผูสอน
จะป็นผูเปศึกษาจากหลงรียนรูอื่นๆ พื่อนํามาปรับละพัฒนาการทํางานของตนอง นนการสรางกระบวนการมีสวนรวม
ดยปิดอกาส฿หคน฿นชุมชนมีการลกปลี่ยนความรูกับกลุมครือขาย฿นระดับตําบล ชน การสงสริมชาวบาน
฿นการสรางอาชีพ นอกจากนี้ลวการสรางความรูของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัยยังมีการลกปลี่ยนดยชาวบาน
จะมีการนําความรูนั้นมาถายทอด฿หคน฿นชุมชนเดรียนรูลักษณะการลกปลี่ยนความรูนี้จึงทํา฿หกิดการหมุนวียน
ความรู฿นชุมชนอยางรวดร็ว 
  2.4 การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น 
   การจัดกิจกรรมการรยีนรูภูมปิใญญาทองถิ่นของชุมชนดยผูวิจัยรวมกับชุมชนจัดกิจกรรมการลกปลี่ยน
รียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นดยมีกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม ผูขารวมกิจกรรม฿นการรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน จากศูนยแการรียนรูชุมชน หมูที่ 6 ตําบลศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
จํานวน 30 คน ดยป็นพศชาย จํานวน 6 คน พศหญิง จํานวน 24 คน 
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   ผลจากการจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชนที่จัดขึ้น ผูวิจัยเดทําการประมินผล
การรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของผูขารวมกิจกรรมการรียนรูดย฿ชบบทดสอบกอน (Pre-test) ละหลัง (Post-test) 
การจัดกิจกรรมการรียนรูจํานวน 10 ขอ ดยมีผลดังนี้ 
   ผลการวิจัยพบวามีคาคะนนสอบกอน (Pre-test) ทากับ 22.26 ละคะนนทอสอบหลัง (Post-test) 
ทากับ 40.17 คาบี่ยงบนมาตรฐาน (SD.) ทากับ 6.51 ละ 3.89 ละมื่อทดสอบคาความตกตางของคะนน
กอนละหลังดวยการทดสอบคาที (t-test) พบวา คา t ทากับ 15.90  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 1 การปรียบทียบคะนนฉลี่ยความรูภูมิปใญญาทองถิ่น กอนละหลังการจัดกิจกรรมการรียนรู  
 ภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชน 
ลําดับที ่ กลุํมตัวอยําง N x  S.D t sig 

1 กอนขารวม 30 22.26 6.51  
15.90 

 
.000** 2 หลังขารวม 30 40.17 3.89 

 

อภิปรายผล 
 1. ผลการสํารวจ องค๑ความร๎ู ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผ๎าทอไทลื้อ 
  บานศรีดอนชัยป็นหลงหัตถกรรมผาทอเทลื้อ ดยปใจจุบันป็นหลงผลิตละจําหนายผาทอเทลื้อ 
นอกจากมีสินคาหัตถกรรมผาทอลวยังมีการสาธิตการผลิต ซึ่งป็นสิ่งดึงดูด฿จนักทองที่ยวทั้งชาวเทยละชาวตางประทศ 
ที่ป็นหลงที่มีช่ือสียงของอําภอชียงของ฿นปใจจุบัน 
  จากผลการสํารวจพบวามีผูทรงภูมิปใญญาของชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
คือ กลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ซึ่งมีความช่ียวชาญ฿นการทอผา 
  กลุมสตรีทอผาศรีดอนชัย จัดตั้งขึ้นมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 ดยมีวัตถุประสงคแที่สําคัญ พื่อการอนุรักษแ
ละตอยอดภูมิปใญญาดานการทอผาเทลื้อ มาสรางอาชีพละสรางรายเด฿หกับสมาชิก จนปใจจุบันผาทอเทลื้อ
ของกลุมสตรีทอผาศรีดอนชัยป็นที่รูจักกันอยางพรหลาย ฿นนามผลิตภัณฑแ OTOP อําภอชียงของ เดรับรางวัล
ระดับประทศละมีมาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมรม อีกทั้งที่ทําการกลุมยังป็นสถานที่จําหนาย
ผลิตภัณฑแ OTOP อําภอชียงของ สอดคลองกับการศึกษาของ รัชพล ปใจพิบูลยแ (2538) ที่พบวากระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมการทอผาของชาวเทยทรงดํา มีการสอนการทอผาดยการพูดคุยลกปลี่ยนกันระหวางผูถายทอด
ละผูรับการถายทอดทํา฿หผูสอนสอดทรกความรูดานตางๆ เด ละผูที่กี่ยวของ฿นกระบวนการดังกลาวคือ พอม 
ละญาติพี่นองป็นผู฿หการถายทอดตอบุตรหลานท่ียังเมเดรับการรียนรู฿หเดรับการรียนรูตามขั้นตอน จนสามารถ
ปฏิบัติองเด 
  ผาทอที่ป็นอัตลักษณแของผาทอเทลื้อบานศรีดอนชัย คือ ลายน้ําเหล สีของผาทอป็นสีสันสด฿ส 
มีลวดลายป็นอกลักษณแ ลายน้ําเหล เดมาจากการบอกลา การอพยพของชาวเทลื้อ จากสิบสองปในนาลงมายัง
ประทศเทย ซึ่งมีลักษณะคลายกับกระสน้ําท่ีเหลจากท่ีสูงลงสูที่ต่ํา ท้ังยังป็นการสรางสรรคแอกลักษณแของกลุมชน
จากประสบการณแที่เดรับการถายทอดรุนสูรุน ดังที่ภัทริน กุสพลนนทแ (2547) กลาวเววา การทอผาเทลื้อ กลุมมบาน 
บานธาตุสบวน อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา ศึกษาความป็นมาของชาวเทลื้อ฿นบานธาตุสบวน ชาวเทลื้อ 
บางสวนเดมาตัง้ถิ่นฐานอยู฿นอําภอชียงคําจนถึงปใจจุบัน การทอผาของชาวเทลื้อทั้ง฿นอดีตมักทอผาเว฿ช฿นชีวิตประจําวัน 
ต฿นปใจจุบัน มีการทอผาเวจําหนาย ผูทอผาสวน฿หญป็นผูหญิง สวนผูชายจะชวย฿นดานประกอบอุปกรณแ มื่อมีวลาวาง
จากการประกอบอาชีพกษตรกรรมลว จะมีการรวมกลุม สตรี฿นหมูบานพื่อทอผาป็นอาชีพสริม ทํา฿หสรางรายเด
สรางความสามัคคี฿นหมูบานละป็นการ฿ชวลาวาง฿หป็นประยชนแ 
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  ทคนิค฿นการทอผาเทลื้อ บานศรีดอนชัยจะ฿ชทคนิค จก ขิด ยกดอก กาะหรือลวง ป็นทคนิคที่ทํา
฿หกิดลวดลายบนผืนผา สวนสีของผาทอผูทอจะป็นผูลือกสีองสวน฿หญ฿ชสีสันสด฿ส฿นการทอ 
 2. กระบวนการเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผ๎าทอไทลื้อ ของกลุํมสตรีทอผ๎า บ๎านศรีดอนชัย 
  2.1 สํารวจละจัดทําฐานขอมูลองคแความรู (Knowledge Planning) 
   ภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย ยังเมเดมีการ
ดํานินการจัดก็บองคแความรูที่ป็นรูปบบท่ีชัดจน องคแความรูสวน฿หญจึงป็นองคแความรูที่มีอยู฿นตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) ขาดการรวบรวมความรูที่ป็นลายลักษณแ (Explicit Knowledge) มีพียงองคแความรูบางรื่องที่มีการบันทึก
รื่องราวป็นลายลักษณแอักษร จากครือขายของชุมชนที่มาลกปลี่ยน ชน องคแความรูดานการทอผาที่มีการรวมกลุม
กับหนวยงานภายนอก หรือนักวิจัยจากภายนอกที่ขามาวิจัย฿นชุมชนดย ความรูองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่น
ของชุมชนสวน฿หญจะป็นความรูที่มีอยู฿นตัวของผูทรงภูมิปใญญา ดยฉพาะผูนําชุมชน องคแความรูสวน฿หญจึงป็น
องคแความรูที่มีอยู฿นตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งสอดคลองตามนวคิดของ อลาวี (Alavi. 2003) ที่วา การจัดความรู
฿หอยู฿นรูปบบท่ีผู฿ชสามารถขาถึงเดละนําเปประยุกตแ฿ชเดอยางสะดวก พื่อนําเปก็บละการลกปลี่ยนรียนรู 
(Knowledge Sharing) ที่฿หสามารถนําองคแความรูมา฿ช฿หมเด ละยังสอดคลองกับ บยกา (Gboyega, 1997) 
มอนร (Monroe, 1980) ละธนาคารลก (World Bank, 2001) ที่พบวาภูมิปใญญาวัฒนธรรมป็นสิ่งที่จําป็นตอง
ดํานินการสงสริม ผยพรดยการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
  2.2 การสวงหาความรูภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย 
   การสวงหาความรู฿นการจัดการภูมิปใญญาของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย อําภอชียงของ 
จังหวัดชียงราย ดยผูวิจัยเดทําการศึกษาอกสารละสํารวจจากกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ทั้งนี้นอกจากป็น
การสืบคนความรู (Knowledge Acquistion) ของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย คือ ความรูภูมิปใญญาทองถิ่น
฿นกระบวนการวิจัยบบมีสวนรวมของชุมชน ยังกิดกระบวนการรียนรูระหวางบุคคล฿นการถายอนความรูระหวางผูวิจัย 
นักวิจัยทองถิ่นละกลุมสตรีทอผา ซึ่งพบวา เดมีการดํานินการ฿นการสวงหาความรูที่ป็ นการรวบรวมความรู
จากหลงความรูภาย฿น (Internal collection of Knowledge) คือ ทั้งภาย฿นชุมชนละการสวงหาความรูจากหลง
ความรูภายนอกชุมชนซึ่งป็นการสวงหาความรู฿น 2 ลักษณะ คือ 1) การสวงหาความรูที่ป็นประสบการณแดิม
ของตละบุคคลที่มีอยู฿นชุมชนความรูสวน฿หญที่ป็นภูมิปใญญาละความรูจากประสบการณแดิมของตละบุคคล 
(Tacit Knowledge) ละนําองคแความรูนั้นมาลกปลี่ยน 2) การศึกษาดูงาน กับหนวยงานที่กี่ยวของภายนอกชุมชน 
   วิธีการสวงหาความรูหลานี้ป็นเปดวยการลกปลี่ยนรียนรูจากหลงความรูที่กิดจาก
การศึกษาละคนควาจากตัวบุคคล กลุมองคแกรละครือขายทั้งภาย฿นละภายนอกองคแกรชุมชน ดยฉพาะความรู
฿นกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ซึ่ง ยุวนุช ทินนะลักษณแ (2549 ) กลาววาการสวงหาความรูที่มีอยู฿นชุมชน
ทองถิ่น เดสะทอน฿หห็นถึงการ฿ชทุนทุกประภท ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางภูมิปใญญา มีทุนทรัพยากรมนุษยแ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยู฿นชุมชน ดังนั้นหากความรูเมพอหรือยังขาดอยูจึงจะขยับวงกวางออกเปรื่อยๆ จากนั้น
มื่อชุมชนเดสวงหาความรูที่จําป็นเดลวจะทําการพิจารณาถึงความหมาะสมสอดคลองกับบริบทชุมชนดยการ
ตรวจสอบละคัดลือกความรูที่สําคัญที่สามารถนํามาประยุกตแ฿ช฿นการทํางานเดดยการนําความรูที่กิดจากการ
ลกปลี่ยนมาบูรณาการกับความรูดิมของตนจนกิดป็นความรู฿หมท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
  2.3 รูปบบ฿นการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น 
   การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นผาทอเทลื้อ ของกลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย เดมี
การดํานินการ฿นหลายรูปบบ ท้ังป็นการดํานินการการจัดกิจกรรมพื่อการรียนรูดยชุมชนละมีการจัดกิจกรรม
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พื่อการรียนรูของหนวงงานตางๆ ฿นรูปบบตางๆ ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทอ งถิ่นผาน
หลักสูตรทองถิ่นของรงรียน 2) การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ฿หกกลุมตางๆ ที่สน฿จดยมีหนวยงาน/องคแกร
ภาย฿นชุมชน ป็นผูสนับสนุน 3) การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ฿หกกลุมตางๆที่สน฿จดยชุมชน ซึ่งมีความตระหนัก
ละห็น฿นความสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่นที่สามารถนําเปประกอบอาชีพเด 
   จะห็นวากลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย มีการจัดกิจกรรมพื่อการรียนรูภูมิปใญญา ที่สอดคลอง
กับ ทรงศิริ สาประสริฐ (2542) ที่เดศึกษารื่อง ลักษณะการถายทอดความรูของภูมิปใญญาชาวบาน ซึ่งพบวา
การถายทอดระหวางชุมชน มีการ฿ชวิธีการรียนรูจากการฝึกอบรม การศึกษาดูงานท้ังภาย฿นละภายนอกชุมชน 
  2.4 การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น 
   ฿นการวิจัยครั้งนี้ เดมี การจัดกิจกรรมการรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของชุมชนดยผูจัดทําเดจัดกิจกรรม
การอบรม ผลการวิจัยปรากฏวา ภายหลังการ฿ชการทดสอบกอนการอบรมละหลังการอบรม ผูที่ขารวมอบรม
มีความรู ความขา฿จ กี่ยวกับผาทอเทลื้อ มากขึ้น หลังจากผานการอบรม สอดคลองกับการวิจัยของ อุบลรัตนแ กิจเมตรี 
(2544) ที่ศึกษาคนควารื่องการพัฒนาหลักสูตรพื่อถายทอดพลงอีซว ภูมิปใญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับ
นักรียนประถมศึกษา ดยผูวิจัยเดสํารวจนวคิดละงานวิจัยตางๆ พื่อป็นนวทาง฿นการพัฒนาหลักสูตร ทดลอง
฿ชสูตรกับนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 รงรียนพังมวง จังหวัดสุพรรณี จํานวน 23 คน ผลจากวิจัยพบวา นักรียน
ละบุคคลที่มีสวนกี่ยวของมีความตองการ฿นการพัฒนาหลักสูตร พื่อถายทอดพลงอีซวภูมิปใญญาทองถิ่นสุพรรบุรี 
ผลการสรางหลักสูตรประกอบดวย หลักการคําอธิบายวิชา จุดหมาย ครงสราง ขอบขายนื้อหา วลารียน นวทาง 
การจัดการรียนการสอน สื่อละการประมินผล มีนักรียนมีความรูกี่ยวกับพลงอีซว สามารถสดงพลงอีซวเด 
ละมีจตคติที่ดีตอหลักสูตรละปรับปรุงหลักสูตร 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. องคแการบริหารสวนตําบล สามารถนําขอมูลที่เดจากการวิจัยเป฿ชป็นฐานขอมูลองคแความรูภูมิปใญญา
ทองถิ่นของชุมชน฿นพื้นที่ ตําบลศรีดอนชัย อําภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
 2. กลุมสตรีทอผา บานศรีดอนชัย ควรมีการจัดการความรูรื่องกระบวนการทอผาเทลื้อ฿หป็นระบบ 
ป็นรูปธรรม ชนการบันทึกป็นลักษณแอักษร ฿หป็นความรูที่อยู฿นรูปบบของอกสาร คูมือ พื่อ฿หทุกคนสามารถ
ขาถึงเดงาย 
 3. ควรนําความรูที่มีอยูเปประยุกตแ฿ช฿นการทอผาเทลื้อ พื่อกอ฿หกิดการพัฒนาระบบการรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่น ท้ังการรียนรู฿นระบบ การรียนรูนอกระบบละการรียนรูตามอัธยาศัย พื่อป็นการอนุรักษและ
สืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น อีกท้ังป็นการสงสริมการประกอบอาชีพ฿หกคนชุมชนอีกดวย 
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การจัดการโซํอุปทานยางพาราในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
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 บทความนี้มุงนนศึกษาการจัดการซอุปทานยางพารา฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชรมีวัตถุประสงคแ
พื่อศึกษาซอุปทานยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร ละวิคราะหแปใญหาการจัดการซอุปทานของ
กษตรกรสวนยางพาราละผูที่กี่ยวของ ผูวิจัยเดทําการลือกกลุมตัวอยางดย฿ชวิธีการจาะจงลือก (Purposive 
Sampling) ดยการสัมภาษณและก็บขอมูลจากผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นซอุปทาน กลุมตัวอยางท่ี฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ 
มีจํานวน 15 คน ที่อยู฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชรประกอบดวย กษตรกรผูปลูกยางพารา 9 คน พอคา
ยางพารา จํานวน 3 คน ตัวทนสหกรณแกองทุนสวนยางละกลุมชาวสวนยาง จํานวน 3 คน ดยการบบสัมภาษณแ
การดํานินงานตามตัวบบจําลองซอุปทาน (SCOR Model) หรือ ซึ่งประด็นคําถามประกอบดวย การวางผน 
การจัดหาหลงวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง การสงคืน ละปใญหาที่กิดขึ้น฿นการบริหารจัดการซอุปทานยางพารา 
จากการวิจัยพบวาดานขอมูลทั่วเปกี่ยวกับยางพารารา฿นขต อําภอมือง จังหวัดกําพงพชร พบวา พื้นที่ปลูกยางพารา
รวม฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชรที่มีอกสารสิทธ์ิละเมมีอกสารสิทธ์ิ มีนื้อท่ีรวม 12,323 เร ดยพันธุแยางที่มี
การปลูกมากที่สุดคือ RRIM 600 ผูวิจัยเดสรางบบจําลองซอุปทานยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
ซึ่งซอุปทานยางพาราริ่มจากสวนตนน้ําคือ กษตรกรทําการปลูกยางพารา เดผลิตวัตถุดิบตนน้ําคือ น้ํายางสด ยางผนดิบ
ละยางกอนถวย ดยน้ํายางสดจะถูกจําหนายเปยังสหกรณแหรือกลุมชาวสวนยาง สวนยางกอนถวยละ ยางผนดิบ
จะถูกจําหนายเปยังสหกรณแหรือกลุมชาวสวนยาง ละพอคายางพารา฿นจังหวัด หลังจากที่มีการรวบรวมสินคาจะถูกจัด
จําหนายเปยังสวนกลางน้ําคือรงงานปรรูปยางธรรมชาติ฿นจังหวัด฿กลคียงละภาค฿ต พื่อการปรรูปป็นผลิตภัณฑแ
ยางพาราขั้นตนสงตอรงงานปรรูปผลิตภัณฑแยาง฿นอุตสาหกรรมปลายน้ําตอเป จากการวิคราะหแปใญหาที่กิดขึ้น
฿นการจัดการซอุปทานยางพาราดวยผนภาพสาหตุละผล พบวาปใญหากิดจาก 4 ปใจจัยหลัก คือ Man (คน) 
Machine (ครื่องจักร) Management (การบริหารจัดการ) ละ Environment (สิ่งวดลอม) ดยกิดจากสาหตุ
หลายประการ ชน กษตรกรขาดความรูละทักษะความชํานาญ฿นการทําสวนยาง การกรีดยาง ละการบํารุงรักษาตนยาง 
การลงทุนครื่องจักร฿นการทํายางผนดิบมีตนทุนที่สูง ขาดทักษะการจัดการดานลจิสติกสแ ความผันผวนของราคายาง 
ปใญหารคติดตอ฿นตนยางละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ป็นตน  
คําสําคัญ : ซอุปทานยางพารา, ตัวบบจําลองซอุปทาน, ผนภาพสาหตุละผล 
 
ABSTRACT 
 This paper aims to study the ‘Natural Rubber Supply Chain Management in Muang 
District, Kampheang Phet. The objectives consist of the study of Rubber supply chain in Muang 
District, Kampheang Phet and analysis of the problems in rubber supply chain of farmers and 
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stakeholders. The researcher selected the samples using purposive sampling method by 
interviewing and collecting information from the participants in the supply chain from the base 
on SCOR Model activities. There were 15 samples in the Muang district which consists of 9 rubber 
growers, 3 rubber traders, rubber plantation cooperatives and 3 rubber farmers. The questions 
included supply planning, production, delivery, return and problems in supply chain 
management. The research found that the general information about rubber in the district of 
Kamphaengphet province, found. Total rubber plantation in Muang District Kamphaeng Phet 
Province with right and unlicensed documents in total area of 12,323 Rai, the most cultivated 
rubber is RRIM 600. The researcher constructed a rubber supply chain model in Muang district. 
Khampangphet The supply chain of rubber consist of farmers, Rubber trader, and Rubber 
processing plant. Raw materials are rubber latex, raw rubber sheet and rubber cup. Latex is sold 
to rubber cooperatives or rubber farmers group. Rubber cup and raw rubber sheets are sold to 
rubber cooperatives or rubber traders in the province. After collecting the products, it will be 
distributed to the natural rubber processing plants in the neighboring provinces and the southern 
part of Thailand for the processing of primary rubber products and the primary rubber products 
will be sent to processing plants in the downstream industry. From the analysis of problems in 
rubber supply chain management with the Cause and Effect diagram found that the problem is 
caused by four main factors: Man, Machine, Management, and Environment. This is due to many 
reasons such as a farmer’s lack of knowledge and skills in the rubber plantation, rubber tapping 
and fertilizations, investment in raw rubber sheet machinery has a high cost, lack of logistics 
management skills, volatility of rubber prices, rubber trees diseases and natural disasters. 
Keywords : Rubber Supply Chain, SCOR Model, Cause and Effect Diagram    
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 

 ปใจจุบันนี้การผลิตยางพารา฿นประทศเทยมีนวนมการจริญติบตอยางตอนื่องละยังทํารายเด฿หกับ
ประทศจํานวนมาก฿นตละปี จากรายงาน ของศูนยแสารสนทศการกษตร สํานักงานศรษฐกิจการกษตร (2559) 

กลาววานื้อที่กรีดเดทั้งประทศ฿นปี 2559 คือ 19,613,559 เร ละผลผลิต 4,451,848 ตัน ดย฿นภาคหนือมีนื้อท่ี
กรีดเดคิดป็น 789 ,762 เร ละมีผลผลิตยางพารา 113 ,012 ตัน จากสถิติ฿นปี 2557-2559 พบวาจังหวัด

กําพงพชรป็นหนึ่ง฿นหลงผลิตยางพาราที่มีการติบตอยางตอสม่ําสมอ จังหวัดกําพงพชร มีนื้อที่ ยืนตน
ประมาณ 40,846 เร ผลผลิตรวม 38,914 ตัน ผลผลิตตอเร 188 กก. หลงปลูกยางพาราของจังหวัดกําพงพชรที่สําคัญ 

เดก อ.มืองกําพงพชร อ.คลองลาน ละ อ.ปางศิลาทอง นื้อที่กรีดทั้งจังหวัดทากับรอยละ 50 ของนื้อที่ยืนตนทั้งหมด 
รวมนื้อที่ยืนตนทากับรอยละ 70 ของนื้อที่ยืนตนทั้งหมด ถึงมวายางพาราป็นสินคากษตรที่สําคัญซึ่งทํารายเด

฿หกับกษตรกร฿นจังหวัดกําพงพชร ต฿นปใจจุบันยังมีการศึกษาวิจัย฿นการจัดการซอุปทาน (Supply chain) 
ของยางพาราอยูนอย ซึ่งยังขาดองคแความรู฿นการช่ือมยงซอุปทานดยองคแรวมจากตนน้ําถึงปลายน้ํา การจัดการซอุปทาน 

(Supply Chain Management) กี่ยวของกับการประสานงานละรวมกัน ตั้งตกระบวนการจากผูสงมอบวัตถุดิบ
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เปยังผูผลิต ผูกระจายสินคา ผูทนจําหนาย จนกระทั่งถึงผูบริภค พื่อ฿หป็นเปตามความตองการของผูบริภค 
(ประจวบ กลอมจิตร, 2556, น. 16) การศึกษาครั้งนี้ป็นลักษณะการวิจัยพื่อศึกษาซอุปทานยางพาราที่ริ่มจาก

กษตรกรผูผลิตยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร ซึ่งผานการรวบรวมละกระจายสินคาดยสหกรณแสวนยาง
ละพอคายางพารา เปยังผูประกอบการขนสงเปยังรงงานปรรูปผลิตภัณฑแยาง ละรงงานปรรูปผลิตภัณฑแยาง 

ดยดํานินการสัมภาษณแชิงลึกกับผูที่กี่ยวของถึงปใญหาที่กิดขึ้น฿นการจัดการซอุปทานยางพาราละทําการ
วิคราะหแสภาพปใญหาดวยผนภาพสาหตุละผล (Cause and Effect Diagram) ละมีการพัฒนาตัวบบการจัดการ

ซอุปทานยางพารา฿นอําภอมือง พื่อประยุกตแ฿ช฿นการดํานินการพัฒนาการประสานงานละช่ือมยงซอุปทาน
พื่อ฿หกิดประยชนแตอกษตรกร สหกรณแยางพารา ละครือขายธุรกิจยางพาราพื่อลดปใญหาที่กิดขึ้น อีกทั้งยังป็น

การพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการซอุปทานยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาซอุปทานยางพาราดวยการวิคราะหแตัวบบจําลองซอุปทาน (SCOR Model) ฿นขต

อําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
 2. พื่อวิคราะหแปใญหาการจัดการซอุปทานของกษตรกรสวนยางพาราละผูที่กี่ยวของ 

 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 

 การจัดการซอุปทาน หมายถึง การประสานงานละรวมกัน ตั้งตกระบวนการจากผูสงมอบวัตถุดิบเปยังผูผลิต 
ผูกระจายสินคา ผูทนจําหนาย จนกระทั่งถึงผูบริภค พื่อ฿หป็นเปตามความตองการของผูบริภค 

 ซอุปทานยางพารา หมายถึง การบริหารจัดการริ่มจากสวนตนน้ําคือ กษตรกรทําการปลูกยางพารา 
เดวัตถุดิบตนน้ําคือ นํ้ายางสด ยางผนดิบละยางกอนถวย ผานกระบวนการปรรูปที่ตกตางกัน ผลผลิตที่เดคือ
ยางผนดิบ ละยางกอนถวยหรือศษยาง 

 ผนภาพสาหตุละผล (ผังกางปลา) หมายถึง ผนผังที่สดงถึงความสัมพันธแระหวางปใญหา กับสาหตุ
ทั้งหมดที่อาจกอ฿หกิดปใญหานั้น สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมหงญี่ปุุนเดนิยามความหมายของผังกางปลา คือ 

ผนผังที่฿ชสดงความสัมพันธแอยางป็นระบบระหวางสาหตุหลายๆสาหตุที่ป็นเปเดที่สงผลกระทบ฿หกิดปใญหา
หนึ่งปใญหา 

 ตัวบบจําลองอางอิงการดํานินงานซอุปทาน (SCOR Model) หมายถึง ตัวบบสดงลักษณะการดํานินการ
จัดการซอุปทานละกิจกรรมทางธุรกิจ฿นซอุปทานพื่อตอบสนองความพึงพอ฿จของลูกคา ละกปใญหาการขาด

ความป็นมาตรฐาน ดยมีการกําหนดมาตรวัด฿หป็นมาตรฐานดียวกันสําหรับการวัดประสิทธิภาพ฿นตละ
กระบวนการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรต๎น  ตัวแปรตาม 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้เดกประชากรที่มีสวนกี่ยวของ฿นซอุปทานยางพารา฿นขตอําภอมือง 
จังหวัดกําพงพชร ทั้งหมด 16 ตําบล จํานวน 213,228 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดกําพงพชร, 2558) 
  กลุมตัวอยางการศึกษา฿นครั้งนี้฿ชการสุมตัวอยางดยเม฿ชความนาจะป็น (Nonprobability Sampling) 
ดยการลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง (Purposive Sampling) ป็นการลือกกลุมตัวอยางดยพิจารณาจากการ
ตัดสิน฿จของผูวิจัย ลักษณะของกลุมที่ลือกป็นเปตามวัตถุประสงคแของการวิจัยดยผูที่กี่ยวของทั้งหมดกับหัวขอ
การวิจัย฿นครั้งน้ี จํานวน 15 คน ฿ชวิธีการก็บขอมูลจากผู฿หขอมูลหลัก (Key Informant Interview) ป็นการลือก
ตัวอยางที่ผูศึกษาเดดํานินการพิจารณาลือกตัวอยางดวยตนองพื่อท่ีจะเดนําขอมูลที่เดรับจากกระบวนวิธีการวิจัย
ชิงคุณภาพมาดํานินการประมวลผลขอมูลอันนําเปสูขอคนพบตอเป 
  กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 15 คน ที่อยู฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร
ประกอบดวย 1) กษตรกรผูปลูกยางพารา 9 คน 2) พอคายางพารา จํานวน 3 คน 3) ตัวทนสหกรณแกองทุนสวนยาง
ละกลุมชาวสวนยาง จํานวน 3 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นบบสัมภาษณแชิงลึก (In-depth Interview) ดย฿ชนวทางการสัมภาษณแ
บบมีครงสราง (Structured Interview) ดยอาศัยนวความคิดจากตํารา อกสาร รายงาน ทฤษฎีละงานวิจัยตางๆ 
ประกอบดวย 2 สวนคือ ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสัมภาษณแ ละตอนที่ 2 ซึ่งประกอบเปดวยประด็นคําถาม
กี่ยวกับการดํานินงานตาม SCOR Model หรือ ตัวบบจําลองซอุปทาน  ซึ่งประกอบดวย การวางผน การจัดหา
หลงวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง การสงคืน ละปใญหาที่กิดขึ้น฿นการบริหารจัดการซอุปทานยางพารา 
 3. วิธีการเก็บรวมรวมข๎อมูล 
  ขอมูลที่฿ช฿นการศึกษา฿นครั้งนี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิละขอมูลทุติยภูมิ ดยขอมูลปฐมภูมิเดมา
จากทําการก็บขอดยการ฿ชการสัมภาษณแชิงลึกผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นซอุปทานยางพารา เดก กษตรกรผูประกอบอาชีพ
ทําสวนยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร พอคายาง ละตัวทนกลุมชาวสวนยางละสหกรณแสวนยาง 

ศึกษาซอุปทานยางพาราดวยการวิคราะหแกิจกรรม

ตามตัวบบจําลองซอุปทาน (SCOR Model) 
อําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
- กษตรกร 
- พอคายางพารา 
- ตัวทนสหกรณแกองทุนสวนยาง 

สภาพปใญหาละผลกระทบที่กิดขึ้น฿นการจัดการซ
อุปทานยางพารา ฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
- คน (Man) 
- ครื่องจักร (Machine) 
- การบริหารจัดการ (Management) 
- สิ่งวดลอม (Environment) 
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  ขอมูลทุติยภูมิเดมาจากวิธีการคนควาขอมูลจากอกสาร ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่กี่ยวของ 
ละคนควาขอมูลผานทางระบบอินทอรแน็ต รวมถึงขอมูลจากหนวยงานตางๆ ชน การยางหงประทศเทย สาขา
กําพงพชร สมาคมยางพาราเทย ละ ชุมนุมสหกรณแสวนยางหงประทศเทย 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
  ฿นการวิคราะหแขอมูลผูวิจัยเด฿ชบงขอมูลออกออกป็น 2 ประภทคือ 
  ขอมูลปฐมภูมิ ทําการวิคราะหแขอมูลชิงพรรณนาที่เดจากการสัมภาษณแชิงลึกดังนี้  1) การวิคราะหแ
บบสัมภาษณแ การดํานินงานตาม SCOR Model หรือ ตัวบบจําลองซอุปทาน ซึ่งประกอบดวย การวางผน การจัดหา
หลงวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง การสงคืน ละปใญหาที่กิดขึ้น฿นการบริหารจัดการซอุปทานยางพารา ดยนําคําสัมภาษณแ
จากผูถูกสัมภาษณแมาปรียบทียบความหมือนละความตางของตละบุคคล ละจัดลําดับความสําคัญละ
คุณลักษณะของขอมูล ปรียบทียบกับนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีกี่ยวของพื่อท่ีจะทราบถึงลักษณะที่คลายคลึงกัน
ละตกตางกันของขอมูล฿นการหาขอสรุปท่ีป็นสาระหลัก ซึ่งการวิคราะหแจะออกมา฿นลักษณะของการพรรณนา 
ดย฿ชวิธีการวิคราะหแสรุปอุปนัย (Analytic Induction) ป็นการนําขอมูลที่เดจากหตุการณแตางๆ ที่กิดขึ้นมาวิคราะหแ
พื่อหาบทสรุปรวมกันของรื่องหรือหตุการณแนั้น 2) การวิคราะหแซอุปทานยางพารา อ. มือง จ. กําพงพชร ตั้งต
กษตรกรตอเปยังตลาดกลางยางหรือสหกรณแพื่อขาสูรงงานอุตสาหกรรมปรรูปยาง 3) การวิคราะหแผังกางปลา
ปใญหาที่กิดขึ้น฿นการจัดการซอุปทานจากการสัมภาษณแผูที่กี่ยวของ฿นซอุปทานยางพารา 
  ขอมูลทุติยภูมิ ทําการวิคราะหแขอมูลที่เดจากการยางหงประทศเทย สาขากําพงพชร พื่อทําการ 
วิคราะหแขอมูลพื้นฐานกี่ยวกับการปลูกยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย รื่องการจัดการซอุปทานยางพารา฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา
วิธีการจัดการซอุปทานรวมถึงสภาพปใญหาที่กิดขึ้น฿นซอุปทานผูวิจัยเดทําการสํารวจละก็บขอมูลดังกลาว ผล
จากการดํานินการศึกษามีดังตอเปนี้ 
 จากการวิจัยพบวาดานขอมูลทั่วเปกี่ยวกับยางพารารา฿นขต อําภอมือง จังหวัดกําพงพชรพบวา พื้นที่
ปลูกยางพารารวม฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชรที่มีอกสารสิทธิ์ละเมมีอกสารสิทธแ มีนื้อที่รวม 12 ,323 เร 
ดยพันธุแยางท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือ RRIM 600 จํานวน 11,427 เร รองลงมาคือพันธุแ RRIT 251 จํานวน 1,046 เร 
ดยตําบลเตรตรึงษแมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด จํานวน 5,130 เร ดยมีจุดรวบรวมยางของกษตรกรที่ข้ึนทะบียน
กับการยางหงประทศเทยสาขากําพงพชร จํานวน 3 หงคือ กลุมชาวชวนยาง ตําบลนาบอคํา สหกรณแกองทุน
สวนยาง ตําบลเตรตรึงษแ ละกลุมชาวสวนยาง ตําบลนิคมทุงพธิ์ทะล 
 ดานการจัดการซอุปทานยางพารา จากการสัมภาษณแการดํานินงานตาม SCOR Model หรือ ตัวบบจําลอง
ซอุปทาน ซึ่งประกอบดวย การวางผน การจัดหาหลงวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง การสงคืน ละปใญหาที่กิดขึ้น
฿นการบริหารจัดการซอุปทานยางพารา ดานการวางผนดานการวางผนการปลูกยาง จากการสัมภาษณแกษตรกร
ชาวสวนยางพบวา การตัดสิน฿จ฿นการริ่มปลูกยางพาราสวน฿หญเดรับคํานะนําเดรับจากพื่อนกษตรกร มีการซื้อ
กลายางพาราจากภาค฿ต ภาคตะวันออก ละผูพาะพันธุแ฿นทองที่ ซึ่งพันธุแท่ีนิยมปลูกคือ RRIM 600 ละมีการเดรับ
คํานะนํา฿นการปลูกตางๆ จากพื่อนกษตรกรละหนวยงานรัฐบาล฿นการสนับสนุนขอมูล พันธุแยาง วัสดุอุปกรณแตางๆ 
฿นการทําสวนยางพารา ดานการวางผนการผลิตยาง พบวา ดยสวน฿หญจะมีการปิดกรีดยาง 9 ดือน/ปี ฿นระหวาง
ดือน มิถุนายน ถึง กุมภาพันธแ ละมีการพักตนยาง 3 ดือน/ปี ระหวางดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม การบํารุงรักษาตนยาง
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จะมีการ฿สปุยปลีะ 2 ครั้ง การกรีดยางดวยตนองละคน฿นครอบครวัถามพีื้นที่ปลูกยางเมกิน 10 เร ละถามีพื้นที่สวนยาง
มากกวา 10 เรขึ้นเปจะป็นรูปบบการจางรงงาน฿น สวนยาง ปกติจะมีการบงผลประยชนแบบหุนสวน ชน 60 
: 40 , 70 : 30  ละ 50 : 50 ฿นกรณีที่ผูรับจางกรีดยางป็นผูรับผิดชอบคาปุยอง ดานการวางผนการซื้อขาย
ยางพาราของพอคายางพารา จากการสัมภาษณแพบวา ตอง฿ช ความรูละประสบการณแอยางมาก฿นการจัดหาหลงสินคา 
การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบขอมูลการซื้อขายอยางสม่ําสมอ นื่องจากธุรกิจยางพารา มีความสี่ยงสูงทั้งดาน
ความผันผวนของราคา ละคุณภาพสินคา ดานการวางผนจากการสัมภาษณแตัวทนกลุมชาวสวนยางละสหกรณแ
สวนยาง พบวา พันธกิจหลักของกลุมชาวสวนยางคือการรวบรวมยางจากสมาชิกพื่อป็นอํานาจตอรองราคากับ
รงงานดยการลือกขายสินคา฿หกับรงงานท่ี฿หราคาสูงที่สุด รูปบบการซื้อขายยางจะป็นบบก่ึงประมูล 
 ดานการจัดหาวัตถุดิบสําหรับสวนยางพารา จากการสัมภาษณแกษตรกรพบวาประกอบดวยวัตถุดิบสําหรับ
การปลูกยาง วัสดุอุปกรณแสําหรับการกรีดยาง วัสดุอุปกรณแสําหรับทํายางผน ละวัตถุดิบสําหรับการบํารุงรักษาตนยาง 
ซึ่งวัสดุอุปกรณแหลานี้สามารถจัดซื้อจัดหาเดจากผูขายอุปกรณแ฿นทองถิ่น หรือรานวัสดุขายอุปกรณแการกษตร ดยวัสดุ
อุปกรณแสําหรับทํายางผนจะประกอบเปดวยครื่องรีดยางที่จะตองมีการลงทุนสูง ดานการการจัดหาสินคาของพอคายาง 
พบวามีการจัดหาสินคายางพาราจากครือขายกษตรกร฿นชุมชนที่นํามาสนอขาย ละการหาขอมูลจากการประมูล
ยางพาราผานระบบอิล็กทรอนิคสแดวยตนอง ดยสินคาที่พอคายางพาราจัดซื้อจัดหาพื่อขายตอเป สินคาที่รับซื้อ
จากกษตรกรสวน฿หญประกอบดวย ยางกอนถวย ละยางผนดิบ ดานการจัดหาหลงวัตถุดิบของสหกรณแ พบวา
ดยสวน฿หญกษตรกรจะนําสินคายางพารามาขาย ณ ที่ทําการของกลุมชาวสวนยางละสหกรณแสวนยาง ดยจะมี
การรวบรวมผลผลิตจากการรับซื้อน้ํายางสด ยางกอนถวย ละยางผนดิบ 
 ดานการผลิตสินคายางพาราพบวา จะมีสินคายางพาราประภทตางๆประกอบดวย ยางกอนถวย ยางผนดิบ 
ละน้ํายางสด ดยสวน฿หญจะมีการปิดกรีดยาง 9 ดือน/ปี ฿นระหวางดือน มิถุนายน ถึง กุมภาพันธแ ละมีการพัก
ตนยาง 3 ดือน/ปี ระหวางดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม การกรีดยางพบวาจะมี 2 รูปบบ คือการกรีดยาง
ดยจาของสวนองละคน฿นครอบครัว฿นกรณีที่มีพื้นที่ปลูกยางเมกิน 10 เร ละรูปบบการจางรงงาน฿นสวนยาง 
฿นกรณีที่มีพื้นที่สวนยางมากกวา 10 เรขึ้นเป จะป็นการวาจางหรือรับจางกรีดยางดยบงผลประยชนแบบหุนสวน 
ดานการผลิตสินคาของพอคายาง พบวาดยสวน฿หญจะเมมีการผลิตปรรูปสินคาจะป็นการรวบรวมสินคา
พื่อสนอขายตอเป ดยตนทุนทางดานการผลิตอาจรวมถึงคาขนสงที่พอคายางจะตองเปรับสินคาหนาสวน ละ
ตนทุนการถือครองสินคากอนการขาย นื่องจากจะตองมีการรวบรวมสินคา฿หพียงพอกอนที่จะสงเปขายยังรงงาน
ปรรูป จากการสัมภาษณแกลุมชาวสวนยางละสหกรณแสวนยางดานกระบวนการผลิต พบวาจะเมมีการปรรูป
สินคายางพาราป็นพียงผูรวมรวบยางพื่อสนอขายกรงงานยางพาราจากปริมาณผลิตที่รวบรวมเด 
 ดานการจัดสงสินคา จากการสัมภาษณแกษตรกรพบวา มี 2 รูปบบคือ 1) การบรรทุกสินคานําเปสงยัง
สถานที่รับซื้อ สหกรณแหรือ พอคายางพารา฿นชุมชน 2) การมีพอคามารับซื้อหนาสวนยางละจุดรวบรวมของกษตรกร 
ดยกษตรกรจะป็นผูตรวจสอบราคารับซื้อที่สูงกวากอนที่จะมีการลือกผูรับซื้อ ละลือกวิธีการขนสง จากการสัมภาษณแ
พอคายางพาราดานการจัดสงสินคา พบวาจะป็นผูรับผิดชอบคาขนสง ดวยตนอง หลังจากที่มีการรวบรวมสินคาพอยาง
จะมีการตกลงซื้อขายกับ รงงานปรรูปยางพารา฿นจังหวัด฿กลคียง ละภาค฿ต ดานการจัดสงสินคาของสหกรณแ 
พบวา ตัวทนกลุมชาวสวนยางละสหกรณแสวนยางจะมีการวาจางรถบรรทุกพื่อมารับสินคาภายหลังจากที่มีการตกลง
ซื้อขาย ดยการขนสงตละรอบจะตองต็มคันรถ สนทางการขนสงบงเดป็นสองสนทางคือ ฿นกรณีที่ป็นการซื้อขาย
ยางผนจะมีการวาจางรถขนสงเปยังภาค฿ต ละ฿นกรณีที่ป็นยางกอนถวยละน้ํายางสดจะมีการวาจางรถ฿หเปสง
฿นรงงงานปรรูปยางพารา฿นจังหวัด฿กลคียง 
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 ดานการสงคืนสินคาจากการสัมภาษณแ กษตรกรผูปลูกยางพารา พอคายางพารา กลุมชาวสวนยางละ
สหกรณแสวนยาง พบวาดยสวน฿หญจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินคาละยืนยันระดับคุณภาพสินคากอนที่จะมีการซื้อขาย 
จึงเมมีการสงคืนสินคาที่เมเดมาตรฐาน 
 การศึกษาครงสรางซอุปทานยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร ดังสดง฿นภาพที่ 2 พบวา
ประกอบดวย กษตรกร พอคายางพาราหรือกลุมสหกรณแยางพารา รงงานปรรูปยางธรรมชาติ ละรงงานปรรูป
ผลิตภัณฑแยาง ซึ่งซอุปทานยางพาราริ่มจากสวนตนน้ําคือ กษตรกรทําการปลูกยางพารา เดผลิตวัตถุดิบตนน้ําคือ 
น้ํายางสด ยางผนดิบละยางกอนถวย ดยน้ํายางสดจะถูกจําหนายเปยังสหกรณแหรือกลุมชาวสวนยาง สวนยาง
กอนถวยละยางผนดิบจะถูกจําหนายเปยังสหกรณแหรือกลุมชาวสวนยาง ละพอคายางพารา฿นจังหวัด หลังจากท่ีมี
การรวบรวมสินคาจะถูกจัดจําหนายเปยังสวนกลางน้ําคือรงงานปรรูปยางธรรมชาติ฿นจังหวัด฿กลคียงละภาค฿ต 
พื่อการปรรูปป็นผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราขั้นตนสงตอรงงานปรรูปผลิตภัณฑแยาง฿นอุตสาหกรรมปลายน้ําตอเป 

 
 

ภาพที่ 2  ครงสรางซอุปทานยางพาราอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
 
 จากการวิคราะหแผังกางปลาปใญหาที่กิดขึ้น฿นการจัดการซอุปทานยางพารา (ภาพที่ 3) จากการศึกษา
พบวากิดจากสาหตุหลักคือ คน ครื่องจักร การบริหารจัดการ ละสภาพวดลอม ชน กษตรกรขาดความรูละ
ทักษะความชํานาญ฿นการทําสวนยาง การกรีดยาง ละการบํารุงรักษาตนยาง ขาดทักษะละความละอียด
รอบคอบ฿นการตรวจสอบคุณภาพยางพารา การลงทุนครื่องจักร฿นการทํายางผนดิบมีตนทุนที่สูง ขาดทักษะการ
จัดการดานลจิสติกสแ งินทุนหมุนวียนเมพียงพอ นื่องจากมีการกักตุนสินคามากกินเป ความผันผวนของราคา
ยาง ปใญหารคติดตอ฿นตนยางละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ป็นตน 
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ภาพที่ 3  ผังกางปลาปใญหาที่กิดขึ้น฿นการจัดการซอุปทานยางพาราอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครงสรางซอุปทานยางพารา฿นขตอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร พบวาประกอบดวย 
กษตรกรผูผลิต น้ํายางดิบ ยางกอนถวย ละยางผนดิบ ดยพอคายางพาราหรือกลุมสหกรณแยางพาราป็นผูรับซื้อ
ละรวบรวมยางพื่อสงตอเปรงงานปรรูปยางธรรมชาติ ละรงงานปรรูปผลิตภัณฑแยาง สอดคลองกับ คลอคลีย 
วจนะวิชากร ละ ปานจิต ศรีสวัสดิ (2557) กลาววาลจิสติกสและซอุปทานยางพาราริ่มจากสวนตนน้ําคือ 
กษตรกรทําการปลูกยางพารา เดวัตถุดิบตนน้ําคือ น้ํายางสด ยางผนดิบละยางกอนถวย ผานกระบวนการปรรูป 
ที่ตกตางกัน ผลผลิตที่เดคือยางผนดิบ ละยางกอนถวยหรือศษยาง ละสงตอเปยังตลาดกลางยางหรือสหกรณแ
พื่อขาสูรงงานอุตสาหกรรมปรรูปยางละรงงานอุตสาหกรรมปรรูปผลิตภัณฑแยาง฿หป็นสินคาจากยางธรรมชาติ
ประภทตางๆ ตอเป 
 จากวัตถุประสงคแขอที่ 2 วิคราะหแปใญหาการจัดการหวงซอุปทานของกษตรกรสวนยางพาราละผูที่กี่ยวของ 
ดยการวิคราะหแผนภาพสาหตุละผล (Cause and Effect Diagram) ปใญหาที่กิดขึ้น฿นการจัดการซอุปทาน
ยางพารา฿นอําภอมือง จังหวัดกําพงพชร พบวาปใญหากิดจาก 4 ปใจจัยหลัก คือ Man (คน) Machine (ครื่องจักร) 
Management (การบริหารจัดการ) ละ Environment (สิ่งวดลอม) สอดคลองกับ กนิษฐา พิพิธภัณฑแ (2557) 
กลาววา สามารถที่จะกําหนดกลุมปใจจัย฿ดก็เด ดยกลุมกําหนดเวป็นปใจจัยนั้นสามารถยกยะละกําหนดสาหตุตางๆ 
เดอยางป็นระบบ ละป็นหตุป็นผล ดยสวนมากมักจะ฿ชหลักการ 4M 1E ป็นกลุมปใจจัย พื่อจะนําเปสูการ
ยกยะสาหตุตางๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร M Machine ครื่องจักร
หรืออุปกรณแอํานวยความสะดวก M Material วัตถุดิบหรืออะเหล อุปกรณแอื่นๆ ที่฿ช฿นกระบวนการ M Method 
กระบวนการทํางาน ละE Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง ละบรรยากาศการทํางาน 
 จากสภาพปใญหาที่กิดขึ้น ผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นซอุปทานควรการเดรับความรูดานการจัดการลจิสติกสแ
ละซอุปทานที่มีประสิทธิภาพการพื่อการประยุกตแ฿ชพื่อ฿หสามารถพิ่มประสิทธิภาพการดํานินงาน฿นกิจกรรมตางๆ 
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ลดปใญหาที่กิดขึ้น รวมทั้งป็นการพัฒนาชุมชนทองถิ่น฿หขมข็งละยั่งยืน สอดคลองกับ ธนิตยแ สรัตนแ (2550, น. 68-72) 
กลาววา การที่จะนํา SCM เป฿ชพื่อ฿หบรรลุปูาหมายเดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองนําเป฿ชหรือเปจัดการ
฿นกระบวนการ ชน การคาดคะนยอดขาย ละกระบวนการสนับสนุนสงสริมการตลาด จะป็นสวนที่กี่ยวของกับคูขง
฿นอาณาบริวณของตลาด การจัดการกระบวนการจัดซื้อ จะป็นสวนที่กี่ยวของกับการจัดการกับคูคา การจัดการขนสง
฿นซอุปทาน ป็นการจัดการกี่ยวของกับความร็ว ละการจัดการคลังสินคา ป็นการจัดการกี่ยวกับสภาพคลอง
ทางการงิน 
 
ข๎อเสนอแนะ 

 1. ฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาอุตสาหกรรมตนน้ํา฿นซอุปทานยางพารา การวิจัยครั้งตอเปควรมีการ
กําหนดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ละปลายน้ําพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแอยางละอียด 
ละป็นนวทาง฿นการพัฒนา฿นการศึกษาครั้งตอเป 
 2 จากสภาพปใญหาตางๆ ที่กิดขึ้น฿นการจัดการซอุปทานยางพารา ควรมีการสรางครือขายซอุปทาน
ยางพาราทั้ง฿นภาครัฐบาล ภาคอกชน หนวยงานการศึกษา ละภาคประชาชนพื่อการลกปลี่ยนขอมูล ปใญหา 
ละความคิดห็นพื่อป็นการพัฒนาการจัดการซอุปทานยางพารา฿หมีประสิทธิภาพมากขึ้นละลดตนทุน฿นสวนตางๆ 
ของซอุปทานยางพารา 
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การจัดการป๓ญหาราคาผลไม๎ตกตํ่าในพื้นที่ภาคตะวันออก 
MANAGEMENT OF FRUIT PRICES DECLINE PROBLEM IN EASTERN REGION 
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1นิสิตระดับปรญิญาอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตรแ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

1อาจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ วิทยาลัยการบริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) ศึกษาสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ละ 
2) ศึกษานวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพ้ืนที่ภาคตะวันออก ดย฿ชการวิจัยชิงคุณภาพ ดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบชิงลึก จากกลุมผู฿หขอมูลสําคัญที่ป็นกลุมสํานักงานกษตรจังหวัด หอการคาจังหวัด ผูนําทองถิ่น ละ
กลุมกษตรกร ที่มีบทบาทสําคัญ฿นการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก  ละ฿ชการวิคราะหแ
ขอมูลชิงคุณภาพดวยวิธีการจํานกขอมูล 
 ผลการศึกษาพบวา การจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก มีวิธีการ ดังนี้ 1) ดานการผลิต 
กษตรกรตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพตรงตอความตองการของตลาด ดวยการจัดการคุณภาพ GAP ที่มุงนนทํา฿หผลผลิต
มีน้ําหนักดีละมีผิวที่สะอาดปลอดภัยจากสารตกคาง มีผลผลิตที่สุกตามอายุวลาการก็บกี่ยว 2 ) ดานการตลาด 
กษตรกรตองมีการรวมกลุมพื่อสรางอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางละรวมกันผลิตสินคาคุณภาพ ควรพิ่มชองทางการ
ขายผลผลิตผานชองทางออนเลนแ พื่อลดบทบาทของพอคาคนกลาง ทํา฿หกษตรกรสามารถกําหนดราคาเดดวยตนอง 
พรอมนํานวัตกรรมบรรจุภัณฑแ (Active Packanging) ที่คงสภาพความสดของผลผลิตพื่อการสงออกมา฿ช 3) ดานการ
ปรรูป ป็นการสรางมูลคาพิ่ม฿หกับผลผลิต อาทิ ทุรียนผง ที่สามารถนําอามาขึ้นรูป฿หมเด รวมทั้งการชข็งผล
฿นรูปผลสดละบบกะนื้อลวพื่อการสงออก รวมถึงการทําอบหง (ฟรีซดราย) 4) ดานการกระจายสินคา พัฒนา
ระบบบริการลจีสติกสแที่รวดร็วครบวงจรตั้งตตนทางถึงปลายทาง พื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต฿หคงความสด฿หม ลด
ความสียหายของผลผลิต ลดระยะวลา฿นการขนสง 
คําสําคัญ : การจัดการปใญหา, ปใญหาราคาผลเมตกต่ําภาคตะวันออก  
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study Fruit Prices Decline Problem in Eastern Region 
and 2) to study management of fruit prices decline problem in Eastern region. The study was 
conducted by qualitative research methodology and collect data by in-depth interview from key 
informants who are important part in management of fruit prices decline problem in eastern region: 
provincial agriculture office, chamber of commerce officers, local leaders, and farmers. The qualitative 
data was analyzed by typological analysis methods. 
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 The study revealed that Management of fruit prices Decline Problem in the Eastern 
Region as follows. 1) Production, farmers have to produce quality products respond the 
consumer needs with GAP Quality Management which focus on good weight, clean peel without 
residues products, and harvesting when products are matured 2) Marketing, farmers have to 
assemble to be a group for bargaining power with middlemen, and increase sales channels 
through online which is the way to reduce the power of middlemen, so the farmers can set their 
own prices and take active packaging to maintain the freshness of the export products 3) 
Processing, adding value to the product  such as durian powder which can be re-form, fresh fruit 
frozen and freeze dried for export 4) Distribution, to develop logistics system from starting point  
to destination for maintain the quality of the products to keep freshness, reduce damaged 
products, and reduce transportation time.  
Keywords : problem management, fruit prices decline problem in eastern region 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยป็นผนดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแ หมาะตอการพาะปลูกละทํากษตรกรรมที่สําคัญ
ป็นหลงผลิตผลเมมืองรอนหลากหลายชนิดที่ดดดน฿นรื่องของรสชาติที่ออกสูตลาดอยางตอนื่องตลอดทั้งปี 
พื้นที่พาะปลูกผลเมของเทยจะกระจายเปตาม 3 ภูมิภาคหลักคือ ภาคหนือ ภาคตะวันออก ละภาค฿ต ผลเมเทย
นับป็นพืชศรษฐกิจท่ีสําคัญของประทศเทย ซึ่ง฿นตละปีสามารถสรางรายเดขาประทศจากการสงออกเปขายยัง
ตางประทศมีมูลคาปีละหลายหมื่นลานบาท ผลเมที่มีความสําคัญทางศรษฐกิจละมียอดการสงออกสูงป็นที่นิยม
บริภค฿นตางประทศ ชน มะพราว งาะ ลําเย ทุรียน มะมวง ลิ้นจี่ ฝรั่ง ละมังคุด ป็นตน 
 ภาคตะวันออกป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่พาะปลูกผลเมป็นจํานวนมากละป็นหลงผลิตที่สําคัญ฿นการผลิต 
งาะ ทุรียนละมังคุด ฿นการบริภค฿นประทศละสงออกเปยังตางประทศ ทางดานสถานการณแ฿นปใจจุบัน ฿นปี 2560 
ภาพรวมของปริมาณผลผลิตเมผลศรษฐกิจของภาคตะวันออกทั้ง 3 ชนิด คือ งาะ ทุรียน มังคุด (สํานักงาน
ศรษฐกิจการกษตร, 2560, น. 1-2) มีผลผลิตที่ออกมาภาย฿นปีนี้รวมทั้งสิ้น 631,203 ตัน สําหรับราคาของผลผลิต
งาะ ทุรียน ละมังคุด ฿นชวง 10 ปีที่ผานมาจะพบวากษตรกรตองผชิญกับปใญหาจากราคาผลเมตกต่ํามาตลอด 
สาหตุของปใญหาหลักมาจากปริมาณผลผลิตที่มีปริมาณมากออกสูตลาดพรอมกัน฿นระยะสั้นๆ จนกิดปใญหาราคาตกต่ํา 
฿นทุกๆ ปี ผลผลิต งาะ ทุรียนละมังคุด฿นภาคตะวันออก จะมีผลผลิตออกมา฿นชวงดื อนมษายน-มิถุนายน 
ซึ่งป็นชวงระยะวลาตพียงสั้นๆ ที่สามารถก็บกี่ยวเด อีกทั้งยังมีผลผลิตออกมาพรอมๆกัน฿นปริมาณมหาศาล 
จนทํา฿หมีผลผลิตออกมามากกินความตองการของตลาด ฿นชวงปี 2550-2551 (คณะกรรมาธิการการกษตรละ
สหกรณแ วุฒิสภา, 2551, น. 1-2) ดวยสถานการณแผลผลิตลนตลาดประกอบกับราคาที่ตกต่ําสงผล฿หกษตรกร
ประสบกับปใญหาเดราคาผลผลิตเมคุมกับตนทุนที่ตองจายออกเป฿นตละปี สงผล฿หกิดการประทวงละนําผลเมททิ้ง
ที่ถนนตามหนาขาวหนังสือพิมพและสื่อตางๆ นอกจากนี้ราจะห็นเดจากนวนมพื้นที่พาะปลูกผลเม งาะ มังคุด 
ละทุรียน ดังกลาวคอนขางลดนอยลง ผลพวงมาจากที่กษตรกรตองผชิญปใญหาราคาผลผลิตตกต่ํามาป็นระยะวลา
ยาวนาน จนทํา฿หกษตรกรริ่มถอด฿จละริ่มหาผลเมหรือพืชศรษฐกิจอื่นๆมาปลูกทดทน ซึ่งอาจสงผล฿หพื้นท่ีที่มี
การพาะปลูก งาะ ทุรียน ละมังคุด ที่ป็นหลงผลิตผลเมที่สําคัญที่มีทั้งการบริภค฿นประทศละสงออกยัง
ตางประทศลดนอยหายลงเปรื่อยๆ 
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 จากความป็นมาละความสาํคัญของปใญหาตามที่เดสนอมาทั้งหมดขางตน ทํา฿หห็นความสําคัญของการ
จัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ดังนั้นจึงป็นประด็นที่นาสน฿จวา฿นภาคตะวันออกมีสภาพปใญหา
ละมีนวทาง฿นการจัดการปใญหารคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออกอยางเรบาง พื่อป็นการพัฒนาละหานวทาง
฿นการชวยหลือปใญหาราคาผลผลิตตกต่ําของกษตรกรสวนผลเม฿นภาคตะวันออกตอเป 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นท่ีภาคตะวันออก 
 2. พื่อศึกษานวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพ้ืนท่ี฿นภาคตะวันออก 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. สภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา หมายถึง สถานการณและปใจจัยตางๆ ที่กิดขึ้น฿นชวงวลาหนึ่งสงผล฿ห
กษตรกรตองผชิญกับปใญหาดานราคาผลเมตกต่ําอันมีสาหตุมาจาก การกระจุกตัวของผลเม ตนทุนการผลิต 
คุณภาพสินคา สภาพภูมิอากาศ ปริมาณผลผลิตละความตองการ การกําหนดราคาของพอคาคนกลาง 
 2. นวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก หมายถึง วิธีการละกระบวนที่นํามา
ป็นนวทาง฿นการจัดการปใญหา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งผูวิจัยเดบงนวทาง฿นการจัดการป็น 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานการผลิต ดานการตลาด ดานการปรรูปละชย็น ดานการกระจายสินคา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบนวคิด฿นการศึกษาวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่กี่ยวของ ผูวิจัยบงกรอบนวคิดป็น 2 ประด็น
คือ 1. ประด็นสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 2. ประด็นนวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบขตการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ฿นประด็นสภาพ
ปใญหาราคาผลเมตกต่ํา ประกอบดวย การกระจุกตัวของผลเม ตนทุนการผลิต คุณภาพสินคา สภาพภูมิอากาศ 
ปริมาณผลผลิตละความตองการ การกําหนดราคาของพอคาคนกลาง ประด็นนวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา
฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบดวย การผลิต การตลาด การปรรูปละชย็น การจายสินคา ดยทําการศึกษา
฿นกลุมผู฿หขอมูลสําคัญที่มีสวนกี่ยวของกับการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

สภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 
 - การกระจุกตัวของผลเม - สภาพภูมอิากาศ 
 - ตนทุนการผลิต - ปริมาณผลผลิตละความตองการ 
 - คุณภาพสินคา - การกําหนดราคาของพอคาคนกลาง 

นวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก 
 - การผลิต - การตลาด 
 - การปรรูปละชย็น - การกระจายสินคา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุํมเปูาหมาย 
 กลุมประชากร฿นการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมกลุมผู฿หขอมูลสําคัญ (Key Informants) ดังตอเปนี้ 
 1. ตัวทนภาครัฐจากสํานักงานกษตรจังหวัด 
 2. ตัวทนจากภาคอกชนจากหอการคาจังหวัด 
 3. ผูนําท่ีมีประสบการณแการกเขปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 
 4. กลุมกษตรกร พอคาคนกลาง 
 กณฑแการคัดลือกผู฿หขอมูลสําคัญ พื่อนํามาก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth 
Interview) ดยมีกณฑแการคัดลือกดังนี้ 
 1. ป็นตัวทนจากภาครัฐละภาคอกชนท่ีมีสวนรวม฿นการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 
 2. ป็นผูนําท่ีมีสวนรวม฿นการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 
 3. ป็นตัวทนจากกลุมกษตรกร พอคาคนกลาง ที่ประกอบอาชีพภาย฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากผู฿หขอมูลสําคัญ คือ นวคําถามสําหรับ฿ช฿นการสัมภาษณแ  
ซึ่งมีรายละอียดการสรางละตรวจสอบครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ทบทวนวรรณกรรมที่กี่ยวของ จากการศึกษาจากตํารา อกสาร นวคิดละทฤษฎีละงานวิจัยที่กี่ยวของ 
 2. กําหนดประด็นนื้อหาของคําถาม฿นบบสัมภาษณแ ดย฿ชกรอบนวคิด฿นการวิจัยมากําหนดนวคําถาม
฿นการสัมภาษณแ฿หนื้อหาครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงคแของงานวิจัย 
 3. จัดทําบบสัมภาษณแที่เดเป฿หผูชี่ยวชาญพื่อตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) 
 4. นําขอสนอนะจากผูช่ียวชาญมาปรับตงนวคําถาม฿หตรงชิงนื้อหาละมีความครบถวนตาม
วัตถุประสงคแ 
 5. นํานวคําถามที่เดเป฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การก็บรวบรวมขอมูล฿ชครื่องมือนวคําถามบบเมมีครงสราง฿นการสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth 
Interview) พื่อก็บรวบรวมขอมูลจากผู฿หขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่ป็นผูมีบทบาทสําคัญ฿นการจัดการ
ปใญหาราคาผลเมตกต่ํารวมทั้งกลุมกษตรกรละพอคาคนกลาง 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูลการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออกมีวิธีการดังนี้ 
 1. การวิ คราะหแดานสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา วิ คราะหแดวยการจํานกประภทขอมูล 
(Typological Analysis) ขอมูลดานสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา ซึ่งประกอบดวยการกระจุกตัวของผลเม ตนทุน
การผลิต คุณภาพสินคา สภาพภูมิอากาศ ปริมาณผลผลิตละความตองการ การกําหนดราคาของพอคาคนกลาง 
 2. การวิคราะหแดานนวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก วิคราะหแขอมูล
ดวยวิธีจํานกประภทขอมูลนวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบดวย ดาน
การผลิต ดานการตลาด ดานการปรรูป ดานการกระจายสินคา 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษารื่องการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ขอคนพบที่ป็นผลการศึกษา
จะนําสนอดยลําดับดังนี้ 
 1. สภาพป๓ญหาราคาผลไม๎ตกตํ่า 
  ผลการศึกษาพบวา ดานสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นชวงกอนปี 2558 คอนขางย่ํายละวิกฤติ 
ราคางาะที่กษตรกรเดรับจะอยูที่ราคาประมาณ 1-3 บาท ตอกิลกรัม รองลงมาคือ มังคุด ราคาจะอยูที่ประมาณ 
2-5 บาท ละสุดทายคือทุรียน ราคาพันธุแหมอนทองจะอยูที่ประมาณ 10-12 บาท สวนพันธุแชะนีจะอยูที่ประมาณ 
3-5 บาท สวนสาหตุที่ทํา฿หกิดปใญหาราคาผลเมตกต่ํา ประกอบดวย 6 สาหตุหลัก ดังนี ้
  1.1 การกระจุกตัวของผลเม หรือที่รียกวาสินคาลนตลาด ภาวะผลผลิตลนตลาดนี้จะกิด฿นชวง
ระยะวลาดือนพฤษภาคม ซึ่งป็นชวงที่ผลเมทยอยสุกละสามารถก็บกี่ยวเดพรอมกันท่ัวท้ังพื้นท่ี ทํา฿หป็นชวงที่มี
ปริมาณผลผลิตออกมาสูตลาดพรอมกัน฿นปริมาณที่มหาศาลสงผล฿หผลผลิตลนตลาด ระบายผลผลิตออกเมทัน
ประกอบกับความตองการบริภคนอยกวาปรมิาณผลผลิต ทํา฿หผลผลิตที่กษตรกรนําอาออกมาขายนั้นสยีหายละ
นาสีย 
  1.2 ตนทุนการผลิต กิดการขงขันกันของกษตรกรที่ตางนําอาสารคมีตางๆ มา฿ช฿นการทํากษตร
ของตน ทํา฿หกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูงขึ้นมากกวาดิม อีกทั้ง฿นการทํากษตรยังตอง฿ชน้ํา ฿ชเฟ น้ํามัน 
ดยฉพาะคารงงานซึ่งปใจจุบันปใญหาขาดรงงานทางการกษตรที่นับวันยิ่งหาเดยาก รงงานภาคกษตรมีนวนม
ลดลงทุกปี ผลพวงจากรงงานภาคกษตรปใจจุบันริ่มมีอายุมากขึ้นประกอบกับรงงานภาคกษตรหันเปทํารงงาน
ภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ยิ่ง฿นชวงฤดูก็บกี่ยวรงงานจึงป็นสิ่งจําป็นตอการทํากษตรป็นอยางมาก ประกอบกับ
ผลเมมีอายุการก็บรักษาที่สั้นทํา฿หตองรงระบายผลผลิตออกพื่อปูองกันการนาสีย ทํา฿หกษตรกรจําป็นตองขายเป
฿นราคาถูกทํา฿หเมคุมกับตนทุนการผลิตสูงที่กษตรกรจายเปตละปีซึ่งบางปีก็ทบเมคุมทุน 
  1.3 คุณภาพสินคา ผลผลิตที่มีความตองการของตลาดจะตองนนที่รูปทรง ผิวสวย กจัด ผลเมมีตําหนิ 
อาทิ มังคุดตองป็นมังคุดผิวมัน นื้อเมป็นกว งาะตองมีผิวสีดงสดผิวเมชํ้า ทุรียนตองกจัด มีน้ําหนักมากกวา 
2.5 กิลกรัมตอผล ป็นตน ผลผลิตดอยคุณภาพที่ห็นเดชัดก็คือ ทุรียน ฿นชวงรกที่ทุรียนออกสูทองตลาดจะมี
ราคาสูง กษตรกรบางคนมื่อห็นวาทุรียนราคากําลังดีจึงกิดความละมบตัดทุรียนออนออกมาขาย มื่อพบทุรียนออน
฿นตลาดป็นบางสวนจะสงผล฿หราคาทุรียนตกต่ํา฿นทันที ชนดียวกับการสงออกถาตรวจจอทุรียนออนที่ปลายทาง
พียงล็กนอย ก็จะชะลอละหยุดรับซื้อทันทีชนกัน 
  1.4 สภาพภูมิอากาศ นื่องจากปใจจุบันลกถูกผลกระทบจากสภาวะลกรอน  (Global Warming) 
ละปรากฎการณแรือนกระจก(Greenhouse Effect) สงผลทํา฿หสภาพภูมิอากาศคอนขางปรปรวน ภาคกษตรจึงเดรับ
ผลกระทบจากสภาวะดังกลาว จากการศึกษาพบวาผลเมทั้ง 3 ชนิด จําป็นตองอาศัยสภาพภูมิอากาศที่หมาะสม
฿นการผลิตดอก ดวยสภาพภูมิอากาศที่ปรปรวนจึงสงผลตอจํานวนผลผลิตผลเมของภาคตะวันออกป็นอยางมาก 
กลาวคือ ถาอากาศหมาะสมทํา฿หผลผลิตมีจํานวนมากทํา฿หกิดผลผลิตลนตลาดราคาผลเมก็จะตกต่ํา ตถาสภาพ
ภูมิอากาศเมอื้ออํานวยจะทํา฿หผลผลิตนอยสงผล฿หราคาผลเมสูง นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศที่ปรปรวนยังป็น
ตัวกําหนดคุณภาพของผลเมที่สงผลตอราคา อาทิ ปริมาณน้ําฝนที่มากกินเป฿นระหวางฤดู ก็บกี่ยวจะสงผล฿ห 
มังคุดป็นยางละนื้อป็นกว ทุรียนจะป็นเสซึม งาะตกคาตน นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวา สภาพภูมิอากาศ
ที่ปรปรวนกอ฿หกิดภัยธรรมชาติ ลมมรสุมละพายุ ท่ีขามาทําลายหักคนตนผลเม ผลรวงหลนสียหาย กอนการ
ก็บกี่ยว ละมื่อผลเมที่รวงหลนสียหายหลานี้ขาสูตลาดจากการขาดจิตสํานึกของกษตรกรบางคนสงผล฿หตลาดสีย
พราะผลเมออน ราคาจึงตกต่ําตามเปดวย 
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  1.5 ปริมาณผลผลิตละความตองการ จากการที่มีปรมิาณการผลติ(demand) มากกวาความตองการบริภค 
(Supply) กลาวคือ ราคาผลเมขึ้นอยูกับความตองการของผูบริภคป็นหลักสําคัญ ฿นชวงที่มีความตองการบริภคสูง
ราคาก็จะดี ตถาป็นชวงที่เมคอยมีความตองการบริภคราคาก็จะตกต่ํา ฿นชวงที่กิดปใญหาราคาผลเมตกต่ําดวย
ปริมาณผลผลติที่มีจาํนวนมหาศาลทํา฿หกิดสินคาลนตลาด กินความตองการบริภค ระบายสินคาเมทัน ทํา฿หราคา
ผลเมตกต่ํา ประกอบกับ฿นชวงที่กิดปใญหาราคาผลเมตกต่ําการสงออกยังคอนขางนอยละทําเดยากมื่อทียบกับ
ปริมาณผลผลิต พบวาตลาด฿หญ฿นการระบายสินคาจึงมีพียงคภาย฿นประทศทานั้น ต฿นปใจจุบันพบวารสชาติ
ของผลเมเทยริ่มป็นท่ีติด฿จของชาวตางชาติทั้งจีน วียดนาม ญี่ปุุน ละอมริกา ดยฉพาะประทศจีนที่ป็นหลง
บริภคราย฿หญละสําคัญของเทย 
  1.6 การกําหนดราคาของพอคาคนกลาง ป็นสาหตุหนึ่งที่ทํา฿หกิดปใญหาราคาผลเมตกต่ํา นื่องจากลง
ป็นผูกําหนดราคาสินคา฿นตลาด ฿นชวงรกของฤดูก็บกี่ยวราคาผลเมจะมีราคาสูงกวาปกติทํา฿หลงเมตองการจะซื้อ
฿นราคาที่สูง ก็จะริ่มปิดลงเมรับซื้อผลเมจากกษตรกรพื่อรวมตัวกันปรับราคาลง ดยอางหตุผลรื่องคุณภาพสินคา
ป็นหลัก อาทิ การตัดทุรียนออน ละการนําอาผลผลิตดนลมพายุสียหายมาขาย฿หลง ซึ่งจริงๆ ลวลงเมเดรับซื้อ
ทุรียนที่ดนลมพายุป็นตพียงขออางของลงทานั้นที่จะปรับราคาลง มื่อช็คราคาที่ปลายทางยังพบวาราคาที่ปลายทาง
เมเดตกลงตอยาง฿ด 
 2. แนวทางการจัดการป๓ญหาราคาผลไม๎ตกตํ่าในพื้นที่ภาคตะวันออก 
  ผลการศึกษาพบวา นวทางการจัดการปใญหาราคาผลเม฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก สามารถบงออกป็น 
4 ดาน อันเดก การผลิต การกระจายสินคา การตลาด การปรรูป ดังนี้ 
  2.1 ดานการผลิต กษตรกรตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพพื่อป็นการสรางความมั่น฿จ฿หกผูบริภค 
กษตรกรตองมีจิตสํานึกรูจักความรับผิดชอบตอผลผลิตของตนอง เมก็บกี่ยวผลผลิตที่เมเดคุณภาพออกมาขาย 
นนผลิตตสินคาที่มีคุณภาพดยสามารถรับประกันคุณภาพเด ดยนนการจัดการคุณภาพ GAP ซึ่งป็นนวทาง
฿นการทํา฿หผลเม฿หเดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตอความตองการ มุงนนทํา฿หผลผลิตมีน้ําหนักละมีผิวที่สะอาด
ปลอดภัยจากศัตรูพืชละสารตกคาง มีผลผลิตที่กตามอายุการก็บกี่ยว มื่อกษตรกรปฏิบัติตามขั้นตอนการ
จัดการคุณภาพ GAP ลวพบวาผลผลิตผลิตมีคุณภาพมากขึ้นละป็นที่พึงพอ฿จของผูบริภคสงผล฿หราคาผลผลิตดีขึ้น
อีกดวย นอกจากนี้กษตรกรตองพิ่มองคแความรู฿นการทําผลเมนอกฤดูกาลพื่อป็นการลดปใญหาการกระจุกตัวของผลเม
ละป็นการกระจายฤดูกาล฿นการผลิต฿หมีความหลากหลายมากข้ึน 
  2.2 ดานการตลาด ปใจจุบันการ฿ชทคนลยีมีสวน฿นการชวยพิ่มชองทาง฿นการประชาสัมพันธและ
ชองทางการตลาดละป็นการพิ่มมูลคาของสินคาดวยการขายผลผลิตผานชองทางออนเลนแ คนสวน฿หญหันมาซื้อสินคา
ผานออนเลนแกันมากขึ้นรวมถึงผลเมดวย จึงทํา฿หปใจจุบันตลาดสําคัญอยู฿นครือขายออนเลนแที่งายตอการขาถึง  
มจะอยูตางพื้นที่ก็ตาม การจรจาตกลงซื้อขายกันก็สามารถติดตอกันดยตรงระหวางผูซื้อกับผูขาย ดยตัดระบบ
พอคาคนกลางออกเป สงผล฿หกษตรกรหรือผูคาสามารถกําหนดราคาเดดวยตนอง สิ่งที่สําคัญคือกษตรกรหรือ
ผูคาตองมีความซื่อสัตยและความรับผิดชอบควบคูเปกับผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถการันตีผลผลิตของตนองเด
ดวยการรับปลี่ยนคืนสินคา฿นกรณีที่สินคากิดมีปใญหาขึ้น ฿นสวนของการตลาดตอง฿ชนวัตกรรม฿หมๆ ขามา฿ช
฿หกดิประสิทธิภาพกับตัวผลเม ดยฉพาะ฿นรื่องของบรรจุภัณฑแ (Packanging) ผลสดพื่อการสงออกสูปูาหมาย
พื่อพ่ิมมูลคาสินคา นอกจากน้ีภาครัฐตองหาตลาดตางประทศพิ่มพื่อการสงออก ควรมีการปิดตลาดตางประทศ
ที่มีอํานาจ฿นการซื้ออยางซนยุรป อมริกา หรือมตประทศอินดีย ที่ปใจจุบันยังเมคอยมีการสงออกเปยัง
ประทศหลานี้กวางขวางนัก 
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   นอกจากนี้ยังมีขอคนพบวา กษตรกรตองมีการรวมกลุมพื่อสรางอํานาจการตอรองกับพอคาคนกลาง 
ดยวิธีการสรางกลุมกษตรกร฿หข็มข็ง มีการลกปลี่ยนความห็นกันภาย฿นกลุมละรวมกันสรา งละพัฒนา
ผลผลิตที่มีคุณภาพพื่อปูอนสูตลาด มื่อผลผลิตมีคุณภาพกลุมกษตรก็สามารถกําหนดราคาเดดวยตนองหรือมีอํานาจ 
ที่จะตอรองราคากับพอคาคนกลางมากขึ้น พบวา การรวมกลุมของกษตรกรปใจจุบันที่ทํากันอยางพรหลายละ
กําลังป็นท่ีนิยมของนักทองที่ยว฿นภาคตะวันออก คือ การรวมกลุมรัฐวิสาหกิจชุมชนกษตรชิงทองที่ยว ละหลง
ทองที่ยวชิงกษตร ซึ่งป็นการรวมกลุมกันข้ึนภาย฿นชุมชนพื่อป็นหลง฿หนักทองที่ยวเดศึกษาหลงกษตรกรรม 
ดวยการปิดสวนบุฟฟุตแผลเม ดยนักทองที่ยวจะเดทานบุฟฟตแผลเมที่สําคัญของภาคตะวันออกคือ งาะ ทุรียน 
มังคุด ลองกอง สละ ละอื่นๆ พรอมกับชมบรรยากาศสวนผลเม สรางรายเด฿หกษตรกรที่ประกอบการหลง
ทองที่ยวชิงกษตรนับลานบาทตอปีละสามารถดึงดูดนักทองที่ยว฿หขามาที่ยว฿นภาคตะวันออกจํานวนมาก 
นอกจากน้ียังป็นการกระจายรายเด฿หกคน฿นชุมชนอีกดวย 
  2.3 ดานการปรรูปละชย็น การปรรูปสินคาละการชย็นป็นการพิ่มมูลคา฿หกับผลผลิตผลเม
มากขึ้นกวาการขายผลสด ปใจจุบันการปรรูปผลเมมีรูปบบที่หลากหลายละป็นที่นิยมทํา฿นชิงธุรกิจ ทั้งการ
รวมกลุมมบาน การรวมกลุม฿นชุมชน หรือการทําปรรูป฿นครัวรือน ซึ่งทํา฿หกิดมูลคาพิ่มของสินคาละกิด
รายเดพิ่ม การปรรูปท่ีป็นที่เดรับความนิยม อาทิ ทุรียนทอด ทุรียนกวน ผลิตภัณฑแน้ํางาะ ผลิตภัณฑแน้ํามังคุด 
ครื่องสําอางจากผลเม ป็นตน ละจากการพัฒนาการคนควาอยางตอนื่องจึงทํา฿หกลุมชุมชนบางกลุมกิดเอดีย
฿นการสรางผลิตภัณฑแ฿หมๆ พื่อตอบจทยแการปรรูปมากขึ้น อาทิ การทําทุรียนทอด฿นรูปบบฟร฿นซแฟราย
ที่มีคุณภาพคงที่ลดความตกหักสียหายจากการขนสงละยังฉีกรูปบบผลิตภัณฑแบบดิมๆ ทํา฿หถูก฿จผูบริภคมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑแปรรูปที่บบ฿หมที่นาสน฿จจากการพัฒนาคนควาก็คือ การทําทุรียนผง ของชุมชนบานจํารุง 
สืบนื่องมาจากปใญหาราคาผลเมตกต่ําทํา฿หผูนําชุมชนคิดเอดีย฿หมๆ พื่อพัฒนาการปรรูปกเขปใญหาราคาผลเมตกต่ํา 
จนกิดป็นทุรียนผง ซึ่งอยู฿นรูปบบผงสามารถนํามาขึ้นรูปกับน้ํากอนการรับประทาน ตัวผลิตภัณฑแนี้สามารถลือกเด
จะทานบบข็งหรือบบออนนิ่มลักษณะคลายกับทุรียนผลสด ละยังสามารถลือกกลิ่นนอยหรือเมมีกลิ่นลยก็เด 
ตรสชาติยังคงหมือนกับทุรียนสด ตนทุนคาครื่องจักร฿นการปรรูปทุรียนผงพียงหลักหมื่นบาทกษตรกร
จึงขาถึงเดงายสามารถทําเดทุกครัวรือนที่ตองการทําปรรูปทุรียนผง 
   นอกจากการปรรูปที่ป็นการพิ่มมูลคาของผลผลิตที่ป็นนวทางการกเขปใญหาราคาผลเม
ตกต่ําลว พบวา การชย็นละอบหง (ฟรีซดราย) ทั้ง฿นรูปของการชย็นผลสดหรือมตกะออกมาฉพาะนื้อ
ก็บรักษา฿นอุณหภูมิคงที่ ละการทําอบหงดวยอุณหภูมิ -40 องศาสามารถทานบบป็นผลเมอบหงละนํามาขึ้นรูป
฿หมเด ดวยการชย็นละอบหงสามารถยืดอายุของผลผลิตเดนานจึงสามารถนําออกมาขาย฿นชวงนอกฤดูกาลเด 
จากการศึกษาพบวาราคาผลผลิตที่ทําการชย็นละอบหงราคาคอนขางสูงจึงริ่มมีการทําธุรกิจชิงพาณิชยแ
พื่อการสงออกมากขึ้น อยางเรก็ตาม พบวามีปใญหาดานตนทุน฿นการผลิตดยฉพาะครื่องจักรมีราคาคอนขางสูง 
ธุรกิจนี้จึงอยู฿นภาคอกชนหรือตองป็นกลุมสหกรณแจึงจะสามารถดํานินการเด กษตรกรรายยอยเมสามารถขาถึงเด 
ภาครัฐจึงจําป็นตองขามามีสวน฿นชวยลงทุนหรือลดตนทุนครื่องจักร฿หถูกลง 
  2.4 ดานการกระจายสินคา นื่องจากผลผลิตทางการกษตรสวน฿หญรวมถึงผลเมมีอายุระยะวลา
฿นการก็บรักษาคอนขางสั้น งาะป็นผลเมที่มีอายุสั้นที่สุดมีระยะวลาพียงค 1-2 วัน หลังจากนั้นจะริ่มนาสีย 
สวนมังคุดก็ชนกันถามีการก็บกี่ยวผลมังคุดที่สุกจัดหรือผลที่หลน฿ตตนพียงระยะ 2-3 วันปลือกจะริ่มข็งนื้อขาง฿น
จะริ่มนาสีย ฿นสวนของทุรียนมีระยะวลา฿นการสุกประมาณ 3-4 วัน ตจะกิดปใญหามื่อวลาสุกพรอมกันจะทํา฿ห
ริ่มตกสุกขายเมทัน ดวยขอจํากัดรื่องอายุระยะวลาของผลเมหลานี้ ดังนั้นจึงจําป็นตองมีการพึ่งพาระบบ
บริการลจีสติกสแที่รวดร็วพื่อทํา฿หการขนสงสินคาพื่อระบายผลผลิตเปยังพื้นที่ตางๆเด฿นระยะวลาภาย฿นเมกี่ช่ัวมง
จากหลงผลิต พื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต฿หคงความสด฿หม ลดความสียหายของผลผลิต ลดระยะวลา฿นการขนสง 
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   นอกจากนี้การจัดการบริการลจีสติกสแตองสามารถกระจายสินคาจากภาคตะวันออกเปยังภาคอื่นๆ
หรือมตการขนสงเปยังทารือ สนามบิน ละจุดช่ือมตอพื่อการสงออกเปยังตางประทศตองทําเด฿นระยะวลา
อันรวดร็ว รถขนสงสินคาภาย฿นประทศควรป็นรถที่มีการควบคุมรักษาอุณหภูมิคงที่พื่อก็บรั กษา฿หผลสด฿หม
฿นระหวางการขนสง ละดวยครงการรถเฟฟูาความร็วสูงที่ภาครัฐกําลังดํานินการกอสรางจะยิ่งกิดประยชนแ
คุณูประการอยาง฿หญหลวงตอภาคกษตรกรรม พราะกษตรกรสามารถสงสินคาจากภาคตะวันออกเปยังพื้นที่ตางๆ เด
ภาย฿นวลา 1-2 ช่ัวมง กษตรกรสามารถกะระยะวลา฿นการสงสินคากับปลายทางเดอยางมนยําละสามารถทรช็ค
ตนทางปลายทางเดอยางสะดวกรวดร็วขึ้นเมกอ฿หกิดปใญหาการขนสงที่มีผลตอผลผลิต 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษารื่อง การจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ตามที่เดนําสนอมาขางตน 
สามารถนําประด็นท่ีสําคัญมาอภิปรายผลเดดังตอเปนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพปใญหาราคาผลเมตกต่ํา พบวา ฿นชวงกอนปี 2558 ราคาผลเมคอนขางวิกฤติงาะ
ป็นผลเมที่ราคาตกต่ําที่สุด ราคางาะที่กษตรกรเดรับจะอยูที่ราคาประมาณ 1 -3 บาท ตอกิลกรัม รองลงมาคือ
มังคุด ราคาจะอยูที่ประมาณ 2-5 บาท ละสุดทายคือทุรียน ราคาพันธุแหมอนทองจะอยูที่ประมาณ 10-12 บาท 
สวนพันธุแชะนีจะอยูที่ประมาณ 3-5 บาท ดยพบสาหตุปใญหาราคาผลเมตกต่ํามาจาก 1) การกระจุกตัวของผลเม 
2) ตนทุนการผลิต 3) คุณภาพสินคา 4) สภาพภูมิอากาศปรปรวน 5) ปริมาณผลผลิตละความตองการ 6) การกําหนด
ราคาจากพอคาคนกลาง ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ สมศักดิ์ วิรัติสกุล (2545, น. 55) รื่องปใญหา
ราคาผลผลิตทางการกษตรทุรียนตกต่ําตามฤดูกาลผลิต จังหวัดจันทบุรี ที่พบวา ผลผลิตดอยคุณภาพ กิดปใญหา
ตัดทุรียนกอนวลาอันควร อีกสาหตุหนึ่งมาจาก การที่ทุรียนมีผลผลิตออกสูตลาด฿นระยะวลาดียวกัน ทํา฿หผล
ระบายเมทัน รวมทั้งความตองการบริภคกับปริมาณผลผลิตเมสอดคลองกันทํา฿หราคาตกต่ํา ละปใญหาพอคาคนกลาง
ป็นผูกําหนดราคา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ อรวรรณ นวลสุทธิ์ (2546, น. 67) รื่อง การบริหาร
จัดการผลเมมังคุด ของจันทบุรี พื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการผลเม (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี พบวา ผลผลิตเมมี
คุณภาพจึงสงผลตอการสงออก ละปใญหาปริมาณผลผลิตเมสอดคลองกับความตองการของตอการบริภค 
 2. นวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา พบวา สามารถบงออกป็น 4 ดาน อันเดก การผลิต 
การกระจายสินคา การตลาด การปรรูป ดังนี้ 1) ดานการผลิต 2) ดานการตลาด 3) ดานการปรรูปละชย็น 
4) ดานการกระจายสินคา ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ รณเชย อยูสง (2544, น. 99) 
รื่อง การจัดการกี่ยวกับทุรียน฿นจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา นวทางการจัดการ เดก การนําขาชย็น 
หรือชข็ง พื่อยืดระยะวลาการนําออกสูตลาด การนํามาปรรูป การกระจายผลผลิต฿หออกสูตลาด฿นประทศ
อยางรวดร็วละกระจายทั่วประทศ ดยการจัดวางผนที่ดีทํา฿หการสงออกทุรียนมีคุณภาพพิ่มขึ้ น สงสริม
กษตรกร฿หจัดรวมกลุมทุรียนคุณภาพ การจัดตั้งสหกรณแชาวสวนทุรียน ฿หมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง ละ
ขามาจัดการกปใญหาของกลุมกษตรกร฿นสหกรณแชาวสวนทุรียน ภาครัฐสนับสนุนการจัดจําหนายทุรียนคุณภาพ
เปยังตางประทศพิ่มมากขึ้น ชนดียวกับการศึกษาของ (คณะกรรมาธิการการกษตรละสหกรณแ วุฒิสภา, 2551, 
น. 171-173) รื่องนวทาง฿นการพัฒนาผลเมเทยอยางยั่งยืน กรณีศึกษา : ทุรียน งาะ มังคุด ลองกอง พบขอสรุป
ละขอสนอนะคือ ดานการผลิตพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งคุณภาพละปริมาณตามความตองการของตลาด 
ดานวิทยาการหลังการก็บกี่ยวละปรรูปพื่อพิ่มมูลคาสินคา ดวยการยืดอายุการก็บรักษาผลเม ดานการตลาด
พื่อสงสริมขยายสินคาสูตลาดตามความตองการของผูบริภค ดยการสงสริมตลาดภาย฿นละกระจายผลผลิต
ดวยการ฿ชระบบสหกรณแ ป็นตน ละสงสริมขยายตลาดตางประทศ฿หมากขึ้น ดานการขนสงพื่อกระจายสินคา 
ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบ Logistics ครบวงจรจากตนทางหลงผลิตเปถึงตลาดปลายทาง 
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่เดนําสนอเปท้ังหมดขางตน สามารถนํามากําหนดป็นขอสนอนะเดดังนี้ 
 1. กษตรกรควรพิ่มองคแความรู฿นรื่องการทําผลเมนอกฤดูกาลพื่อลดการกระจุกตัวละกระจายการผลิต
฿หหลากหลาย ฿นสวนของตนทุนการผลิต กษตรกรควรลดตนทุนการผลิตดวยการ฿ชสารที่ทําจากธรรมชาติ อาทิ 
สารอินทรียแ สารชีวภัณฑแ ที่ชวยลดตนทุน ดานคุณภาพสินคากษตรกรตองนําความรูชิงวิชาการรวมกับการทํา
กษตร อาทิ การจัดการคุณภาพ GAP ฿นกระบวนการผลิต ฿นสวนของการสงออกตองควบคุมดวยมาตรฐาน GMP 
สําหรับรงคัดบรรจุผลเม 
 2. กษตรกรควรมีการทํากษตรบบมนยําสูง (Precision Agriculture) ที่นําอาทคนลยีสมัย฿หมขามา฿ช
฿นการทํากษตรกรรม ซึ่งสามารถรูสภาพดินฟูาอากาศเดลวงหนาพื่องายตอการวางผนการผลิตละพิ่มผลิตเด 
สวนปริมาณผลผลิตละความตองการนั้นสามารถนําอาการกษตรมนยําสูงขามารวม฿นสวนของการพิ่มผลผลิต
฿หมากขึ้นอันนื่องมาจากผลกระทบดานสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ภาครัฐตองหาตลาดตางประทศ฿หมากขึ้น 
นอกจากนี้กษตรกรควรพัฒนาสินคา฿หมีคุณภาพละพิ่มชองทางการตลาดผานชองทางออนเลนแพื่อตัดระบบ
พอคาคนกลาง฿หลดลง 
 3. กระทรวงกษตรละสหกรณแ กระทรวงพาณิชยแ กระทรวงคมนาคม ละภาคอกชน ควรดํานินการ
รวมมือกันพื่อบูรณาการความพรอม฿นการสนับสนุนองคแความรู฿หกกษตรกร พอคาคนกลาง ปูาหมาย฿นการวางผน 
การผลิต การตลาด การปรรูป ละการระบายสินคา ภาย฿นภาคตะวันออก ฿หสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพเด
ตามมาตรฐานที่กําหนดพื่อยกระดับ฿หผูบริภคมั่น฿จ฿นผลผลิตทั้งภาย฿นประทศละตางประทศ 
 4. ภาครัฐ ภาคอกชน กษตรกร ละพอคาคนกลาง ควรรวมมือกันกอตั้งสถาบันผลเมตละชนิดขึ้นมา 
อาทิ สถาบันทุรียนเทย ที่เดมีการจัดตั้งขึ้นมาลว ดยป็นการรวมกลุมกันของกษตรกร พอคา พื่อผลิตสินคา
คุณภาพมีความช่ือถือเด ลกปลี่ยนความคิดห็นภาย฿นกลุมพื่อ฿หการพัฒนาผลผลิตเป฿นทิศทางดียวกัน ละ
ขยายการตลาด฿หกวางมากขึ้นดวยการนําอาทคนลยีละนวัตกรรมขามาป็นสวนรวม฿นการขยายตลาด 
 5. พื่อ฿หการดํานินการนวทางการจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ําสามารถนําเปปรับ฿ช฿หกิดประยชนแ
฿นการกเขปใญหาราคาผลเมตกต่ํา ดังน้ันควรนําอานวทางการจัดการผลเมตกต่ําเป฿ชป็นนวทาง฿นการจัดการ
ปใญหาราคาผลผลิตตกต่ํา฿นภาคสินคากษตรอื่นๆ พื่อ฿หเปสูกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนวทางรัฐบาล 
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การจัดการโลจิสติกส๑ของกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษา : ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
THE LOGISTICS MANAGEMENT OF OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS) CASE STUDY : 

LAMLUKBUA DONTUM DISTRICT NAKHON PATHOM PROVINCE 
 

วราภรณ๑ สารอินมูล 
Varaporn Saninmool 

อาจารยแสาขาวิชาการจัดการลจสิติกสแ วิทยาลยัลจิสติกสและซัพพลายชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อหานวทางลดตนทุนลจิสติกสแ฿หกับกษตรที่ปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบาน
หลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กระจี๊ยบขียวป็นผักสงออกท่ีสําคัญของประทศเทย 
ซึ่งตางประทศนิยมบริภคพรหลาย ตลาดสําคัญคือ ประทศญี่ปุุน คนญี่ปุุนนิยมบริภคกระจี๊ยบขียวมาก 
นื่องจากมีคุณคาทางอาหารละมีคุณคาทางสมุนเพร รักษารค สําหรับคนเทยบริภคกระจี๊ยบขียวมานานลว 
พราะป็นผักพ้ืนบานของราซึ่งปลูกงาย ปลูกเดตลอดปีละมีราคาเมสูงรา฿ชฝใกออนของกระจี๊ยบขียวป็นอาหาร 
ละยังป็นพืชผักศรษฐกิจท่ีรัฐบาล฿หการสนับสนุนพื่อการสงออกกระจี๊ยบขียวสดตอยางเรก็ตามกระจี๊ยบขียว
ป็นสินคากษตรที่นาสียงายละคุณภาพสูญสียเดงายระหวางการขนสง฿นระยะทางเกล ดังนั้นหากมีการจัดการ
ตนทุนลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียวท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลดความสียหายที่กิดขึ้นเด นอกจากนี้การทราบถึง
ตนทุนลจิสติกสแ ผลกระทบของรูปบบการขนสงตอการสูญสียคุณภาพ ละ การจัดการคุณภาพหลังการก็บกี่ยว
ของกระจี๊ยบขียวที่หมาะสมจะสามารถชวยลดตนทุนลจิสติกสแ  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงนนศึกษาการวิคราะหแตนทุนลจิสติกสแ ของกษตรกรผูปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบาน
หลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งหมด 23 ราย พบวากษตรกรเมมีการ
วางผนการผลิตรวมกันสงผล฿หปรมิาณผลผลิตลนตลาด ละราคาตกต่าํ กษตรกรมีรูปบบการปลูกกระจี๊ยบขียว 
2 รูปบบ เดก รูปบบท่ี 1 กษตรกรปลูกกระจี๊ยบขียว ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ซึ่งคิดป็นรอยละ 48 
ดยมีผลผลิตรวม 1,750 กิลกรัมตอเร ตนทุน การผลิตฉลี่ย 8.80 บาทตอกิลกรัม ละมีตนทุนลจิสติกสแทากับ 
3.80 บาทตอกิลกรัม สวน รูปบบที่ 2 คือ กษตรกรปลูกกระจี๊ยบขียวเมปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
คิดป็นรอยละ 52 พบวามีผลผลิตรวม 1,570 กิลกรัมตอเร ตนทุนการผลิตฉลี่ย 10.52 บาทตอ กิลกรัม ละ
มีตนทุนลจิสติกสแทากับ 6.90 บาทตอกิลกรัม มื่อปรียบทียบผลผลิตรวม ละตนทุนการผลิต ทั้ง 2 รูปบบ 
พบความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มื่อปรียบทียบตนทุนลจิสติกสแ 
คําสําคัญ : กระจี๊ยบขียว, การจัดการลจิสติกสแ  
 
ABSTRACT 
 The objective of this research is reduction of logistic cost of Okra’s agriculture in 
Lamlukbua Dontum District Nakhon Pathom Province. Analysis of quantitative data by percentage 
and mean. Okra is a major export vegetable in Thailand. The main market is Japan. Japanese eat 
a lot of okra. Because of its nutritional value and its medicinal value, Thai herbs have long been 
used to treat gum disease. It is our local vegetables, which are easy to grow. Growing year round 
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and low price, we use a soft pod of okra as a food. It is also an economic vegetable that the 
government provides for the export of raw okra. However, okra is an agricultural product that is 
easily perishable and easily lost during transit. The efficient management of the cost of the okra 
logistic can reduce the damage. In addition, knowing the logistics costs. The impact of the 
transport model on quality loss and postharvest quality management of okra may be appropriate 
to reduce logistics costs. 
 Therefore, The Logistics Cost Management of Okra (Abelmoschus esculentus) Case Study: 
Lamlukbua Dontum District Nakhon Pathom Province. There have Okra’s agriculture total 22 
cases. They have logistic costs were 3.36 baht per kilogram. The first Inventory Costs were 2.40 
baht per kilogram or 71.23 percent, The second by transport costs were 0.87 Baht per kilogram or 
25.85 percent. The third material handling cost were 0.08, representing 2.35%. and the last 
procurement costs were 0.02 or 0.57 percent.  
Keywords : Okra, Logistics Management 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 กระจี๊ยบขียวป็นผักสงออกท่ีสําคัญของประทศเทย ซึ่งตางประทศนิยมบริภคพรหลาย ตลาดสําคัญ
คือ ประทศญี่ปุุน คนญี่ปุุนนิยมบริภคกระจี๊ยบขียวมาก นื่องจากมีคุณคาทางอาหารละมีคุณคาทางสมุนเพร 
รักษารค สําหรับคนเทยบริภคกระจี๊ยบขียวมานานลว พราะป็นผักพ้ืนบานของราซึ่งปลูกงาย ปลูกเดตลอดปี
ละมีราคาเมสูงรา฿ชฝใกออนของกระจี๊ยบขียวป็นอาหาร คือขนาดฝใกยาว 4-9 ซม. ซึ่งป็นขนาดที่ก็บกี่ยวมาบริภค
ลวจะมีคุณภาพดี ออน เมมีสน฿ย ฝใกกระจี๊ยบขียวที่ก็บมาลว ควรนํามาบริภคทันทีสามารถนํามาประกอบอาหารเด 
ตั้งตรับประทานป็นผักจิ้ม ชุบปูงทอด ยําตางๆ ประกอบอาหารอื่นๆ ชน กงลียง กงจืด ละฝใกกระจี๊ยบขียว
ตากหงสามารถทําชา ซึ่งมีกลิ่นหอมเดอยางดี ป็นผักที่มีคุณคาทางอาหาร ดยฉพาะวิตามินซี ละคลซียมสูง 
มื่อทียบกับผักชนิดอื่น นอกจากน้ียังประกอบดวยสารจําพวกกัม (Gum) ละพคติน (Pectin) ฿นปริมาณสูงทํา฿ห
อาหารที่ประกอบข้ึนจากฝใกกระจี๊ยบมีลักษณะป็นมือก ซึ่งชวยปูองกันอาการหลอดลือดตีบตัน สามารถรักษารค
ความดันลหิต บํารุงสมอง ลดอาการรคกระพาะอาหารละยังมีสารขับพยาธิตัวจี๊ดเด ซึ่งปรากฏสรรพคุณ฿นตํารา
พทยแผนบราณ ละการทดลองพทยแผน฿หมท้ัง฿นละตางประทศ (กรมสงสริมการกษตร, 2559) 
 
ตารางที่ 1  สดงปริมาณละมูลคาการสงออกกระจี๊ยบขียว฿นปี 2554-2556 

รายการ 
2554 2555 2556 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลคํา 
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลคํา 
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลคํา 
(ล๎านบาท) 

กระจี๊ยบขียว 2,125.23 325.73 2,131.90 321.61 2,161.53 331.31 
- ญี่ปุุน 2,092.87 322.84 2,078.43 316.74 2,080.14 323.86 
- อื่นๆ 32.36 2.89 53.47 4.87 81.39 7.45 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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 จากขอมูลตางรางท่ี 1 การพิจารณาการสงออกกระจี๊ยบขียว พื่อผลักดันการสงออกกระจี๊ยบขียง฿หมี
มูลคาพิ่มขึ้น ดย฿ชฐานขอมูล ปี 2554 ป็นฐาน (ปริมาณการสงออก 2,120.23 ตัน ละมูลคาการสงออกประมาณ 
325.73 ลานบาท) พบวาปริมาณละมูลคาการสงออก฿นชวงปี 2544-2556 ปริมาณละมูลคาการสงออกมีนวนม
พิ่มขึ้น ละมีนวนมสูงขึ้นหาเมมีปใจจัยดานลบมากระทบการผลิตละการสงออก ละนาจะมีนวนมพิ่มขึ้น
รื่อยๆ ฿นอนาคต ตลาดหลักยังคงอยูท่ีประทศญี่ปุุน 
 กษตรกรละผูประกอบการควรหานวทางการผลิต฿หมที่ชวยลดตนทุนการผลิตลง ตั้งตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
รวมถึงการพาะพันธุแกระจี๊ยบขียว฿หม ดยนําอาทคนลยีมา฿ชพื่อสรางความหลากหลาย ละหมุนวียนพันธุแ 
หากปรับตัวละพัฒนาศักยภาพสินคาของตนเดตามที่กลาวก็นาจะป็นขอเดปรียบสําหรับประทศเทย ที่จะป็น
ฐานการผลิตละสงออกกระจี๊ยบขียวที่สําคัญ฿นการป็นศูนยแกลางกระจายการสงออกกระจี๊ยบขียวเปยังประทศตางๆ 
ทั่วลกซึ่ง฿นการผลิตกระจี๊ยบขียวชิงธุรกิจหรือพื่อการคาจะตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานป็นการบื้องตนกอน 
รวมถึงรื่องทคนลยี ละนวัตกรรมการผลิต การบรรจุหีบหอ การขนสง ละการตลาด ซึ่งกษตรกรละผูประกอบการ
สวนมากจะละลย กอ฿หกิดปใญหาที่ตามมา อันเดก ตนทุน฿นการผลิตสูง การสูญสียผลผลิตระหวางการขนสง 
ละราคาที่ขายเดเมสูงนัก สิ่งสําคัญคือผูที่กี่ยวของตองริ่มตระหนักคือการสงออกกระจี๊ยบขียวของเทยตองผชิญ
การขงขันที่ดยตองรงพัฒนาทางทคนลยีการผลิตพื่อมุงพิ่มคุณภาพของกระจี๊ยบขียวนับวาการสงออก
ของกระจี๊ยบขียวกําลังผชิญความทาทาย฿หมดยที่ผูที่กี่ยวของตองรงปรับตัวพื่อรักษาตลาดดิมละรงขยาย
ตลาด฿หม 
 บานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมป็นพื้นที่ราบลุม หมาะกการพาะปลูก
กระจี๊ยบขียวป็นอยางยิ่ง ซึ่งกระจี๊ยบขียวนอกจากจะสงออก฿นลักษณะของฝใกสดลว ยังสามารถปรรูป
ป็นผลิตภัณฑแอท็อป฿หกับกลุมกษตรกร฿นพื้นที่ ซึ่งนับป็นพืชผักศรษฐกิจที่สรางรายเด฿หกับกษตรกร฿นพื้นที่ 
ดังนั้นกษตรกรที่ปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
จะตองพิ่มผลผลิต฿หสูงขึ้นพื่อรองรับความตองการของตลาดทั้ง฿นประทศละตางประทศ 
 สืบนื่องจากปใญหาดังกลาวฝุายผูที่กี่ยวของทั้งภาครัฐละภาคอกชนจึงมีการสงสริมละกระตุน฿หกษตรกร
มีการพัฒนา฿หเดมาตรฐาน ป็นที่ตองการของตลาดตางประทศ รวมถึงการประชาสัมพันธแช่ือสียงกระจี๊ยบขียว
฿หป็นที่รูจักละบริภคของประชาชนทั่วเปตลอดจนป็นสินคาสงออกที่มากยิ่งขึ้นละที่สําคัญคือกษตรกรกําลัง
ประสบปใญหาการจัดการตนทุนท่ีกี่ยวของกับลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียว ชน ปใญหาดานรงงาน ตนทุน คุณภาพ 
ละราคาจําหนาย ตั้งตตนน้ําจนถึงปลายน้ํายังขาดการบริหารจัดการที่ดีพราะเมมีการศึกษาวิคราะหแปใญหา
฿นการตนทุนลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียว ฿นการทําวิจัยครั้งนี้ป็นการสงสริม฿หกษตรกรที่ทําสวนกระจี๊ยบขียว
฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอตอนตูม จังหวัดนครปฐม มีสวนรวม฿นการพัฒนากระจี๊ยบขียว฿หมี
การจัดการตนทุนลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียวที่มีประสิทธิภาพละสามารถช่ือมยงดานลจิสติกสแ (Logistics 
Connectivity) ฿นระดับภูมิภาค ละระดับประทศเด฿นอนาคต 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระบบลจิสติกสและซอุปทานของกระจี๊ยบขียวหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบั ว 
อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 2. พื่อหานวทางลดตนทุนลจิสติกสและซอุปทาน฿หกับกษตรกรที่ปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบาน
หลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การจัดการตนทุนลจิสติกสแ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทํา฿ดๆ พื่อ฿หเดมาซึ่งสินคาละบริการรวมถึง
การคลื่อนยาย, จัดก็บ ละกระจายสินคา จากหลงที่ผลิต (Source of Origin) จนสินคาเดมีการสงมอบเปถึง
หลงที่มีความตองการ (Source of Consumption) ดยกิจกรรมดังกลาว จะตองมีลักษณะป็นกระบวนการบบ
บูรณาการ ดยนนประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยมีปูาหมาย฿นการสงมอบบบทันวลา (Just in Time) ละ
พื่อลดตนทุนดยมุง฿หกิดความพอ฿จกลูกคา (Customers Satisfaction) ละสงสริมพื่อ฿หกิดการจัดการ
ตนทุนลจิสติกสแ 
 ระบบลจิสติกสแ หมายถึง ระบบการจัดการสงสินคา ขอมูล ละทรัพยากรอยางอื่นจากจุดตนทางเปยังจุดบริภค
ตามความตองการของลูกคา 
 กระจี๊ยบขียว หมายถึง ผลผลิตของกษตรกรที่ปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว 
อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
 จากภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัยป็นการศึกษาสถานการณแปใจจุบันของการจัดการลจิสติกสแ
ของกระจี๊ยบขียว วิคราะหแตนทุนลจิสติกสแทั้งหมด 4 ดาน คือ ตนทุนการจัดหา ตนทุนการคลื่อนยายวัสดุ ตนทุน
การขนสง ละตนทุนการจัดก็บสินคาคงคลัง พื่อหานวทางจัดการตนทุนลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียวละนําระบบ
การจัดการลจิสติกสแถายทอดเปสูการปฏิบัติ฿นการจัดการลจิสติกสแของสินคากษตรกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา 
ตําบลลําลูกบัว อําภอนดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
 

สถานการณ๑ป๓จจุบันของการจัดการ 
โลจิสติกส๑และโซํอุปทานของกระเจี๊ยบเขียว 

 

วิเคราะห๑ต๎นทุนโลจิสติกส๑ 
1. ตนทุนการจัดหา 
2. ตนทุนการคลื่อนยายวัสดุ 
3. ตนทุนการขนสง 
4. ตนทุนการจัดก็บสินคาคงคลัง 

แนวทางการจัดการต๎นทุนโลจิสติกส๑ 
ของกระเจี๊ยบเขียว หมํูบ๎านแหลม

กระเจา ตําบลลําลูกบัว  
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ป็นการคนหาการจัดการลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียว วิคราะหแการจัดการระบบลจิสติกสแ 

ละนําระบบการจัดการลจิสติกสแถายทอดเปสูการปฏิบัติ฿นการจัดการลจิสติกสแของสินคากษตรกระจี๊ยบขียว

฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอนดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยลือก฿ชวิธีการวิจัยดยวิธีการศึกษา

ชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ดยมีรายละอียดการดํานินการวิจัยดังตอเปนี้ 

 1. การศึกษาข๎อมูลและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

  ผูวิจัยเดศึกษาขอมูลงานวิจัยจากอกสาร ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดการลจิสติกสและซอุปทาน

สินคากษตร พื่อนําขอมูลตางๆ มา฿ช฿นการสรางครื่องมือ฿นการวิจัย ละพัฒนาพื่อนํามาอภิปรายผล 

 2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

  ศึกษา฿นกลุมประชากรที่ป็นกษตรกรปลูกกระจี๊ยบขียวที่อาศัยอยู฿น หมูบานหลมกระจา ตําบล

ลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 22 ราย (สํานักงานกษตรอําภอดอนตูม, 2560) 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเดจัดทําขอมูลการวิจัยดย฿ชบบสอบถาม คือ วิคราะหและสรางระบบการ

จัดการลจิสติกสแของกระจี๊ยบขียว ดังนี ้

  สวนท่ี 1 ประกอบดวยการจัดการซอุปทานกระจี๊ยบขียว เดก การวางผน, การจัดซื้อจัดหา, การ

ผลิต ละ การขนสง 

  สวนที่ 2 ประกอบดวยปใจจัยดานปใญหาอุปสรรคการจัดการซอุปทาน เดก ปใจจัยที่เมสามารถ

ควบคุมเด ละ ปใจจัยที่สามารถควบคุมเด 

  สวนท่ี 3 ขอสนอนะ  

 4. การสร๎างเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 

  การสรางครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย บบสอบถามประกอบดวยครื่องมือตอนที่ 1 ตอนท่ี 2 ละตอนท่ี 3 

ทีผู่วิจัยสรางขึ้นสําหรับรวบรวมขอมูล ดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาคนควานวทาง฿นการสรางบบสอบถาม จากอกสาร

ตํารางานวิจัยจากอกสารตํารางานวิจัยกี่ยวกับการการบริหารจัดการลจิสติกสและซอุปทาน ละจากการสัมภาษณแ

ผูที่กี่ยวของจากหนวยงานตางๆ กําหนดขอบขายละประด็นท่ีจะถาม 2) ตรวจวินิจฉัยพิจารณาละมีบางขอนํามา

ปรับปรุงกเข 3) นําบบสอบถามละบบสํารวจที่ปรับปรุงกเขลว฿หผูช่ียวชาญตรวจพิจารณา จํานวน 3 คน 

พื่อตรวจสอบนื้อหาตลอดจนความหมาะสมดานอื่นๆ หรือผูช่ียวชาญเดตรวจบบสอบถามลวห็นสมควรที่จะปรับปรุง

พิ่มติม฿นบางรื่องจึงนําเปกเขปรับปรุงตามคํานะนําผูช่ียวชาญ พื่อ฿หบบสอบถามละบบสํารวจมีความชัดจน

ละสมบูรณแยิ่งขึ้น 4) นําบบสอบถามละบบสํารวจที่ปรับปรุงกเขรียบรอยลว ออกเปทดลอง฿ช (Try Out) 

กับชุมชนอื่นที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 5) นําบบสอบถามละบบสํารวจที่เปทดลอง฿ชกลับมาตรวจหา

คาความช่ือมั่น (Reliability) ของบบสอบถามดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Coefficient Alpha) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach) 6) นําบบสอบถามมาปรับปรุงกเขตามขอคิดห็น ละขอสนอนะสรุปอีกครั้งหนึ่ง 

กอนจะนําบบสอบถามเป฿ชจริง 7) จัดทําบบสอบถาม ละบบบบสํารวจฉบับสมบูรณแเปจัดทําสํานาพื่อทํา

การจัดก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
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 5. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เดบงวิธีการก็บรวบรวมขอมูลดังตอเปนี้ 

  5.1 การศึกษาจากหลงขอมูลปฐมภูมิละทุติยภูมิ ดยศึกษาจากขอมูลอกสารตางๆ ที่กี่ยวของกับ
กรอบนวคิดทฤษฏี ละผลงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดการลจิสติกสและซอุปทานของกระจี๊ยบขียว ดย฿ช

หลงขอมูล ชน วารสาร อกสาร ตํารา ละงานวิจัย 
  5.2 มีการประชุมวางผนผูชวยวิจัย 2 คน กอนการลงพื้นที่ตองมีการพูดคุยละตกลงกันถึงขั้นตอน

การสัมภาษณแอยางละอียดพื่อ฿หทุกคนขา฿จละสัมภาษณแ฿นบบดียวกัน รวมอํานวยความสะดวก฿นการจัดก็บ
ขอมูลตามบบสอบถาม ละการสัมภาษณแ ละจัดก็บอกสารตางๆ ท่ี฿ช฿นการวิจัย 

  5.3 จากบบสอบถามละบบสัมภาษณแที่เดสรางขึ้นละตรวจสอบ ลวนําเปก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการจกบบสอบถาม วิธีการสัมภาษณแ ละสัมภาษณแพื่อหาขอสรุป 

  5.4 ฿นการก็บรวบรวมขอมูลตละวัน จะมีการตรวจสอบความถูกตองละความครบถวนสมบูรณแ
ของบบสัมภาษณแ 

  5.5 นําผลสรุปจัดทําคูมือละรูปลมผยพร การจัดการลจิสติกสและซอุปทานของกระจี๊ยบขียว
ละนําเป฿ชประยชนแ฿นชุมชน ดยนํารูปบบท่ีเดเปถายทอด฿หกับกษตรกร฿นชุมชนตอเป 

 6. การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ 
  ฿นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ ครื่องมือ฿นการวิจัยประกอบดวยบบสอบถาม

ละบบสัมภาษณแ ลวนําขอมูลมาวิคราะหแนื้อหา ลวนํามาขียนป็นความรยีงพื่อนําสนอ มีรายละอียด฿นการ
ดํานินการวิจัยดังนี ้ 

  การวิคราะหแขอมูลละสถิติที่฿ช จากบบสอบถามจะนํามาวิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) คือ  
  สวนท่ี 1 ประกอบดวยการจัดการซอุปทาน เดก การวางผน, การจัดซื้อจัดหา, การผลิต ละ การ

ขนสง 
  สวนที่ 2 ประกอบดวยปใจจัยดานปใญหาอุปสรรคการจัดการซอุปทาน เดก ปใจจัยที่เมสามารถ

ควบคุมเด ละ ปใจจัยที่สามารถควบคุมเด ลักษณะการวิคราะหแสถิติที่฿ชคือคาฉลี่ย (Mean) 
  สวนท่ี 3 ขอสนอนะ ลักษณะการวิคราะหแ฿ชบบคําถามปลายปิด ละสรุปป็นความรียง 

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยพื่อคนหาศักยภาพการจัดการลจิสติกสและซอุปทาน วิคราะหแการจัดการตนทุน
ระบบลจิสติกสแ ละนําระบบการจัดการลจิสติกสและซอุปทาน ถายทอดเปสูการปฏิบัติ฿นการจัดการลจิสติกสแ

ละซอุปทานของสินคากษตรกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลู กบัว อําภอนดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ผูวิจัยลือก฿ชวิธีการวิจัยดยวิธีการศึกษาชิงปริมาณ (quantitative research method)  ดยมีผลการ

ดํานินการวิจัยดังตอเปนี้ 
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ตารางที่ 2 ตนทุนลจิสติกสแของกษตรกรที่ปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม 
 จังหวัดนครปฐม 

รายการคําใช๎จํายตามกิจกรรมโลจิสติกส๑ ต๎นทุนตํอกิโลกรัม ร๎อยละของต๎นทนุ 

1.  ตนทุนการจัดหา (Procurement Costs) 

 1.1 คา฿ชจาย฿นการจัดซื้อมล็ดพันธุแ 0.0052 0.155 

 1.2 คา฿ชจาย฿นการจัดซื้อปุยคมี 0.0050 0.149 

 1.3 คา฿ชจาย฿นการจัดซื้อปุยอินทรียแ 0.0050 0.149 

 1.4 คา฿ชจาย฿นการจัดซื้อสารรงดอก 0.0040 0.119 

รวม 0.0192 0.572 

2.  ตนทุนการคลื่อนยายวัสดุ (Material Handling Costs) 

 2.1 คาจาง฿นการก็บกี่ยว 0.0710 2.114 

 2.2 คาสื่อมอุปกรณแ฿นการก็บกี่ยว 0.0080 0.238 

รวม 0.0790 2.352 

3. ตนทุนการขนสง (Transportation Costs) 

 3.1 คาน้ํามัน฿นการขนสง 0.0220 0.655 

 3.2 คาสื่อมราคาที่฿ช฿นการขนสง 0.7070 21.053 

 3.3 คาดูลรักษารถที่฿ช฿นการขนสง 0.1240 3.692 

 3.4 คาสูญสียจากการขนสง 0.0150 0.447 

รวม 0.8680 25.847 

4.  ตนทุนการจัดก็บสินคาคงคลัง (Inventory Costs) 

 4.1 คาสียอกาสจากการจัดก็บปุยคมี 1.5640 46.573 

 4.2 คาสียอกาสจากการจัดก็บปุยอินทรียแ 0.8110 24.150 

 4.3 คาสียอการจากการจัดก็บสารรงดอก 0.0170 0.506 

รวม 2.3920 71.229 

ตนทุนลจิสติกสแรวม (บาทตอกิลกรัม) 3.3582 100 

 
 จากตารางที่ 2 สดงผลการคํานวณตนทุนลจิสติกสแ ฿นการปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา 

ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณแกษตรกรจํานวน 22 ราย พบวา มีตนทุนลจิสติกสแ
ทากับ 3.36 บาทตอกิลกรัม ดยตนทุนที่มากที่สุดคือ ตนทุนการจัดก็บสินคาคงคลัง มีตนทุนทากับ 2.40 บาท

ตอกิลกรัม คิดป็นรอยละ 71.23 ละอันดับรองลงมาคือตนทุนการขนสง มีตนทุนทากับ 0.87 บาท ตอกิลกรัม 
คิดป็นรอยละ 25.85 ลําดับที่ 3 คือตนทุนการคลื่อนยาย มีตนทุนทากับ 0.08 คิดป็นรอยละ 2.35 ละลําดับ
สุดทายคือตนทุนการจัดหา มีตนทุนทากับ 0.02 คิดป็นรอยละ 0.57 
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อภิปรายผล 
 ผลการคํานวณตนทุนลจิสติกสแ ฿นการปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตมู 
จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณแกษตรกรจํานวน 22 ราย พบวา มีตนทุนลจิสติกสแทากับ 3.36 บาทตอกิลกรัม 
ดยตนทุนท่ีมากที่สุดคือ ตนทุนการจัดก็บสินคาคงคลัง มีตนทุนทากับ 2.40 บาทตอกิลกรัม คิดป็นรอยละ 71.23 
ละอันดับรองลงมาคือ ตนทุนการขนสง มีตนทุนทากับ 0.87 บาท ตอกิลกรัม คิดป็นรอยละ 25.85 ลําดับที่ 3 
คือตนทุนการคลื่อนยาย มีตนทุนทากับ 0.08 คิดป็นรอยละ 2.35 ละลําดับสุดทายคือตนทุนการจัดหา มีตนทุน
ทากับ 0.02 คิดป็นรอยละ 0.57 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ หานนิมิตกุลชัย (2549) ศึกษาการวิคราะหแ
ตนทุนลจิสติกสแของซอุปทานสับปะรด กระปอง฿นประทศเทย พบวาตนทุนลจิสติกสแของกษตรกร กรณีกษตรกร
สงสับปะรดองทากับ 0.723 บาทตอกิลกรัม คิดป็นร็อยละ 18.66 ของตนทุนการผลิตสับปะรด ละ฿นกรณี
กษตรกรสงสับปะรดผานผูรวบรวมคํานวณตนทุนลจิสติกสแเด 0.245 บาทตอกิลกรัม คิดป็นรอยละ 7.20 ของตนทุน
การผลิตสับปะรดสวนตนทุนลจิสติกสแของผูรวบรวมทากับ 0.361 บาทตอกิลกรัม ชนดียวกับงานวิจัยของ ชัยภูมิ 
สุขสําราญ (2553) ศึกษาการวิคราะหแตนทุนลจิสติกสแ ละการจัดการ คุณภาพของกะหล่ําปลีหลังการก็บกี่ยว
฿นขตจังหวัดประจวบคีรีขันธแ พบวา สามารถบงการ รวบรวมกะหล่ําปลีเดป็น 2 กรณี ดยกรณีที่ 1 ผูรวบรวมเปรับ
ผลผลิตยังปลงกษตรกร ซึ่งพบวา มี ตนทุนลจิสติกสแทากับ 3.82 บาทตอกิลกรัม สวนอีกกรณีหนึ่งผูรวบรวมรอรับ
ผลผลิตยังสถานท่ี รวบรวม มีตนทุนลจิสติกสแทากับ 3.51 บาทตอกิลกรัม  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การลดตนทุนลจิสติกสแของกษตรกรที่ปลูกกระจี๊ยบขียว฿นหมูบานหลมกระจา ตําบลลําลูกบัว อําภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม สามารถลดตนทุนดานลจิสติกสแดังนี ้
 1. ดานการจัดหาปใจจัยการผลิต กษตรกรควรรวมกลุมผูปลูกสับปะรดภูลพื่อวางผนการจัดซื้อ ปใจจัย
การผลิตภายนอก ชน หนอพันธุแ สารกําจัดวัชพืช ปุยคมี ปุยชีวภาพละผลิตภัณฑแการกษตร อื่นๆ ทั้งนี้ทํา฿ห
สามารถตอรองราคาซื้อผลิตภัณฑแการกษตรจากรานจําหนาย รวมทั้งควรจัดซื้อ฿น ครั้งดียวพื่อ฿หพียงพอตอรอบ
การผลิต฿นตละครั้ง ซึ่งชวย฿หสามารถลดตนทุนเด 
 2. ดานการคลื่อนยายวัสดุ กษตรกรควรมีการวางผนการผลิตสับปะรดภูลรวมกับผูรวบรวม฿นรื่องการปลูก 
กําหนดการก็บกี่ยว ละปริมาณผลผลิต ทั้งนี้พื่อ฿หกิจกรรมการก็บกี่ยว การคลื่อน ผลผลิต ฿นการรวบรวม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ดานการขนสง กษตรกรควรมีการรวมกลุมผลิตสับปะรด ละวางผนกี่ยวกับตารางปฏิบัติงาน ฿นการดูล
รักษาผลผลิตตลอดอายุการก็บกี่ยว ท้ังนี้พื่อ฿หคา฿ชจายดานการขนสงสามารถประมาณ คา฿นตละรอบการผลิตเด 
 4. ดานการจัดก็บสินคาคงคลัง พบวามีรอยละของตนทุนดานลจิสติกสแมากที่สุด ดังนั้นกษตรกรควร
วางผนการผลิต฿นตละรอบ คํานวณการ฿ชปใจจัยการผลิต฿หหมาะสมกับพื้นที่พาะปลูก ละ ปริมาณผลผลิต 
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การจัดการสุขภาพอยํางมีสํวนรํวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแหํงหนึ่งในจงัหวัดพะเยา 
PARTICIPATORY HEALTH MANAGEMENT FOR COMMUNITY SELF-RELIANCE : 

A COMMUNITY IN PHAYAO PROVINCE 
 

กนกวรรณ เอ่ียมชัย1 แดนชัย  ชอบจิตร2 สุรเดช  เมืองมา3 และ เอกพันธ๑  คําภีระ4 
Kanokwan Aiemchai1 Danchai Chopchit2 Suradate  Maungma3 and Akhaphan Khampeera4 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนารูปบบการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวม ละ฿หคน฿นชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนองดานสุขภาพเด ดย฿ชการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม พื้นที่วิจัยป็น หมูบานหงหนึ่ง ฿นจังหวัดพะยา 
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนอยางป็นทางการจากองคแกรทองถิ่น 2) ผูนําองคแกรอยางป็นทางการละ
เมป็นทางการ฿นชุมชน 3) ตัวทนครัวรือน 4) ตัวทนจากรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล  จํานวน 50 คน การวิจัย
บงป็น 3 ระยะ คือ 1) ทบทวนสถานการณแสุขภาพของคน฿นชุมชน 2) พัฒนารูปบบการจัดการสุขภาพละ
ทดลองปฏิบัติ 3) การติดตามประมินผล ก็บรวบรวมขอมูล ดย฿ชบบสอบถาม การสนทนากลุม การสัมภาษณแ 
การรียนรูกลุมยอย การประชาคมผูมีสวนเดสวนสีย ขอมูลชิงคุณภาพดวยการวิคราะหแชิงนื้อหา ขอมูลชิงปริมาณ
วิคราะหแดวยสถิติชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบวา ปใญหาที่ชุมชนสามารถจัดการเดดวยตนอง คือการดื่มสุราละ
การกําจัดขยะมูลฝอยเมถูกสุขลักษณะ ปใญหาที่ชุมชนสามารถจัดการเดดวยตนองป็นบางสวนละตองขอความรวมมือ
จากหนวยงานละองคแกรภายนอกชุมชน คือ 1) การจ็บปุวยดวยรคบาหวานละความดันลหิตสูง 2) การเดรับ
ผลกระทบจากสารคมีทางการกษตร ละ 3) การ฿ชยาชุดจากรถขายยาร ดยที่รูปบบการจัดการสุขภาพมีกลเก
฿น 3 ระดับ คือระดับครัวรือน ระดับชุมชน ละระดับกลเกสุขภาพ 
คําสําคัญ : จังหวัดพะยา, การจัดการสุขภาพ, การพึ่งพาตนอง,การมีสวนรวมของชุมชน 
 
ABSTRACT 
 This participatory action research aimed to develop the participatory health management 
and encourage the self-reliance healthcare of people within the community. The target area was one 
of the villages in Phayao province. The 50 participants were selected as follows: 1) the appointed 
community leaders from the Local Administrative Organizations. 2) The formal and informal leaders 
within the community. 3) The household representative. 4) The delegates from the Health Promoting 
Hospital. The research had divided into three phases as follows: 1)Review the situation of the 
community's health problems. 2) Develop and implement the health management within the 
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community. 3) Follow-up assessments. Data was collected by using the research tools such as 
questionnaire, focus group, in-depth interview, group discussion, and stakeholder forum. Then, it was 
analyzed by using content analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative data.  
The results had found two-type of problems within the community: 1. The self-capable problems 
were alcoholic and unhygienic waste disposal. 2. The incapable problems were the problems that 
could not be solved by themselves and were coordinated with the government sector and 
organization from outside the community such as 1) Illness of non-communicable diseases (NCDs) as 
Hypertension and Diabetes mellitus. 2) Effects of Agricultural chemicals. 3) Steroids drug use. The self-
reliance community health management was developed and implemented in three-level as 
household level, community level and health mechanism level. 
Keywords : Phayao province, Health Management, Self-reliance, Community Participation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 จังหวัดพะยาตั้งอยู฿นภาคหนือตอนบน ป็นพื้นที่ชนบทมีสภาพป็นพื้นที่ปุา มีนื้อที่ภูขาสูงละสูงมากที่สุด 
ประมาณรัอยละ 47 มีพื้นที่นินขาผสมที่ราบ ประมาณรอยละ 35 ละมีที่ราบลุมนอยที่สุด ประมาณรอยละ 18 
ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมประพณีลานนาที่ถายทอดมาตั้งตบรรพบุรุษป็นระยะวลายาวนาน 
ปใจจุบันสภาพบริบทชุมชนเดปลี่ยนปลงเปอยางรวดร็ว฿นทุกๆ ดาน รวมถึงการขยายตัวของมืองทั้ง฿นชุมชนมือง
ละชุมชนชนบท ดานสุขภาพก็เดรับผลกระทบชนกัน ดยที่ปใญหาความจ็บปุวยที่ป็นสถิติของการมารับบริการ
ผูปุวยนอก 5 ลําดับรกของปีงบประมาณ 2559 คือ รคระบบกลามนื้อ รคระบบทางดินหาย฿จ รคระบบ
เหลวียนลือด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา, 2560) รคหลานี้ป็นรคที่สามารถปูองกันเดตั้งตระดับตนอง
ละครอบครัว ถึงมวากระทรวงสาธารณสุขเด฿หความสําคัญกับการขาถึงบริการสุขภาพ คือการขยายพันธกิจ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ฿นลักษณะ“การขาถึงละการมีสวนรวมของชุมชน” ตการ
ทํางานชิงรุกละการมีสวนรวมยังเมกิดผลต็มที่ อสม. สวน฿หญเมช่ือมั่น฿นศักยภาพของตนอง ขาดความมั่น฿จ
฿นการ฿หขอมูลขาวสารละการบริการสุขภาพ รวมทั้งยัง฿ชทคนิควิธีการดิมๆ ฿นการขาถึงชาวบาน (คมสันตแ ธงชัย 
ละ สชุาดามณี บุญจรัส, 2560) การมีสวนรวม฿นการกเขปใญหาสุขภาพรวมกับคน฿นชุมชนยังมีนอย การมีสวนรวม
ของชุมชนหรือของประชาชน ป็นนวคิดที่เดรับการยอมรับละนําเป฿ช฿นการพัฒนาชุมชนทุกๆ ดาน รวมทั้งการ
พัฒนาสุขภาวะของประชาชนที่ป็นการดํานินการตามกฏบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) เดนนย้ําการมีสวนรวม
ของประชาชน฿นการสรางสริมสุขภาพ (Khanindra, 2004) การออกบบการดูลสุขภาพ ตองสรางความขา฿จ
ของกระบวนการมีสวนรวม฿หมากข้ึน ทั้ง฿นชุมชนขตมืองละชุมชนชนบท (Kenn & orther, 2013) 
 จากความป็นมาละสาหตุของปใญหาจึงกิดป็นคําถามวาจะทําอยางเร฿หชาวบานสามารถหานวทางกเข
ปใญหาของตนองรวมทั้งหาวิธีการสรางรูปบบ฿นการจัดการสุขภาพดวยการพึ่งพาตนอง ดยมุงนน฿หประชาชน
฿นชุมชนเดขา฿จปใญหาสุขภาวะของตนองเดอยางทจริง ละมองปใญหาสุขภาพป็นรื่องของคน฿นชุมชนที่ตอง
ชวยกันดูล ละสอดคลองกับความตองการของประชาชน฿นชุมชนเดจนสามารถกิดความตอนื่อง฿นการดํานินงาน  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อพัฒนาละศึกษาผลการ฿ชรูปบบการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนองของคน฿นชุมชน 
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นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การจัดการสุขภาพ หมายถึง การที่ชุมชน/หมูบาน มีกระบวนการรวมกัน฿นการวางผนดานสุขภาพ มีการ
จัดการงบประมาณพื่อ฿ช฿นการพัฒนาดานสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ ละมีการสรุปประมินผลการ
จัดการดานสุขภาพ 
 การจัดการสุขภาพพื่อการพึ่งพาตนอง หมายถึง ความสามารถของประชาชน฿นชุมชน มีระบบคิด วิธีการ
ปฏิบัติละกระบวนการ รวมถึงอํานาจ฿นการตัดสิน฿จ ฿นการจัดการรื่องการดูลรักษาสุ ขภาพอนามัยของตนอง
ละครอบครัว จนถึงมีความสามารถ฿นการดูลสมาชิก฿นชุมชนที่ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต ละจิตสังคม ปใญญาเด
ดวยตนองละดยกระบวนการมีสวนรวมของคน฿นชุมชนอยางป็นระบบ อยู฿นสังคมที่ดี฿นครอบครัวที่อบอุนชุมชน
ที่ขมข็ง 
 การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชน฿นชุมชน มีอกาสเดมีสวนรวมตั้งตการคิดริริ่ม การวางผน 
การพิจารณาตัดสิน฿จ การปฏิบัติละรับผิดชอบ฿นรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวบุคคลละชุมชนอง ดยฉพาะ
฿นรื่องการจัดการสุขภาพเดดวยตนอง ละสามารถดูลคน฿นครอบครัวละนํามาซึ่งสุขภาวะของคน฿นชุมชน  
ดยประยุกตแ฿ชนวคิดของ คฮน ละ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981, p. 6) คือ สมาชิกของชุมชนตองขามา
มีสวนกี่ยวของ฿น 4 มิติ เดก 1) การมีสวนรวมการตัดสิน฿จวาควรทําอะเรละทําอยางเร 2) การมีสวนรวม
สียสละ฿นการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่เดตัดสิน฿จ 3) การมีสวนรวม฿นการบงปในผลประยชนแที่กิดขึ้น
จากการดํานินงาน 4) การมีสวนรวม฿นการประมินผลครงการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุํมเปูาหมาย 
 ป็นผูนําชุมชนอยางป็นทางการจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 คน ผู฿หญบานละผูชวยผู฿หญบาน 
ประธานละสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 12 คน ผูนําอยางเมป็นทางการ฿นชุมชน ชน 
ปราชญแชุมชน จํานวน 3 คน ตัวทนจากรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล 1 คน ตัวทนครัวรือนที่ป็น
กลุมปูาหมาย 30 คน บงป็น 2 ประภทคือ 1) ประภทที่ยังมีพฤติกรรมดิม ละประภทที่สามารถปรับปลี่ยน
พฤติกรรมเด 2)กลุมคนที่เมรูปใญหาละยังมีพฤติกรรมดิม รวม 50 คน 
 กิจกรรมและเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ทบทวนสถานการณแปใญหาดานสุขภาพของคน฿นชุมชน ดย 1)  ศึกษาขอมูลหลงทุติยภูมิ 
จากฐานขอมูลจากรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล จากองคแการบริหารสวนตําบล ละขอมูลปฐมภูมิ ดวยการสํารวจ
ภาคสนามรวมกับ อสม.ละผูนําชุมชน ดย฿ชครื่องมือวิคราะหแชุมชนอยางมีสวนรวม ประกอบดวย ประวัติศาสตรแชุมชน 
ผนที่ดินดิน ปฏิทินชุมชน องศรษฐกิจ ละระบบสุขภาพชุมชน ดยนนการปฏิบัติการรวมกับสมาชิก฿นชุมชน 
ก็บขอมูลดวยการบันทึกสียงละถายภาพ 2 ) การจัดวทีกระบวนการรียนรูรวมกับกลุมปูาหมายที่จํานกเวทั้ง 3 กลุม 
พื่อวิคราะหแขอมูลพฤติกรรม วิธีคิด วิธีการปฏิบัติที่ผานมา บื้องหลังความคิดของกลุมปูาหมาย พื่อ฿หเดมา
ซึ่งขอมูลภาพรวมที่กี่ยวกับนวทางการจัดการสุขภาพ ละกระบวนการที่บุคคล ครอบครัว ชุมชน฿ช฿นการจัดการ
สุขภาพดวยตนอง ครื่องมือ฿ชบบสอบถามวัดความรูละพฤติกรรมสุขภาพ ละ฿ชวทีกลุมยอยละการสนทนากลุม 
 ระยะที่ 2 พัฒนารูปบบการจัดการสุขภาพละทดลองปฏิบัติพื่อกเขปใญหา ทั้งรื่อง฿นระดับที่ชุมชน
สามารถจัดการเดดวยตนอง ละปใญหาที่ตองทํารวมกับบุคคลหรือองคแกรอื่นภายนอกชุมชน ฿ชครื่องมือผังขั้นบันเด 
฿นการวางผนพื่อกําหนดขั้นตอน฿นการดํานินงาน การทดลอง฿ชรูปบบการจัดการสุขภาพผานวทีประชาคม  
การรียนรูกลุมยอยละการสนทนากลุม 
 ระยะที่ 3 การติดตามประมินผล ก็บรวบรวมขอมูล ดวยกระบวนการสนทนากลุม การสัมภาษณแ ที่มีนว
คําถามรูปบบการจัดการสุขภาพที่หมาะสมสอดคลองกับบริบทของชุมชน  บบประมินพฤติกรรมการปฏิบัติตัว 
ละบบสังกต 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขอมูลชิงคุณภาพ฿ชวิธีการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis)ขอมูลชิงปริมาณ จากบบสํารวจขอมูล
สุขภาวะชุมชน ละบบสอบถามวัดความรูละพฤติกรรมสุขภาพ วิคราะหแดวยสถิติชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. สถานการณแปใญหาดานสุขภาพของคน฿นชุมชน ประกอบดวยปใญหาการกําจัดขยะมูลฝอย ปใญหา
การดื่มสุรา ปใญหาการจ็บปุวยดวยรคความดันลหิตสูงละบาหวาน ปใญหาการ฿ชสารคมีทางการกษตร ละ
ปใญหาการ฿ชยาจากรถรพื่ออาการกปวดมื่อยรางกาย จากขอมูลที่เดรวมกันทบทวนถึงภาวะการจ็บปุวยละ
ปใจจัยที่กี่ยวของกับผลกระทบตอสุขภาพ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  รอยละของปใญหาสุขภาพ 7 อันดับรกของคน฿นชุมชน 
 

  จากการเดรับความรูผานกิจกรรมกลุมยอย ดวยการขารวมรียนรูถึงปใญหาละสาหตุของการกิดรค 
ชนปใญหาการผาขยะอาจมีความกี่ยวพันกับรคระบบทางดินหาย฿จ ปใญหารคผิวหนัง รคติดช้ือละปรสิต
อาจกี่ยวของกับการ฿ชสารคมีทางการกษตร ป็นตน กลุมที่ขับคลื่อนป็นกลุมรกคือกลุมคนที่เมมีความรูละ
ความขา฿จ฿นรื่องของการปูองกันละยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติบบผิดๆ จนกิดการปรับปลี่ยนพฤติกรรม จาก ลด 
งด ลิก ละการขยายความรูสูการปฏิบัติ฿นครัวรือน 
 2. รูปบบการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนอง เดกลเกของรูปบบ 3 ระดับ ดังนี้ 
  2.1 ระดับครัวรือน ชุมชนตระหนักถึงปใญหาสุขภาพที่กี่ยวของกับปใญหาสุขภาพทั้ง 5 ดาน ปใญหา
การกําจัดขยะมูลฝอย ปใญหาการดื่มสุราปใญหา การจ็บปุวยดวยรคความดันลหิตสูงละบาหวาน ปใญหาการ฿ช
สารคมีทางการกษตรละ ปใญหาการ฿ชยากปวดมื่อยรางกาย ดยมีการปรับปลี่ยนพฤติกรรม จาก ลด งด ลิก 
จากการเดรับความรูผานกิจกรรม การขารวมรียนรูถึงปใญหาละสาหตุของการกิดรค ละการขยายความรูสูการ
ปฏิบัติ฿นครัวรือน 
  2.2 ระดับชุมชน องคแประกอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ละกนนําชุมชน 
ที่ปรับปลี่ยนพฤติกรรม ป็นตัวบบ฿หกคน฿นครอบครัวละชุมชน ชน การปลูกผักเวรับประทานอง การคัดยกขยะ
฿นครัวรือน ป็นกนนํากลุมปใ่นจักรยานละรือ้ฟื้นการรําวงยอนยุค ทั้งนี้ อสม. เดรับการพัฒนาศักยภาพ฿หมีความช่ียวชาญ
฿นรื่องการดูลสุขภาพ สามารถ฿หคําปรึกษา คํานะนํา ละ฿หความรูกับชาวบาน ผลของการ฿ชรูปบบดวยการรียนรู
กลุมยอย กระบวนการประชาคม จนกิดมาตรการทางสังคมที่ป็นขอปฏิบัติรวมกัน฿นชุมชนละขยายเปสูชุมชน
ที่฿กลคียง 
  2.3 ระดับกลเกสุขภาพ กลเกวงรอบที่หนุนสริมการ฿ชรูปบบการจัดการสุขภาพบบมีสวนรวม
พื่อการพึ่งพาตนอง฿หมีประสิทธิภาพ ละมีความตอนื่อง ยั่งยืน ประกอบดวยการมีสวนรวมละความรวมมือของ
ภาคีครือขายดํานินงานที่สรางกระบวนการรียนรูรวมกัน ดยที่มาตรการชุมชนที่รวมกันกําหนด คํานึงถึง
วัฒนธรรมชุมชน ทุนทางทรัพยากรบุคคล ภูมิปใญญาละทคนลยีทองถิ่น ละมีองคแประกอบของวิทยาลัย
พยาบาลหนุนสริมดานวิชาการผานการฝึกปฏบิัติงานของนักศึกษา รงพยาบาลสงสรมิสุขภาพระดับตําบล องคแการ
บริหารสวนตําบลหนุนสริมผานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล ละระดับกนนําทั้ง฿นสวนของชุมชนละ อสม.
ขามามีบทบาทสําคัญ ดยกลเกการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนองของคน฿นชุมชนดังกลาว
สดงเดดังภาพที่ 3 



 

112 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
ภาพที่ 3  รูปบบการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนอง 
 
 3. ผลการ฿ชรูปบบการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนอง ประกอบดวย 
  3.1 ปใญหาที่ชุมชนสามารถจัดการเดดวยตนองประกอบดวย ปใญหาการดื่มสุราของประชาชน ละ

ปใญหาการกําจัดขยะมูลฝอย ดวยการรียนรูกลุมยอย ละกระบวนการประชาคมหมูบานรื้อฟ้ืนกฎกติกาของหมูบาน 
จากดิมที่มีการตั้งกฎ฿นกลุมกนนําลวนํามา฿ชกับชาวบาน จึงเมเดผล฿นชิงปฏิบัติ ผลจากการสรางกระบวนการรียนรู

อยางมีสวนรวม฿นการดํานินการตามรูปบบ นําประด็นขาสูการประชาคมหมูบาน จนกิดมาตรการทางสังคม  
ประกอบดวย 1) หามนําขยะทิ้งขยะ฿นท่ีสาธารณะหรือบริวณตนน้ํา อนุญาต฿หผาขยะเดนอกบริวณหมูบาน฿นชวง

ที่อากาศถายทสะดวก ชาวบานกิดความตระหนัก หวงหน฿นทรัพยากรของชุมชนเดชวยกันสอดสองดูลปุาตนน้ํา 
จากคนชุมชนอื่นมาทิ้งขยะ จนสามารถขยายผลเปสูชุมชนที่฿กลคียงดย฿ชมาตรการรวมกัน 2) มาตรการทางสังคมกี่ยวกับ

การงดลี้ยงหลา฿นงานศพ ฿ห฿ชครื่องสียง฿นงานลี้ยงงานบุญ เมกิน 21.00 น. มีการกําหนดคาปรับจากผูที่ทะลาะ
วิวาทจากการมาสุรา ดยที่มีการกิดหตุ 1 ครั้งหลังจากมีมาตรการทางสังคมกิดขึ้น ดยที่คูกรณีถูกปรับคนละ 

5,000 บาท ป็นคูกรณีรก 
  3.2 ปใญหาที่ชุมชนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหรือองคแกรภายนอกชุมชน ประกอบดวยปใญหา

การจ็บปุวยดวยรคบาหวานละความดันลหิตสูง ปใญหาการ฿ชสารคมีทางการกษตรละปใญหาการ฿ชยากปวดมื่อย
จากรถรละยาชุด ป็นการประสานความรวมมือจากบุคลากรของรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลบานตุน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะยา ละสํานักงานสาธารณสุขอําภอมืองพะยาดวยการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ฿นการ฿ชครื่องมือจราจร 7 สี สําหรับการคัดกรองผูปุวยรคบาหวานละความดนัลหิตสงู ทคนิคการสื่อสาร
สุขภาพ ป็นการนนย้ําการสดงบทบาทหนาท่ีของ อสม.฿หกับคน฿นชุมชน ดยนนกลยุทธแ “เย่ียมซํ้าๆ ย้ําบํอยๆ”

สําหรับผูที่มีความสี่ยงละจ็บปุวยรคบาหวานละความดันลหิตสูงละรครื้อรังรวมถึงผูที่มีปใญหาสุขภาพอื่นๆ 
฿นชุมชน ทํา฿ห อสม.เดรับการยอมรับจากคน฿นชุมชนมากขึ้น 
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อภิปรายผล 
 รูปบบการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนองดานสุขภาพ฿นชุมชน ป็นการดํานินการ
ตามนวคิดสุขภาพองคแรวมที่ครอบคลุมทุกมิติสุขภาวะละการมีสวนรวมที่ดํานินการภาย฿ตความรวมมือของทุกภาคสวน
฿นชุมชนละองคแกรอื่นนอกชุมชน ทั้งนี้การพึ่งพาตนองดานสุขภาพจะกิดขึ้นเดตองมีการจัดการที่ดี (สุทพ 
พลอยพลายกว ละคณะ, 2556) ฿นกระบวนการสรางการรียนรูที่ตองริมจากบุคคล ครัวรือน จากการรียนรู  
สูการปลี่ยนปลงพฤติกรรมที่เมเดกิดขึ้นอยางรวดร็วตป็นการปลี่ยนปลงตามขั้นตอน จนสามารถทํา
พฤติกรรม฿หมเดอยางตอนื่องจนป็นสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน มื่อกิดพฤติกรรม฿หม บุคคลนั้นจะกิดการนะนํา
ละสงสริม฿หบุคคลอื่นทําพฤติกรรม฿หมหมือนกันดวย การรียนรูพฤติกรรม฿หมจะกิดขึ้นป็นวงจร คือริ่มจาก
ความตระหนัก การทดลองทําละการทําซ้ํา (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) ดังชนกลุมกนนํา อสม. ละผูที่มีสวนเดสวนสีย 
ผานกระบวนการรยีนรูตามรูปบบที่พัฒนาขึ้นป็นการรยีนรูจากกลุมยอยรวมกันครั้งลวครั้งลา จนสามารถปฏิบัติจริงเด
ละขยายผลเปสูคน฿นครอบครัว ละครอบครัวอื่นชุมชน การป็นตัวบบปรับปลี่ยนพฤติกรรม สงผลตอวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
ของคน฿นชุมชน รวมทั้งตองมีการวางผนการสื่อสารอยางตอนื่อง ดย฿ชสาระหลักละวิธีการที่หลากหลาย ดังชน
กลยุทธแการปฏิบัติงานของ อสม.เดปรับปลี่ยนวิธีการหลังเดรับการพัฒนาศักยภาพหลายๆ ดาน ฿นการดํานินการ
ตามรูปบบคือ “เย่ียมซํ้าๆ ย้ําบํอยๆ” จนคน฿นชุมชนช่ือมั่นกิดการยอมรับ฿นตัวบบดานสุขภาพ ละศักยภาพ
ของ อสม.มากยิ่งข้ึน 
 การที่ประชาชนหรือหมูชนที่ขามารวมกันพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ ละลกปลี่ยนความคิดห็น฿นรูปของกลุม
หรือครือขาย ฿นประด็น฿ดประด็นหนึ่งดยมีจุดมุงหมายที่กปใญหานั้นๆ ฿หลุลวงหรือพัฒนาประด็นนั้นๆ รวมกัน
฿นรูปบบของการประชาคมหรือประชาสังคมนั้น ทั้งนี้ประชาชนถือวาป็นผูมีสวนเดสวนสีย (Stakeholders) วามีความรูสึก 
หรือมีความคิดตอรื่อง฿ดรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบตอชีวิตความป็นอยูของขาทั้งทางตรงละทางออมอยางเร ละมีนวทาง
ที่จะกปใญหาหรือผลักดัน฿นประด็นนั้นๆ อยางเร (Robert Adams ปลดย สภา ออนอภาส, 2546) นั่นคือ
กระบวนการมีสวนรวม ตั้งตมีสวนกี่ยวของ฿นการตัดสิน฿จวาควรทําอะเรละทําอยางเรกับปใญหาการดื่มสุราละ
ปใญหาการจัดการขยะตั้งตริ่มตน เปจนถึงคนชุมชนสวน฿หญเด฿หความรวมมือ฿นการดํานินการตามการตัดสิน฿จนั้น
ละสุดทายชุมชนเดรับประยชนแจากการมีสวนรวมที่กิดจากการตัดสิน฿จรวมกัน ทํา฿หประชาชนกิดความตระหนัก
฿นปใญหาของตนอง วาจะกิดผลกระทบตอสุขภาพตอคน฿นชุมชนละชุมชนอื่นที่฿กลคียง ทํา฿หการพัฒนามีความมั่นคง
ละตอนื่องละประชาชนมีอกาสที่จะเด฿ชละพัฒนาความสามารถของตนอง จึงป็นการระดมทรัพยากรบุคคล
มา฿ช฿หกิดประยชนแสูงสุดกคน฿นชุมชน (จีระศักดิ์ จริญพันธแ, 2550) จนสามารถพัฒนามาป็นนยบายสาธารณะ
พื่อสุขภาพ ที่มาจากฐานรากของชุมชนเดสอดคลองกับบริบทของชุมชน ที่นนย้ําการมีสวนรวมของประชาชน
฿นการสรางสริมสุขภาพ ป็นเปตามกลยุทธแการสรางสริมสุขภาพตามกฏบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) 
(Khanindra, 2004) 
 สําหรับอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) มีบทบาท฿นการป็นผูนําการดํานินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย
ละคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นหมูบาน/ชุมชน ป็นผูนําการปลี่ยนปลง (Change Agents) ฿นดานพฤติกรรม
ดานสุขภาพอนามัยของประชาชน฿นชุมชน มื่อ อสม.เดรับการสริมพลัง฿นดานของความรู ทักษะการปฏิบัติทํา฿หมี
ความมั่น฿จมากขึ้น฿นการที่จะนําขอมูลขาวสารเปสื่อสารสุขภาพกับประชาชนเด ทั้งนี้ป็นเปตามทฤษฎีการสริมสราง
พลังอํานาจ ลักษณะการสริมสรางพลังอํานาจดานจิต฿จจึงป็นนวทางหนึ่ง฿นการสรางพลังซึ่งป็นรงจูง฿จภาย฿น
฿หกับผูปฏิบัติงาน ชน การรับรูถึงความสามารถของตน การรับรูวาตนมีความสําคัญตองาน ละงานมีความหมายตอตนอง
พราะการสริมพลังอํานาจป็นกระบวนการสริมสราง฿หประชาชนมีการรียนรู ละมีสวนรวม฿นการดูลตนอง
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ละสังคมสวนรวม (สภา ออนอภาส, 2546) จนนําเปสูการพึ่งพาตนองดานสุขภาพเด สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ระพีพัฒนแ ศรีมาลา ละคณะ (2559) เดพัฒนารูปบบการจัดการสุขภาพชุมชนบบมีสวนรวม ดยกลุมปูาหมาย
ป็นผูนําชุมชน พบวา กิดการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานสุขภาพที่สามารถจัดการสุขภาพของตนองเดอยางมีสวนรวม 
กิดการประสานการทํางานป็นภาคีครือขายสุขภาพ ชนดียวกับผลงานวิจัยของ รมวล นันทแศุภวัฒนและคณะ 
(2555) เดพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ดยชุมชนพื่อชุมชน พบวาการจัดการปใญหาสุขภาพดยชุมชนดวยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนที่กี่ยวของ เดก วัด รงรียน ชมรมตางๆ  องคแการบริหารสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน สถานีอนามัย 
ละสถาบันการศึกษารวมกันปรึกษาหารือ ทบทวนความขา฿จตอหตุการณและปใญหาตางๆ ละกําหนดบทบาท 
หนาท่ี วิธีการ นวทางตลอดจนปใจจัยดานงบประมาณ ฿นการจัดการปใญหารวมกัน ดยมีนวคิดวา “ชุมชนรวมคิด 
ชุมชนรวมทํา ชุมชนรวมประมินผลงาน” รวมทั้งผลงานวิจัยของ กุลวดี รจนแเพศาลกิจ ละ วรากร กรียงเกรศักดา 
(2560) ที่เดพัฒนานวทางการดํานินงานของชุมชน฿นการพัฒนาสุขภาวะของผูสูงอายุ พบวาตองมีการดํานินการ
ภาย฿ตการสนับสนุนละความรวมมือจากภาคีครือขายละดํานินการอยางมีสวนรวม หรือมต฿นประทศออสตรลีย 
งานวิจัยของ Althea and Other (2014) พบวา วิธีการพึ่งพาตนองของคน฿นชนบทถือป็นกลยุทธแหลัก฿นการ
จัดการรคบาหวานละรครื้อรัง ป็นการสงสริมการมีสวนรวม฿นระบบการดูลสุขภาพ ซึ่งจะชวยพิ่มความ
รับผิดชอบตอสุขภาพของตนอง ครอบครัวละชุมชน 
 การนําไปใช๎ประโยชน๑ 
 1. การศึกษาครั้งน้ีสนับสนุนชุมชน ภาคีครือขายที่กี่ยวของ นําขอมูลที่เดจากการวิจัยครั้งนี้เป฿ช฿นการ
พัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชนละตําบล ละตําบลอื่นๆ 
 2. ชุมชนเดพัฒนากระบวนการรียนรูอยางป็นระบบทั้ง฿นกลุมผูนํา อสม. ละสมาชิก฿นชุมชนป็นกนนํา 
 3. รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล เด฿ชกระบวนการสรางการรียนรูจากการวิจัยนําเปพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ซึ่งป็นการรียนรูรวมกัน฿นการผสานวิธีการสรางสริมสุขภาพของคน฿นชุมชน ดวยความรูสมัย฿หม 
 กิตติกรรมประกาศ 
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การจัดทําฐานข๎อมูลโลจิสติกส๑ระบบขนสํงสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก๎ว 
เพ่ือสนับสนนุการตัดสินใจเดินทางทํองเท่ียว 

LOGISTICS PUBLIC TRANSPORT DATABASE DOCUMENTATION TO SUPPORT DECISION MAKING 
TO TRAVEL IN SA KAEO PROVINCE 

 
ญาณิน พัดโสภา 
Yanin Patsopa 

อาจารยแ สาขาการจดัการลจสิติกสและการคาชายดน  
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาขตสระกว 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาละปรียบทียบการตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยวจังหวัดสระกว 
ดยจํานกตามขอมูลประชากรศาสตรและพฤติกรรมของนักทองที่ยว 2) พื่อศึกษาระดับการตัดสิน฿จดินทางมา
ทองที่ยวจังหวัดสระกวของนักทองที่ยว ละ 3) พื่อศึกษานวทางการจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสง
สาธารณะพื่อสนับสนุนการทองที่ยวภาย฿นจังหวัดสระกว ประชากร฿นการวิจัย คือ นักทองที่ยวที่คยดินทางมา 
จังหวัดสระกว ดยสุมตัวอยางบบเม฿ชความนาจะป็นดวยวิธีการลือกตัวอยางบบจาะจง จํานวน 400 คน  
ดวยการหาคาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน T-Test ละการวิคราะหแความปรปรวนทางดียว 
ละสัมภาษณแชิงลึกผูที่มีความกี่ยวของ฿นอุตสาหกรรมทองที่ยว จํานวน 7 คน ดยผลการศึกษาพบวา 1) ปใจจัยดาน
ประชากรศาสตรแ (พศ การ฿ชสื่อ ละประภทของสื่อ) มีผลตอการตัดสิน฿จที่ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ปใจจัยดานพฤติกรรมนักทองที่ยว (รูปบบการทองที่ยว วัตถุประสงคแการดินทาง ความสัมพันธแของผูรวมดินทาง 
ละจํานวนผูรวมดินทาง) มีผลตอการตัดสิน฿จที่ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 2) นักทองที่ยว
ตัดสิน฿จดินทางดยคํานึงถึงปใจจัย รียงลําดับจากมากเปนอย เดก ดานขอมูลสนับสนุนการทองที่ยว ดานหลง
ทองที่ยว ดานการขาถึง ดานครงสรางพืน้ฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปภค ละดานบุคลากร ตามลําดับ 
3) นวทางการจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿นพื้นที่จังหวัดสระกว ปใญหาที่สงผลกระทบตอการดินทาง 
ละหาวิธีการกปใญหารวมกันจากผูมีสวนรวม ดยพบวา ปใญหาที่สงผลตอการดินทางทองทีย่ว จังหวัดสระกว คือ 
การขาถึงหลงทองที่ยวดวยบริการขนสงสาธารณะ ซึ่งกเขดยการประชาสัมพันธและสงสริมการ฿ชบริการ
รถทัศนาจร฿นการดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว 
คําสําคัญ : ลจิสติกสแ, ระบบขนสงสาธารณะ, ดินทางทองที่ยว 
 
ABSTRACT 
 This research describes on 1) studying and comparing the travelling decision from tourist 
in Sa Kaeo province which categories by demography and tourist behavior.  2) studying the level 
of decision for travelling to Sa Kaeo from tourist 3) preparing to develop the logistics public 
transportation database with supported Sa Kaeo tourism industry. The population of research are 
responded questionnaire 400 of tourism who traveled around Sa Kaeo and deep interview with 7 
of tourism industry participant. The statistics methods are frequency, percentage, standard 
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deviation, t-test and variance. The study result are 1) population factors (gender, advertising 
media, type of advertising) affected to travelling decision significantly around 0.05 2) Travelling 
factors (travelling information support, tourism location, tourism location accessibility, 
Infrastructure and public utility) are important for making tourism decision 3) data factors that 
related to developed the logistics public transportation database are travel route, travel cost and 
time, travel information, public transport information, traveling guide and hotline and social 
media advertising.  
Keywords : logistics, public transportation, travelling 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยป็นประทศท่ีมีศักยภาพ฿นดานการทองที่ยว ปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑแมวลรวมของประทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ขยายตัวรอยละ 4 ดยฉพาะภาคบริการที่กี่ยวนื่องกับดานการทองที่ยว 
ขยายตัวอยู฿นกณฑแสูงถึงรอยละ 15.3 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2561, น. 2) 
ละ฿นปีดียวกันนี้ ประทศเทยเดถูกจัดลําดับขีดความสามารถ฿นการขงขันดานการทองที่ยว อยู฿นลําดับที่ 8 
ของภูมิภาคอชีย ละอันดับที่ 34 ของลกจาก 136 ประทศ ดวยตัวช้ีวัด 18 ดาน ดยดานที่เดคะนนมาก เดก 
ดานการ฿หบริการนักทองที่ยว รงรมที่พัก ละสิ่งอํานวยความสะดวก ความสามารถ฿นการขงขันดานราคา 
ดานครงสรางคมนาคมขนสงทางอากาศ การ฿หความสําคัญของการดินทางทองที่ยว ขณะดียวกันการทองที่ยว
ของประทศเทยประสบปใญหา ดานความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ดานความปลอดภัย฿นประทศ 
ละประสิทธิภาพการขนสงทางบก (World Economic Forum, 2017, p. 2) พื่อกเขปใญหาดังกลาว ผนพัฒนา
การทองที่ยวหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ภาย฿ตยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึง฿ห
ความสําคัญตอการสรางหลงทองที่ยวท่ีมีคุณภาพ จากการมีสวนรวมของชุมชน฿นพื้นที่พ่ือ฿หกิดความยั่งยืน ละ
การพัฒนาระบบลจิสติกสแการทองที่ยว ดยพัฒนาการขาถึงหลงทองที่ยว ยกระดับขนสงสาธารณะ พัฒนาการ
ชื่อมยงมืองทองที่ยวหลักละมืองทองที่ยวรอง สําหรับอํานวยความสะดวก฿นการดินทางทองที่ยว (กระทรวง
การทองที่ยวละกีฬา, 2560, น. 10-11) 
 สถานการณแการทองที่ยวภาย฿นประทศ พบวา นักทองที่ยวชาวเทยละชาวตางชาติ฿หความนิยม
ทองที่ยวอยู฿นมืองทองที่ยวหลัก ชน กรุงทพ ชียง฿หม ภูก็ต ชลบุรี ป็นตน ภาครัฐจึงเดมีกลยุทธแ฿นการจัดการ
สถานการณแดังกลาว พื่อการกระจายจํานวนนักทองที่ยวละรายเดจากการทองที่ยวสูจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ 
ดานหลงทองที่ยว฿นพื้นที่ ดยมีการจัดกลุมมืองหลักละมืองรอง ทั้งนี้จังหวัดสระกวถูกจัดป็นจังหวัดที่ป็นมืองรอง
ของภาคตะวันออก เดรับการสงสริมดานการทองที่ยวบบ Amazing Thailand Go Local ชน ที่ยวลดหยอน
ภาษีมืองรอง 55 จังหวัด มืองตองหามพลัส จุดดนของการทองที่ยวภาย฿นจังหวัด คือ  ความหลากหลายของ
ประภทหลงทองที่ยว อาทิ หลงทองที่ยวทางธรรมชาติ ชน ทศกาลดูผีสื้อปางสีดา อุทยาหงชาติปางสีดา 
การสองกระทิง อุทยานหงชาติตาพระยา หลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ชน ปราสาทสด฿กก฿อกธม 
ปราสาทขานอยสีชมพู ปราสาทขาลน หลงทองที่ยวทางกษตร ชน รงรียนกาสร กสิวิทยแ หลงทองที่ยว
ทางธรณีสัณฐาน ชน ละลุ ถ้ําพชรพธิ์ทอง ถํ้าน้ําขาพระศิวะ หลงทองที่ยวชิงนันทนาการ ตลาดรงกลือ ป็นตน  
 จากการสงสริมการทองที่ยวภาย฿นจังหวัดสงผล฿หมีนักทองที่ยวกิดความสน฿จดินทางมาทองที่ยวมากขึ้น 
พรอมกันนี้ พฤติกรรมของนักทองที่ยว฿นปใจจุบันนิยมศึกษาขอมูลการทองที่ยวพื่อประกอบการวางผนดินทาง 
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ผูวิจัยเดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงมุงนนศึกษาดานประชากรศาสตรแ พฤติกรรมนักทองที่ยว ละปใจจัย
ประกอบการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว฿นจังหวัด สําหรับป็นขอมูล฿นการสัมภาษณแผูกี่ยวของ฿นอุตสาหกรรมทองที่ยว 
ถึงนวทางการพัฒนา การจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿นพื้นที่จังหวัดสระกวพื่อสนับสนุน
การตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาละปรียบทียบการตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยวจังหวัดสระกวของนักทองที่ยว จํานก
ตามขอมูลประชากรศาสตรและพฤติกรรมนักทองที่ยว 
 2. พื่อศึกษาระดับการตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยวจังหวัดสระกวของนักทองที่ยว 
 3. พื่อศึกษานวทางการจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿นพื้นที่จังหวัดสระกวพื่อสนับสนุน
การตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การจัดทําฐานขอมูล หมายถึง การสํารวจประกอบดวยลักษณะประชากรณแศาสตรแ พฤติกรรมนักทองที่ยว 
ละสัมภาษณแ ถึงปใญหาละนวทางการเขท่ีหมาะสมกับการทองที่ยวจังหวัดสระกว 
 ลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ หมายถึง การขาถึงหลงทองที่ยวตางๆ ฿นจังหวัดสระกวดวยระบบ
ขนสงสาธารณะ 
 รถบริการทัศนาจร (รถปูายขียว) หมายถึง รถดยสารสาธารณะบบเมประจําทาง รับจางพานักทองที่ยว
ดินทางทองที่ยว 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวปรตน ประกอบดวย ลักษณะประชากรศาสตรแ เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเด การ฿ช
สื่อ฿นการสืบคนขอมูลการทองที่ยว ประภทของสื่อ ละพฤติกรรมนักทองที่ยว เดก รูปบบการทองที่ยว  
วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว วิธีการดินทาง จํานวนผูรวมดินทาง ลักษณะความสัมพันธแ 
 ตัวปรตาม ประกอบดวย การตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว เดก ดานหลงทองที่ยว ดานขอมูลสนับสนุน
การทองที่ยว ดานบุคลากร ดานการขาถึง ดานครงสรางพื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปภค 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดํานินงานวิจัยบงป็น 2 สวน ดังนี ้
 สํวนที่ 1 การวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) ฿ชวิธีการสํารวจ (Survey Research) ดย฿ช
การก็บบบสอบถามกับนักทองที่ยวท่ีคยมาทองที่ยวจังหวัดสระกว 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่฿ช฿นการศึกษา คือ นักทองที่ยวท่ีคยดินทางมาทองที่ยวจังหวัดสระกว ป็นกลุมประชากร
ที่เมทราบจํานวนที่นนอน ( Indefinite Population) ละลือกกลุมตัวอยางบบเม฿ชความนาจะป็น 
(Non-Probability Sampling) ดวยวิธีการลือกตัวอยางบบจาะจง (Purposive Sampling) ขนาดกลุมตัวอยาง
มาจากตารางสําร็จรปู Taro Yamane ระดับควาชื่อมั่น 95% ละระดับความคลาดคลื่อนเมกิน 5% (e=0.05) ที่
ระดับจํานวนประชากร ∞ (Infinity) มีคาทากับ 400 (ธานินทรแ ศิลปจารุ, 2557, น. 47) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล คือ บบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล 4 สวน เดก  
 สวนที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตรแของผูตอบบบสอบถาม ป็นบบสอบถามบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) ประกอบดวยคําถามที่กี่ยวกับพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายเด การ฿ชสื่อ฿นการสื บคนขอมูลการ
ทองที่ยว ประภทของสื่อ  
 สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการทองที่ยว ป็นบบสอบถามบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ 
เดก รูปบบการทองที่ยว วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว วิธีการดินทาง จํานวนผูรวมดินทาง ละลักษณะ
ความสัมพันธแของผูรวมดินทาง 
 สวนที่ 3 ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว ป็นคําถามตราวัด (Likert 
Scale) จํานวน 26 ขอ เดก ดานหลงทองที่ยว ดานขอมูลสนับสนุนการทองที่ยว ดานบุคลากร ดานการขาถึง
ละดานครงสรางพื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปภค 
 สวนท่ี 4 ขอสนอนะ 
 การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษานวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยที่กี่ยวของ จากหนังสือ ตํารา อกสารผลงานวิจัยที่กี่ยวของ  
พื่อกําหนดกรอบนวความคิดที่฿ช฿นการทําวิจัย กําหนดนิยาม ละพื่อ฿ชป็นนวทาง฿นการสรางบบสอบถาม 
 2. สรางบบสอบถามละตรวจสอบความถูกตองของนื้อหา ดยการประมินความนาช่ือถือ 2 ลักษณะ 
เดก การทดสอบความถูกตองของนื้อหา (Content Validity) พื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถาม
ละวัตถุประสงคแการวิจัย (Inter-Reliability) จากดัชนีความสอดคลองกัน (Index of Concordance: IOC) ดย
ผูชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน คา IOC มีคาสูงสุด คือ 1.00 หมายความวามีความที่ยงตรงสูงสุด ขอคําถามที่จะลอืกเว
฿ชควรมีคา IOC ตั้งต .50 ขึ้นเป จากการทดสอบคาความถูกตองของบบสอบถามที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้มีคา
ทากับ 0.92 จากคําถามท้ังหมด 30 ขอ 
  ทดสอบความนาชื่อถือของครื่องมือ (Reliability Test) กับกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 30 คน 
ดวยวิธีการวิคราะหแประมวล Cronbach’s Alpha ทดสอบความถูกตองของนื้อหา ดยหาความช่ือถือเดของครื่องมือวัด
ป็นตัวลขท่ีอยู฿นจุดลขทศนิยม มีคาเมกิน 1.00 จากการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิของครอนบัคทากับ 0.85 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 วิธีการรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งน้ี฿ชหลงขอมูลทุติยภูมิ ละหลงขอมูลปฐมภูมิ 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ป็นขอมูลที่เดจากการศึกษาคนควาจากตํารา ว็บเซตแ หนังสือ 
วารสารสิ่งพิมพแ ละวรรณกรรมที่กี่ยวของ 
 2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เดก ขอมูลที่รวบรวมจากบบสอบถามละการสัมภาษณแ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ 
 1. ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเด การ฿ชสื่อ฿นการสืบคน
ขอมูลการทองที่ยว ประภทของสื่อ ฿ชการวิคราะหแทางสถิติชิงพรรณนา ดยรายงานผลป็นคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) 
 2. ขอมูลกี่ยวกับพฤตกิรรมของนักทองที่ยวที่ดินทางมาทองที่ยวจังหวัดสระกว เดก รูปบบการทองที่ยว 
วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว วิธีการดินทาง จํานวนผูรวมดินทาง ลักษณะความสัมพันธแ ดย฿ชการวิคราะหแ
ทางสถิติชิงพรรณนา ดยรายงานผลป็นคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
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 3. วิคราะหแขอมูลที่มีผลตอการตัดสิน฿จดินทางดวย คาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา T-Test ดวยขอมูลดานประชากรศาสตรแ ดานพศ การ฿ชสื่อ฿นการ
สืบคนขอมูลการทองที่ยว ละประภทของสื่อ ขอมูลพฤติกรรมการทองที่ยว ประกอบดวย รูปบบการทองที่ยว 
วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว ลักษณะความสัมพันธแ ทดสอบความตกตางกันที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือก
ดินทางทองที่ยวจังหวัดสระกว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 5. ทดสอบสมมติฐานดวยการวิคราะหแคาความปรปรวนบบทางดียว (One-way Anova) จากขอมูล
ประชากรศาสตรแดาน อายุ อาชีพ รายเดฉลี่ยตอดือน ละขอมูลพฤติกรรมของนักทองที่ยว ดานจํานวนผูรวมดินทาง 
วิธีการดินทาง ทดสอบคาความปรปรวนของการตัดสิน฿จการดินทางมาทองที่ยวที่จังหวัดสระกว ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 6. สมมติฐานที่คา p-value นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะทําการทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) พื่อวิคราะหแรายคู 
 สํวนที่ 2 การวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฿ชวิธีการสัมภาษณแชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูที่มีสวนรวม฿นอุตสาหกรรมทองที่ยว เดก หนวยงานราชการ ผูประกอบการธุรกิจการทองที่ยวละบริการที่กี่ยวนื่อง
฿นอุตสาหกรรมทองที่ยว ละสื่อ ดยขอคําถามมุงนนที่ประด็นปใญหา฿นการดินทางทองที่ยวดวยบริการขนสง
สาธารณะ ละนวทางการกเขปใญหา รวมถึงความสําคัญของการจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ 
พื่อสนับสนุนการตัดสิน฿จดินทางของนักทองที่ยว ดย฿ชการวิคราะหแชิงนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ ป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 22-27 ปี ประกอบอาชีพรับราชการละป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายเดฉลี่ย 10,000-20,000 บาท ละ฿ชสื่อ฿นการสืบคนขอมูลการดินทางทองที่ยว ดยสวน฿หญ
฿ชชองทางสืบคนขอมูลจาก Internet มากที่สุด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จํานวน รอยละ ขอมูลประชากรศาสตรแผูตอบบบสอบถาม 
 จํานวน ร๎อยละ   จํานวน ร๎อยละ 
เพศ หญิง 197 49.2 รายเด เมกิน 127 31.8 

ชาย 203 50.8 ฉลี่ยตอ 10,000 บาท   
อาย ุ เมกิน 22 ปี 92 23.0 ดือน 10,000 – 175 43.8 

22 – 27 ปี 125 31.3  20,000 บาท   
28 – 33 ปี 81 20.3  20,001 – 71 17.8 
34 – 39 ปี 56 14.0  30,000 บาท   
40 ปีขึ้นเป 46 11.5  ตั้งต 30,001 27 6.8 

อาชีพ ขาราชการ / 139 34.8 สื่อสืบคน ฿ช 367 91.8 
รัฐวิสาหกิจ   ขอมูล เม฿ช 33 8.2 
พนักงาน 76 19.0 ประภท ทรทัศนแ 189 20.8 
บริษัทอกชน   ของสื่อ วิทยุ 25 2.8 
ธุรกิจสวนตัว/ 53 13.3  นิตยสาร 84 9.3 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 จํานวน ร๎อยละ   จํานวน ร๎อยละ 
 คาขาย    Internet 265 29.2 

รับจางท่ัวเป    ปากตอปาก 205 22.6 
นักรียน/ 50 12.5  อิล็กทรอนิกสแ   
นักศึกษา 
อื่นๆ 

73 
9 

18.3 
2.3 

 พื่อน 
อื่นๆ 

137 
3 

15.1 
0.3 

 
 2. ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีพฤติกรรมการทองที่ยว฿นสถานท่ีทองที่ยวชิงธรรมชาติ วัตถุประสงคแ
พื่อพักผอน ดินทางดวยรถสวนบุคคล จํานวนผูรวมดินทางสวน฿หญ 3-4 คน มีความสัมพันธแบบพื่อน ดังตารางที่ 2
 
ตารางที่ 2  จํานวน รอยละ พฤติกรรมนักทองที่ยวผูตอบบบสอบถาม 

 จํานวน ร๎อยละ  จํานวน ร๎อยละ 
รูปแบบการ
ทํองเที่ยว 

การทองท่ียว 
ชิงธรรมชาติ 
การทองท่ียว 
ชิงกษตร 
การทองท่ียว 
ประวัติศาสตรแ 
การทองท่ียว 
นันทนาการ 
การทองท่ียว 
ชิงวัฒนธรรม 
การทองท่ียว 
ธรณีสัณฐาน 
การทองท่ียว 
ความสน฿จพิศษ 

346 
 

140 
 

166 
 

243 
 

144 
 

133 
 

74 

29.5 
 

11.9 
 

14.2 
 

20.7 
 

12.3 
 

11.3 
 

6.3 

 พื่อยี่ยมญาติ 
พื่อทํางาน 
พื่อการศึกษา 
อื่นๆ 

27 
31 
32 
6 

4.8 
5.5 
5.7 
1.1 

วิธีการเดินทาง รถสวนบุคคล  
รถสาธารณะ 
รถชา 
อื่นๆ 

346 
41 
8 
5 

86.5 
10.3 
2.0 
1.3 

จํานวนผ๎ูรํวม
เดินทาง 

1-2 คน 
3-4 คน 
5-6 คน 
มากกวา 6 คน 

76 
125 
109 
90 

19.0 
31.3 
27.3 
22.5 

ลักษณะความ 
สัมพันธ๑ 

พื่อน 
พอม/ญาติ 
สามี/ภรรยา 
คูรัก 
องคแกร/บริษัท 
อื่นๆ 

180 
154 
63 
43 
20 
15 

37.9 
32.4 
13.3 
9.1 
4.2 
3.2 

วัตถุประสงค๑
การเดินทาง 

พื่อพักผอน  
พื่อธุรกิจ 
ศึกษาธรรมชาติ 
ศึกษา 
ประวัติศาสตรแ 

361 
19 
55 
31 

64.2 
3.4 
9.8 
5.5 

 
 3. ระดับการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวทั้ง 5 ดาน อยู฿นระดับมาก ดยนักทองที่ยว฿หความสําคัญดานขอมูล
สนับสนุนการทองที่ยวมากที่สุด ลําดับที่สองดานหลงทองที่ยว ลําดับที่สามดานการขาถึง ลําดับที่สี่ดานครงสราง
พื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปภค ละลําดับที่หาดานบุคลากร ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ของผูตอบบบสอบถาม 
 คําเฉลี่ย S.D. ความคิดเห็น 
ดานหลงทองที่ยว 3.84 .79 มาก 
ดานขอมูลสนับสนุนการทองที่ยว 3.87 .6 มาก 
ดานบุคลากร 3.52 .79 มาก 
ดานการขาถึง 3.76 .66 มาก 
ดานครงสรางพื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปภค 3.61 .74 มาก 

คาฉลี่ยรวม 3.73 .59 มาก 
 

 4. จากการปรียบทียบปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวจังหวัดสระกว ดานประชากรศาสตรแ
ที่สงผลตอการตัดสิน฿จ เดก พศ การ฿ชสื่อ฿นการสืบคนขอมูลการทองที่ยว ละประภทของสื่อ ตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ตดานประชากรศาสตรแที่เมสงผลตอการตัดสิน฿จ เดก อายุ อาชีพ ละรายเดฉลี่ยตอดือน 
พบวาเมตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางที่ 4  การปรียบทียบปใจจัยดานประชากรศาสตรแที่สงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวจังหวัดสระกว 
ขอมูลทางประชากรศาสตรแ P-value 
พศ .000** 
อาย ุ 0.441 
อาชีพ 0.202 
รายเดฉลี่ยตอดือน 0.286 
การ฿ชสื่อ฿นการสืบคนขอมูลการทองที่ยว .000** 
ประภทของสื่อ .000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 

 5. จากการปรียบทียบปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวจังหวัดสระกว ดานขอมูล
พฤติกรรมนักทองที่ยวที่สงผลตอการตัดสิน฿จ เดก รูปบบการทองที่ยว วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว 
ลักษณะความสัมพันธแ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ละ จํานวนผูรวมดินทาง มีความสัมพันธแกับ
ดานครงสรางพื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปภค ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตดาน
ขอมูลพฤติกรรมนักทองที่ยวท่ีเมสงผลตอการตัดสิน฿จ เดก วิธีการดินทาง พบวาเมตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางที ่5 การปรียบทียบปใจจัยดานขอมูลพฤติกรรมนักทองที่ยวที่สงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวจังหวัดสระกว 
ขอมูลพฤติกรรมนักทองที่ยว P-value 
รูปบบการทองที่ยว .000** 
วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว .000** 
วิธีการดินทาง .525 
จํานวนผูรวมดินทาง .048* 
ลักษณะความสัมพันธแ .000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 6. จากการสัมภาษณแชิงลึก (In-depth Interview) จากผูที่มีสวนรวม฿นอุตสาหกรรมทอง จํานวน 7 ทาน 
ถึงนวทางการจัดทําฐานขอมูล ลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿นพื้นที่จังหวัดสระกวพื่อสนับสนุนการตัดสิน฿จ
ดินทางทองที่ยว เดผลดังนี้ 
  6.1 ความคิดห็นจากภาครัฐ 
   6.1.1 การกปใญหาเมมีรถขนสงสาธารณะขาถึงหลงทองที่ยว ดวยรถจางหมาพื่อการ
ทองที่ยวหรือรถบริการทัศนาจร (รถปูายขียว) ทนรถดยสารสาธารณะบบประจําทาง 
   6.1.2 จัดปรกรมการทองที่ยวพื่อ฿หบริการนักทองที่ยว ดยมีความยืดหยุนตามความ
ตองการของนักทองที่ยว ฿นปรกรมการทองที่ยว จะรวมการดินทางเปสถานที่ทองที่ยวตางๆ ฿นบริวณจังหวัด
สระกว ละพื้นท่ี฿กลคียง การดินทาง รงรมที่พัก อาหาร การขายของที่ระลึก ละมีมัคคุทศกแทองถิ่น 
   6.1.3 บูรณาการขอมูลทั้งหนวยงานท้ังภาครัฐละภาคอกชน พื่อบริการขอมูลกับนักทองที่ยว 
ดยจัดทําป็นศูนยแบริการนักทองที่ยว ละประชาสัมพันธแกิจกรรมตางๆ ผานชองทางซชียลมีดีย ละสายดวน 
   6.1.4 พัฒนาบุคลาการดานการทองที่ยว ทั้งมัคคุทศกแทองถิ่น พนักงานขับรถบริการทัศนาจร 
(รถปูายขียว) ดานการสื่อสารภาษา มาตรฐานการ฿หบริการ 
  6.2 ความคิดห็นจากภาคอกชน 
   6.2.1 ควรบูรณาการขอมูล มีหนวยงานกลางบริการขอมูลกับนักทองที่ยวละประชาสัมพันธแ
กิจกรรมการทองที่ยวผานชองทางซชียลมีดีย 
   6.2.2 ปรกรมการทองที่ยวที่รวบรวมสิ่งอํานวยความสะดวกจากผูประกอบการที่พัก รานอาหาร 
รานขายของที่ระลึก พื่อบริการนักทองที่ยว ทั้งกลุม฿หญ ละกลุมยอย 
   6.2.3 สรางมาตรฐาน฿นธุรกิจบริการ พื่อจูง฿จนักทองที่ยว฿ห฿ชบริการ 
  6.3 ความคิดห็นจากสื่อ 
   6.3.1 มุงนนการประชาสัมพันธแผานซชียลมีดีย ดยมีหนวยงานรับผิดชอบดยฉพาะ 
   6.3.2 มีขอมูลปฏิทินการทองที่ยวชุมชน 
  6.4 การจัดทําฐานขอมูล ลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿นพื้นที่จังหวัดสระกวพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว ตองบูรณาการทั้งหวงซอุปทาน฿นอุตสาหกรรมการทองที่ยว ดังภาพท่ี 1 
 

Su
pp

ly 

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

นักทองที่ยว 

1. ศึกษาปใญหา 
2. กําหนดยุทธศาสตรแ
การพัฒนาละ
กปใญหา 

ดํานินการกเขละพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรแ 5 ดาน เดก 
หลงทองที่ยว การขาถึง 
บุคลากร ขอมูล ครงสราง
พื้ น ฐานสิ่ งอํ านวยคว าม
สะดวกละสาธารณูปภค 

การบริการนักทองท่ียว  
1. ทางตรง คือ การ฿หบริการจากภาคอกชน ชน 
รงรม รานอาหาร การคมนาคมขนสง 
2. ทางออม คือ การบริการขอมูล ดยศูนยแ บริการ
นักทองที่ยว จากภาครัฐผาน 
     2.1 ชองทางซชียลมีดีย ประกอบดวยขอมูล 
หลงทองที่ยว การดินทาง (สนทางละบริการ
ขนสงสาธารณะบบประจําทางละเมประจําทาง) ที่
พักรานอาหาร บุคลากร (มักคุทศกแทองถิ่น พนักงาน
ขับรถ) ละปรกรมการทองที่ยวที่นักทองที่ยว
สามารถลือกตามความตองการ 
     2.2 สายดวน (Call Center) 

 

ภาพที่ 1  นวทางการพัฒนาซัพพลายชนการทองที่ยวจังหวัดสระกว 
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อภิปรายผล 
 ขอมูลประชากรศาสตรแที่ตกตางกัน สงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกวตกตางกัน 
จากผลการวิจัยพบวา พศสงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว สอดคลองกับ (อติกานตแ เพรจนแ
พอรินะกุล ละ สุชาติ ทวีพรปฐมกุล, 2555, น. 129) ทําการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว
ชาวเทยที่ดินทางเปทองที่ยวมืองหลวงพระบาง ผลการศึกษาพบวา พศมีผลตอการตัดสิน฿จดานหลงทองที่ยว 
พศชายชอบการทองที่ยวบบผจญภัย ทาทาย ขณะที่พศหญิงมีความออนยน รักสวยรักงาม จึงนิยมดินทางเป
หลงทองที่ยวท่ีป็นธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม 
 ขอมูลประชากรศาสตรแดานการ฿ชสื่อ฿นการสืบคนขอมูลการทองที่ยวละประภทของสื่อ จากผลการวิจัย
พบวา การ฿ชสื่อละประภทของสื่อที่ตกตางกันสงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว สอดคลองกับ 
อภิชาติ ติลกสกุลชัย (2554, น. 111) กลาว฿นการศึกษาความตองการขอมูลของนักทองที่ยวชาวเทยผานสื่อออนเลนแ
ของการทองที่ยวหงประทศเทย ผลการศึกษาพบวา นักทองที่ยวที่อยู฿นชวงวัยรุนละวัยทํางานนิยม฿ชสื่อ฿หการหา
ขอมูลกิจกรรมการทองที่ยว นักทองที่ยววัยกลางคน นิยม฿ชสื่อ฿นการหาขอมูลหลงทองที่ยวละสิ่งอํานวยความสะดวก 
ละนักทองที่ยวกลุมผูสูงอายุนิยม฿หสื่อ฿หการหาวิธีการดินทาง 
 ขอมูลประชากรศาสตรแดาน อายุ อาชีพ ละรายเด จากผลการวิจัยพบวา อายุ อาชีพ ละรายเด ที่ตกตางกัน
สงผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวเมตกตางกัน นื่องจากจังหวัดสระกวมีหลงทองที่ยวหลายรูปบบ  
ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการดินทางของนักทองที่ยวเดทุกรูปบบ สอดคลองกับ วันทิกา หิรัญทศ (2556, น. 52) 
เดทําการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวชิงนิวศของนักทองที่ยวชาวเทย฿นหลงทองที่ยว 
จังหวัดนนทบุรี พบวา การปรียบทียบการตัดสิน฿จทองที่ยวชิงนิวศของนักทองที่ยวชาวเทย฿นหลงทองที่ยว 
จังหวัดนนทบุรี ฿นภาพรวม อายุ อาชีพ ละรายเด เมพบความตกตาง 
 พฤติกรรมการดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว จากผลการวิจัยพบวา รูปบบการดินทางทองที่ยว 
วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว ความสัมพันธแของผูรวมดินทาง ละจํานวนผูรวมดินทาง ตกตางกันมีผลตอ
การตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว ชน นักทองที่ยวมีวัตถุประสงคแการดินทางพื่อศึกษาธรรมชาติจะลือกเป
อุทยานหงชาติปางสีดา ตถานักทองที่ยวมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาประวัติศาสตรแจะลือกเปปราสาทสด฿กก฿อกธม ป็นตน 
ดยดานจํานวนผูรวมดินทางเดทําการปรียบทียบชิงซอน พบวา จํานวนผูรวมดินทางบบป็นกลุม 5 คนขึ้นเป 
มีความสัมพันธแกับดานกายภาพ เดก ที่พัก มัคคุทศกแ ระบบสาธารณูปภค รานคา รานอาหาร ละดานความปลอดภัย
ของตูกดงินสดอัตนมัติ ซึ่งสอดคลองกับ (จิตราภรณแ ถรวัตร ละ ธง คํากิด, 2560, น. 94) เดทําการศึกษาการ
สรางรูปบบกิจกรรมนันทนาการพื่อการทองที่ยวบบหมูคณะของนักทองที่ยวชาวเทย พบวา ความตองการจัด
กิจกรรมนันทนาการพื่อการทองที่ยว มีความตองการจัดกิจกรรมนันทนาการพื่อการทองที่ยวดานความตองการ
ทางกายภาพ อยู฿นระดับมาก รองลงมาคือความตองการทางความปลอดภัย 
 พฤติกรรมการดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว ของนักทองที่ยว ดานวิธีการดินทางที่ตกตางกันมีผล
ตอการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยวเมตกตางกัน นื่องจาก การดินทางมายัง จังหวัดสระกว฿นปใจจุบันดวยรถ
สวนตัวป็นวิธีที่สะดวกละเดรับความนิยมสูงสุด นื่องจาก฿ชวลา฿นการดินทางนอยกวาบริการขนสงสาธารณะ 
สามารถขาถึงหลงทองที่ยวเดสะดวก ละผูดินทางรูสึกถึงมีความปลอดภัยมากกวาบริการขนสงสาธารณะ 
สอดคลองกับ ชนิดาภา เมตรีกว (2554, น. 42) ทําการศึกษา การจัดสนทางทองที่ยวของนักทองที่ยวกลุม
ประทศตะวันออกกลาง฿หกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษัท อ็กซแซติกสแกทอะวยแ จํากัด พบวา นักทองที่ยว
ชาวตะวันออกกลางนิยมดินทางทองที่ยว฿นประทศเทยทั้ง 4 ภาค ดยการซื้อพคกจทัวรแทนการดินทางดวยตัวอง 
นื่องจากประหยัดวลา฿นการดินทางกวาการดินทางดวยตัวอง 
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 ระดับการตัดสิน฿จดินทางทองที่ยว จังหวัดสระกว พบวา นักทองที่ยวคํานึงถึง ขอมูลสนับสนุนการ
ทองที่ยวมากที่สุด ที่นี้ หมายถึง ขอมูลการดินทาง ที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก รวมถึงการถายทอด
ประสบการณแการการดินทางจากผูที่คยเปผานชองทางตางๆ ชน กระทู ซึ่งสอดคลองกับ พงศแวิชญแ คงจริญ, 2558, น. 34) 
เดทําการศึกษา นื้อหาของกระทูว็บเซตแพันทิปละปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จลือกรงรมละรีสอรแทของนักทองที่ยว
ชาวเทย พบวา นื้อหากระทูมีนื้อหากี่ยวกับสภาพที่พักละสิ่งอํานวยความสะดวกป็นหลัก ลารื่องดวยภาพที่สวยงาม 
ดย฿ชภาษาที่ป็นกันอง จึงมีผลตอการตัดสิน฿จลือกที่พักของนักทองที่ยวป็นอยางมากพราะป็นขอมูล
จากผูบริภคที่เปมาจริง มีผูมาสดงความคิดห็นหลากหลาย ดยนักทองที่ยวสน฿จขอคิดห็นงลบมากกวางบวก 
ซึ่งนักทองที่ยวสามารถนําเปพิจารณาปรียบทียบ ละตัดสิน฿จ ละสอดคลองกับ นันตพร ศรีวิเล, ปิยกนิฏฐแ ชติวนิช. 
ละ จาตุรงคแ ศรีวงษแวรรณะ, 2556, น. 98) ศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จลือกมาทองที่ยวจังหวัดนครพนม 
พบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของนักทองที่ยวที่มาทองที่ยว฿นจังหวัดนครพนม มี 2 ตัวปร คือ ที่พัก 
ละ ขอมูลขาวสารที่เดรับ ละ นักทองที่ยวคํานึงถึง ดานบุคลากรนอยที่สุด นื่องจาก สวน฿หญการดินทางมาทองที่ยว 
จังหวัดสระกว นิยมดินทางดวยตัวองเมมีบริการทัวรแกนักทองที่ยว ซึ่งเมสอดคลองกับ (สุชาดา ธนภานุวัฒนแ 
ละ สมบัติ กาญจนกิจังหวัด, 2555, น. 133) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชบริการธุรกิจนําที่ยว
ของนักทองที่ยวภาย฿นประทศ พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชบริการธุรกิจนําที่ยวภาย฿นประ ทศ 
นักทองที่ยว฿หความสําคัญกับปใจจัยดานบุคลากรมากที่สุด 
 บทสัมภาษณแผูกี่ยวของ฿นอุตสาหกรรมการทองที่ยว จังหวัดสระกว พบวา พื่ออํานวยความสะดวก฿นการ
ดินทาง฿หนักทองที่ยวละลดปใญหาเมมีบริการรถสาธารณะขาถึงหลงทองที่ยว รูปบบการดินทางทองที่ยว
ของจังหวัดสระกว ตองปรับปลี่ยนดยการ฿ชรถยนตแสาธารณะ ประภทรถบริการทัศนาจร (รถปูายขียว) ซึ่งป็น
รถสาธารณะบบเมประจําทาง ฿หบริการนักทองที่ยว สอดคลองกับ ภาณุพงษแ ประจงคา ละคณะ (2560, น. 67) 
ทําการศึกษา บบจําลองการวัดคุณภาพบริการของรถทัศนาจรสําหรับนักทองที่ยวชาวตางชาติ พบวา องคแประกอบ
ของคุณภาพบริการรถทัศนาจรนั้นประกอบเปดวย ดานความสะดวกสบาย ดานความปลอดภัย ดานพนักงานขับรถ
ละพนักงานตอนรับ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ปใญหาการประสานงานดานขอมูลระหวางหนวยงาน จากการ
สัมภาษณแหนวยงานที่กี่ยวของ฿นอุตสาหกรรมทองที่ยวท้ังภาครัฐ ภาคอกชน ละสื่อ จึงมีความคิดห็นตรงกัน คือ 
ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงานดานขอมูลระหวางหนวยงานพื่อบริการขอมูลกนักทองที่ยว ฿นลักษณะ
ศูนยแบริการขอมูลนักทองที่ยว ผานชองทางซชียลมีดีย ละสายดวนบริการขอมูลนักทองที่ยว สอดคลองกับ ธนพล 
ถาวรศิลป (2552, น. 130) เดทําการศึกษา นวทางการพัฒนาการทองที่ยวจังหวัดสระกว พบวา ภาครัฐ ภาคอกชน 
ละชุมชน ควรรวมกันบริหารจัดการพื่อช่ือมยงครือขายการทองที่ยว ละควรสงสริมประชาสัมพันธแการทองที่ยว
หลายรูปบบ 
 
ข๎อเสนอแนะ 

 1. รถบริการทัศนาจรสําหรบับรกิารนักทองที่ยว ควรสงสริม฿หมมีาตราฐานการบริการละปฏิบตัิตามกฎหมาย
ขอบังคับของกรมการขนสงทางบก 
 2. ชองทางสําหรับ฿หบริการขอมูลนักทองที่ยวควรมีขอมูลป็นปใจจุบัน ละมีความคลื่อนเหวอยางตอนื่อง 
ซึ่งสามารถสรางความนาชื่อถือละจูง฿จนักทองที่ยวเด 
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 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ศึกษาความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวของจังหวัดสระกว พื่อป็นนวทางการพัฒนาการ฿หบริการ
ดานตางๆ ควบคูกับการสงสริมการประชาสัมพันธแชิญชวนนักทองที่ยว฿หมาทองที่ยว 
 2. ศึกษารงจูง฿จ฿นการดินทางมาทองที่ยวจังหวัดสระกว พื่อพัฒนา฿หป็นรูปบบการทองที่ยว
ที่ป็นอัตลักษณแของจังหวัด พื่อสามารถวางกรอบการพัฒนาเดอยางป็นรูปธรรม 
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เด็กไทยเบิ้ง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

THE USING PARTICIPATORY ACTIVITY TO DEVELOP ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS 
BY FOLK ACTIVITIES FOR THAI BUENG CHILDREN IN KHOK SALUNG SUB DISTRICT, 

PATTANANIKOM DISTRICT, LOP BURI 
 

พิจิตรา เอ่ียมสมัย 
Pichitra Iamsamai 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ  มหาวทิยาลัยราชภัฎทพสตรี 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้ป็นงานวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมดยมีวัตถุประสงคแคือพื่อพัฒนาทักษะการฟใง การพูด
ภาษาอังกฤษของด็กเทยบิ้ง ตําบลคกสลุง ดยมีคะนนฉลี่ยทักษะการฟใงการพูดภาษาอังกฤษผานกณฑแการประมิน
รอยละ 70 ขึ้นเป ละพื่อศึกษาความคิดห็นของด็กที่มีตอการจัดกิจกรรมการรียนรูภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรม
การละลนพ้ืนบาน ประชากรที่ศึกษาคือด็กเทยบิ้งตําบลคกสลุงอายุ 9-12 ปี จํานวน 20 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการ
ดํานินการวิจัยเดกผนการจัดกิจกรรมจํานวน 6 ผน ครื่องมือที่฿ชสะทอนผนสะทอนผลการปฏิบัติการ เดก 
บบสังกตพฤติกรรมของผูขารวมกิจกรรม บบทดสอบการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษ ละบบสอบถามความคิดห็น
ของผูขารวมกิจกรรม งานวิจัยนี้มีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร การวิคราะหแขอมูล฿ชคารอยละ การหาคาฉลี่ยละ
สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา1. ด็กผานกณฑแประมินการฟใงพูดการพูดภาษาอังกฤษรอยละ 70 
จํานวน 14 คนซึ่งคิดป็นรอยละ 70 ของผูขารวมกิจกรรมทั้งหมด  ซึ่งป็นเปตามกณฑแที่กําหนด 2. ด็กมีความ
คิดห็นตอการ฿ชการละลนพ้ืนบานพัฒนาทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษอยู฿นระดับมากดยมีคาฉลี่ย 4.42  
คําสําคัญ : การ฿ชกิจกรรมบบมีสวนรวม, การละลนพ้ืนบาน,ทักษะการฟใงพูดภาษาองักฤษ  
 
ABSTRACT 
 This research is Participatory Action Research. The purpose of the research were to 
develop the English Listening and Speaking skills of Thai Bueng Children using folk activities and 
to investigate the children’ opinions about the activities concerning the English Listening and 
Speaking skills by using folk activities. The subjects of this study were twenty children aged nine 
to twelve. The instruments were the experimental instruments which were six activity plans and 
the reflecting instruments including the teaching observation form, the English Listening and 
Speaking skills test, and the children’ opinions evaluation form. The research procedure 
comprises of three action cycles. The collected data were analyzed by means of percentage and 
standard deviation. The findings were as follows: 1. The result of developing English listening and 
speaking skills of Thai Bueng children was achieved a score at 70 and success rate at 70 percent 
that was higher than the prescribed criterion. 2. The children’ opinions about activities using folk 
activities were high level at 4.42  
Keywords : Participatory Activity, Folk Activities, English Listening and Speaking Skills 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ละป็นรื่องสําคัญ฿นการพัฒนาประทศ ดังนั้นสังคม
จึงตองการทรัพยากรมนุษยแที่มีความรูความสามารถดานตางๆ ซึ่งภาษาที่มีสวนชวย฿นการพัฒนาละป็นครื่องมือสําคัญ

นอกหนือจากภาษามลวคือภาษาอังกฤษ กลาวเดวาปใจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญมาก ป็นครื่องมือ
ชวย฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแพื่อ฿ช฿นการติดตอสื่อสารลกปลี่ยนความคิดห็น สวงหาความรูพิ่มติม

พื่อการประกอบอาชีพ การขงขันทั้ง฿นดานศรษฐกิจ สังคม ละการมือง การมีจตคติที่ดี ตอการ฿ชภาษาละ
วัฒนธรรมตางประทศจะชวย฿หผูรียนมีความมั่น฿จ฿นการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความขา฿จ

ละภาคภูมิ฿จ฿นภาษาละวัฒนธรรมเทยของตนละสามารถถายทอดวัฒนธรรมละอกลักษณแเทยเปสูสังคมลกเด 
(กรมวิชาการ อาง฿น ศุภวรรณ นาคนิล, 2552) 

 ทั้งนีพ้ันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรีคือการวิจัยละสรางองคแความรูพื่อพัฒนาทองถิ่นดยมี
ปูาประสงคแคือสงสริมการอนุรักษแ พัฒนา ละผยพรศิลปวัฒนธรรมละประพณีของทองถิ่นสูสากล จากการลงพื้นที่

สํารวจขอมูลพบวาตําบลคกสลุงป็นชุมชนเทยบิ้งที่กากหงหนึ่ง฿นประทศเทย ตั้งอยูที่ อําภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี มีรากหงาทางวัฒนธรรมที่ป็นอัตลักษณแที่นาสน฿จมากมายชน ภาษาเทยบิ้ง การละลนพื้นบาน 

นิทานพื้นบาน อาหารประจําถิ่น การทอผา ประวัติศาสตรแชุมชน ป็นตน ประชากร฿นทองถิ่นมีความภาคภูมิ฿จ
฿นอัตลักษณแของตนอง คน฿นทองถิ่นตองการสงสริม฿หป็นหลงทองที่ยว ละตองการผยพรศิลปวัฒนธรรม

฿นทองถิ่นสูนักทองที่ยวละผูมายือน ดยมีปูาหมายคือการนําคุณคาทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาทางศรษฐกิจ
อยางสมดุล ปใจจุบันคกสลุงริ่มป็นท่ีรูจักละมีนักทองที่ยว ตลอดจนผูที่สน฿จทางดานวัฒนธรรมชาวตางประทศ

ขามาที่ชุมชนคกสลุงอยางตอนื่อง ตด็ก฿นทองถิ่นซึ่งป็นคนรุน฿หมละป็นกําลังสาํคัญ฿นการพัฒนาทองถิ่น
ยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อันนื่องมาจากมีจคติที่เมดีตอภาษาอังกฤษ เมมีรงบันดาล฿จ เมกลา
สดงออก ละเมมีความมั่น฿จ฿นตนอง฿นการ฿ชภาษาอังกฤษ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่กี่ยวของพบวาการนําละลนพื้นบาน฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน
จะชวยสงสริมจินตนาการ ฝึกทักษะการกปใญหา ละการป็นผูนําผูตามที่ดีจะชวยพัฒนาทักษะการ฿ชภาษา฿หกด็ก

เดมีอกาสฝึกทักษะการฟใงละสงสริมทักษะการพูดอีกดวย นอกจากนั้นลวการละลนผานทางการรียนปนลน
(Play and Learn) จะสามารถสงสริมพัฒนาการการรียนรูละพัฒนาการทางดานรางกาย สังคม อารมณแ ละสติปใญญา

ของด็ก฿หสูงขึ้น ประกอบกับตนทุนทางวัฒนธรรมที่ตําบลคกสลุงมีอันเดกการละลนพื้นบานละพลงพื้นบานตางๆ 
ที่สามารถจะพัฒนาศักยภาพของด็ก฿นชุมชนเด 

 ผูวิจัย฿นฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงมีความสน฿จ฿นการ฿ชกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบาน
พื่อพัฒนาทักษะการฟใง-การพูดภาษาอังกฤษของด็กเทยบิ้งตําบลคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นื่องจาก

ล็งห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแดยการสรางศักยภาพทางภาษาอังกฤษ฿หกับด็กเทยบิ้งละ
สรางความตระหนัก฿นการอนุรักษแ ฟื้นฟู สืบสาน ละพัฒนาภูมิปใญญา วัฒนธรรม ประพณี฿นทองถิ่นของตนอง 

อีกทั้งกิจกรรมดังกลาวจะทํา฿หด็กที่ขารวมกิจกรรมเดรับทั้งความรูละความสนุกสนานจะชวยพิ่มพูนทักษะการฟใง
การพูดภาษาอังกฤษ สงผล฿หผูรียนสามารถ฿ชภาษาอังกฤษเดต็มศักยภาพของตนองพื่อเป฿ช฿นการพัฒนา

ทองถิ่นตอเป 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อพัฒนาทักษะการฟใง การพูดภาษาอังกฤษของด็กเทยบิ้งตําบลคกสลุงดยมีคะนนฉลี่ยทักษะ
การฟใงการพูดภาษาอังกฤษผานกณฑแการประมินรอยละ 70 ขึ้นเป 
 2. พื่อศึกษาความคิดห็นของด็กเทยบิ้งที่มีตอการจัดกิจกรรมการรียนรูภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรม
การละลนพ้ืนบาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการปรียบทียบทักษะการฟใงพูดภาษาอังกฤษกอนละหลังทํากิจกรรมการ฿ช
การละลนพ้ืนบานละความพึงพอ฿จของด็กเทยบิ้งตําบลคกสลุงซึ่งมีกรอบนวคิด฿นการวิจัยดังนี้ 
 

 ป๓จจัยนําเข๎า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ๑ (Output) 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
 
 

1. ทักษะการฟใงพูดภาษาอังกฤษ 
2. ความพึงพอ฿จตอกจิกรรมการ

฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนา
ทักษะการฟใงพูดภาษาอังกฤษ 

กระบวนการของการวิจยั 
ชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม 
1. วางผน 
2. ปฏิบัต ิ
3. สังกตการณแ 
4. การสะทอนการปฏบิัติ 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ดย฿ชการละลนพื้นบาน 

1. วางแผน 
- ศึกษาอกสารละงานวิจยัที่กี่ยวของ 
- ดํานินการสรางผนการจัดกจิกรรม 
บบมีสวนรวม 
- การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูขารวม
กิจกรรม 
- การลงพื้นที่ก็บขอมูล 
- การระดมความคิด฿นกลุมพื่อกําหนดหัวขอ
ละออกบบการละลนพื้นบานทีจ่ะ฿ชจัด
กิจกรรม 
2. ปฏบิัต ิ
    ดํานินตามผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้น 
ซ่ึงกําหนดป็น 3 วงจร วงจรละ 2 กิจกรรม 
3. สังเกตการณ๑ 
    สังกตพฤติกรรมของด็กที่ขารวมกิจกรรม
฿นระหวางที่ทํากจิกรรม 
4. การสะท๎อนการปฏิบตั ิ
- วิคราะหแผลการปฏิบัต ิ
- สรุปปใญหาละสิ่งที่เดจากการทํากิจกรรม 

ปรับปรุงขอบกพรอง หาทคนิควิธีการ 
ที่หมาะสม฿นการพัฒนาทกัษะการฟใงพดู

ภาษาอังกฤษ฿นวงจรตอเป 
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นิยามคําศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การ฿ชกิจกรรมบบมีสวนรวม หมายถึง การที่฿หประชน฿นทองถิ่นขามามีสวนรวม฿นการวิจัย นับตั้งต
การกําหนดปใญหา การดํานินการ ตลอดจนหานวทาง฿นการกปใญหาหรือสงสริมการทํากิจกรรม 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวจิัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ผูวิจัย
มีวิธีดํานินการ 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางผน (Planning) การสรางผนการจัดกิจกรรมบบมีสวนรวมพื่อพัฒนาการละลน
พื้นบานท่ีมีตอทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษของด็กเทยบิ้ง ดยผูวิจัยมีวิธีการดังนี้ 
 1. ศึกษาอกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ เดก 
  1.1 การพัฒนาทักษะการฟใงการพูดภาษาอังกฤษ 
  1.2 การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม 
  1.3 การละลนพ้ืนบานละภูมิปใญญาทองถิ่น 
 2. ดํานินการสรางผนการจัดกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใง
ละการพูดภาษาอังกฤษ ดยจัดกิจกรรม฿หผูขารวมกิจกรรมมีบทบาทละมีสวนรวม฿นการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน 
ตั้งตการวางผนกระบวนการจัดกิจกรรม การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูขารวมกิจกรรม การลงพื้นที่ก็บขอมูล 
การระดมความคิด฿นกลุมพื่อกําหนดหัวขอละออกบบการละลนพื้นบานที่จะ฿ชจัดกิจกรรม การลงมือปฎิบัติ 
ละการสะทอนผลการปฏิบัติการดยการสรุปปใญหาละสิ่งเดเดจากการทํากิจกรรม ตามนวคิดของ Kemmis 
and Wilkinson (1998) 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) ดยผูวิจัยดํานินตามผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้น ซึ่งกําหนดป็น 
3 วงจร วงจรละ 2 กิจกรรม ละนําผลการปฎิบัติตละวงจรมาป็นขอมูลยอนกลับพื่อปรับปรุงกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังกตการณแ (Observation) ดยจะ฿ชครื่องมือก็บรวบรวมขอมูลขณะทํากิจกรรมละ
มื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นสะทอนผลปฏิบัติการ (Reflection) ดยผูวิจัยศึกษาผลของการจัดกิจกรรมบบมีสวนรวม
ดย฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษทั้ง฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพดยนําขอมูล
จากผลสะทอนการปฏิบัติมารวมวิคราะหแ 
 ประชากร 
 ผูวิจัยคัดลือกตัวอยางด็ก จํานวน 20 คน ดย฿ชการคัดลือกบบจาะจง ซึ่งมีกณฑแ คัดลือกดังนี้ 
 1. ด็กพศชายหรือหญิง ท่ีมีอายุระหวาง 9-12 ป ี
 2. มีความสมัคร฿จขารวมครงการวิจัย 
 3. ผูปกครองยินยอม฿หขารวมครงการวิจัย 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการทดลองปฏิบัติ เดก ผนการจัดกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบาน
พื่อพัฒนาทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 6 กิจกรรม เดก กิจกรรมที่ 1 อีกาฟใกเข กิจกรรมที่ 2 งูกินหาง 
กิจกรรมที่ 3 หมากก็บ กิจกรรมที่ 4 กระดดยาง กิจกรรมที่ 5 พลงรําทนตํานานคกสลุง กิจกรรมที่ 6 พลงรําทน
ตามองตา 
 



 

132 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 2. ครื่องมือท่ี฿ชสะทอนผลการปฏิบัติ เดก 

  2.1 บบทดสอบวัดทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษ 

  2.2 บบบันทึกสังกตพฤติกรรมของผูขารวมกิจกรรม 

  2.3 บบสอบถามความคิดห็นของผูขารวมกิจกรรม 

 3. ครื่องมือท่ี฿ชประมินประสิทธิภาพของกิจกรรม 

  3.1 บบทดสอบวัดทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษของผูขารวมกิจกรรม ซึ่งบงป็น 2 ตอน 

เดกตอนที่ 1 บบทดสอบการฟใง 20 ขอ ละตอนที่ 2 บบทดสอบวัดทักษะการฟใง 10 ขอ ดยตรวจสอบความ

ที่ยงตรงชิงนื้อหาละประมินคาดัชนีความสอดคลองความห็นกับจุดประสงคแป็นรายขอ 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 ผูวิจัยดํานินการก็บขอมูลดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ติดตอขอความอนุคราะหแกับผูนําชุมชนพื่อขอขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

 2. สํารวจชุมชนดยศึกษาบริบททางดานตางๆ เดก วัฒนธรรม ประพณี วิถีชีวิต ภูมิปใญญาทองถิ่น 

ละการละลนพ้ืนบาน รวมทั้งจัดกลุมอภิปรายกับผูนําละคน฿นทองถิ่นถึงปใญหา฿นชุมชน 

 3. รับสมัครด็กขารวมครงการวิจัยละชี้จงนะนํารายละอียดกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

 4. วัดระดับทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษ (Pre-test) 

 5. ดํานินการจัดกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใงละการพูด

ภาษาอังกฤษดย฿ชระยะวลา 18 ช่ัวมง จากผนการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม 

 6. ประมินผลการจัดกิจกรรมดย฿ชบบทดสอยวัดระดับทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษ (Post-

test) ละความคิดห็นของผูขารวมกิจกรรม 

 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 1. การวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณ ป็นการวิคราะหแขอมูลจากบบทดสอบการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษ

ซึ่งวิคราะหแดยหาคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) พื่อปรียบทียบกับกณฑแปูาหมายที่กําหนด 

 2. การวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ ป็นการวิคราะหแขอมูลจากบบสังกตพฤติกรรมละบบสอบถาม

ความคิดห็นของผูขารวมกิจกรรมดย฿ชการละลนพื้นบาน ดยบบสอบถามความคิดห็นมีจุดมุงหมายพื่อประมิน

ความพึงพอ฿จของผูขาอบรม หาคาฉลี่ยบบมาตราสวนประมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert ปลคา

ความหมายของคาฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 162) 

  ระดับคาฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอ฿จมากท่ีสุด 

  ระดับคาฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอ฿จมาก 

  ระดับคาฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอ฿จปานกลาง 

  ระดับคาฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอ฿จนอย 

  ระดับคาฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอ฿จนอยท่ีสุด 

  ทั้งนี้ขอมูลที่เดจากการวิคราะหแจะป็น฿ชป็นนวทาง฿นการปรับปรุงนวทางปฏิบัติที่หมาะสม฿นวงจร

ตอเป 
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ผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการ฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใงพูดภาษาอังกฤษของด็กเทยบิ้งตําบลคกสลุง
฿นตละวงจรจะมกีารประมินผลการรยีนรูดยทําบบทดสอบยอยป็นบบทดสอบการฟใง 10 ขอ ละบบทดสอบการพูด 
5 ขอ ซึ่ง฿นสวนของการฟใงมีกณฑแการ฿หคะนนคือตอบถูกเด 1 คะนน ตอบเมถูกเด 0 คะนน กณฑแการประมินคือ 
ระดับดีมาก 10 คะนน ระดับดี 7-9 คะนน ระดับพอ฿ช 4-6 คะนน ละ ระดับปรับปรุงคือ 1-3 คะนน สําหรับ฿นสวน
ของทักษะการพูดนั้นกณฑแการ฿หคะนนป็นบบรูบริคสแประกอบดวย 4 คะนน พูดสื่อสารตตอบเดถูกตองตามนื้อหา
ละหลักภาษา ชัดจน คลองคลวป็นธรรมชาติ 3 คะนน พูดสื่อสารตตอบเดคอนขางคลองคลวต฿ชภาษาผิดบาง 
2 คะนน พูดตตอบเดพอป็นที่ขา฿จตพูดตะกุกตะกัก 1 คะนน พยายามพูดป็นคําๆ สื่อความหมายเมเด 
กณฑแการประมินประกอบดวย ชวงคะนน 16-20 คะนน อยู฿นระดับดีมาก 11-15 คะนน อยู฿นระดับดี 6-10 คะนน 
อยู฿นระดับพอ฿ช 1-5 คะนน อยู฿นระดับปรับปรุง ดยสรุปรายละอียดดังตอเปนี้ 
 1. ฿นการดํานินการวงจรที่ 1 ประกอบดวย 2 กิจกรรมเดก อีกาฟใกเข ละ งูกินหาง ซึ่งการประมินผล
การรียนรูดยทําบบทดสอบยอยป็นบบทดสอบการฟใง 10 ขอ ละบบทดสอบการพูด 5 ขอ ดยสรุปดังรายละอียด
ตอเปนี ้
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบยอยทายวงปฏิบัติการที่ 1  
จํานวน

ผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
เฉลี่ย

ร๎อยละ 

จํานวน
ผ๎ูเข๎ารํวม 

ที่ผํานเกณฑ๑ 

ร๎อยละ
ผ๎ูเข๎ารํวม 

ที่ผํานเกณฑ๑ 
20 15 9 2 4.80 2.39 32 0 0 

 

 จากตารางที่ 1 ผูขารวมกิจกรรมทําคะนนเดสูงสุด 9 คะนนละทําคะนนเดต่ําสุด 2 คะนน ดยมี
คะนนฉลี่ย 4.80 คิดป็นรอยละ 32 ละมีคา S.D. 2.39 ละเมมีผูขารวมกิจกรรมคน฿ดผานกณฑแการประมิน 
ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 1 ฿นดานทักษะการฟใงพูดภาษาอังกฤษ สดง฿นตารางที่ 2 ละ 3 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทักษะการฟใงทายวงจรปฏิบัติการที่ 1 
เกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 20 คน 0 0 8 12 

ร๎อยละ 0 0 40 60 
 

 จากตารางที่ 2 พบวามีผูขารวมกิจกรรมที่ประมินคุณภาพเดระดับพอ฿ชจํานวน 8 คน ละระดับ
ปรับปรุงรอยละ 12 คิดป็นรอยละ 40 ละ 60 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบทักษะการพูดทายวงจรปฏิบัติการที่ 1 
เกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 20 คน 0 0 8 12 

ร๎อยละ 0 0 40 60 
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 จากตารางที่ 3 พบวามีผูขารวมกิจกรรมที่ประมินคุณภาพมีจาํนวนทากันกับผลการทดสอบทักษะการฟใง
กลาวคือเดระดับพอ฿ชจํานวน 8 คน ละระดับปรับปรุงรอยละ 12 คิดป็นรอยละ 40 ละ 60 ตามลําดับ 
 ปใญหาอุปสรรคละนวทางกเข฿นการปฏิบัติการวงจรที่ 1 จากการดํานินการจัดกิจกรรมกับด็กเทย
บิ้งตําบลคกสลุงพบปใญหาละอุปสรรคดังตอเปนี้ 
 - ผูขารวมกิจกรรมยังเมกลาสดงออก มีความอายที่จะทํากิจกรรม 
 - ผูขารวมกิจกรรมจดจําประยคละคําศัพทแเมเด 
 - กิจกรรมที่นํามา฿ช฿นวงจรรก มีนื้อหาภาษาอังกฤษคอนขางยาวทํา฿หผูขารวมกิจกรรมบางคนขาด
ความสน฿จเปบาง 
 นวทางกเขพื่อนําเปปรับปรุง฿นการปฏิบัติการวงจรที่ 2 เดก 
 - สรางความคุนคย฿หมากขึ้นระหวางผูทําวิจัยกับผูขารวมกิจกรรม 
 - ฝึกซ้ําๆ พื่อ฿หผูขารวมกิจกรรมจดจําประยคละคําศัพทแเด 
 - ปรับผนการจัดกิจกรรม฿หกระชับข้ึน 
 2. ฿นการดํานินการวงจรที่ 2 ประกอบดวย 2 กิจกรรม เดก หมากก็บ ละ กระดดยาง ซึ่งการประมินผล
การรียนรูดยทําบบทดสอบยอยป็นบบทดสอบการฟใง 10 ขอ ละบบทดสอบการพูด 5 ขอ ดยสรุป
ดังรายละอียดตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 2 

จํานวน
ผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
เฉลี่ยร๎อย

ละ 

จํานวน
ผ๎ูเข๎ารํวม 

ที่ผํานเกณฑ๑ 

ร๎อยละ
ผ๎ูเข๎ารํวม 

ที่ผํานเกณฑ๑ 
20 15 11 4 7.95 1.98 53 1 6.66 

 

 จากตารางที่ 4 ผูขารวมกิจกรรมทําคะนนเดสูงสุด 11 คะนนละทําคะนนเดต่ําสุด 4 คะนน ดยมี
คะนนฉลี่ย 7.95 คิดป็นรอยละ 53ละมีคา S.D. 1.98 ละมีผูขารวมกิจกรรมผานกณฑแการประมินจํานวน 1 คน
จากทั้งหมด 20 คน ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 2 ฿นดานทักษะการฟใงพูดภาษาอังกฤษ สดง฿น
ตารางที่ 5 ละ 6 
 

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบทักษะการฟใงทายวงจรปฏิบัติการที่ 2 
เกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 20 คน 0 5 11 4 

ร๎อยละ 0 25 55 20 
 
 จากตารางที่ 5 พบวา มีผูขารวมกิจกรรมที่ประมินคุณภาพเดระดับดีจํานวน 5 คนระดับพอ฿ชจํานวน 11 คน 
ละระดับปรับปรุงจํานวน 4 คน คิดป็นรอยละ 25 คิดป็นรอยละ 55 ละ 20 ตามลําดับ 
ตารางที่ 6  ผลการทดสอบทักษะการพูดทายวงจรปฏิบัติการที่ 2 
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เกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 20 คน 0 3 17 0 
ร๎อยละ 0 15 85 0 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา มีผูขารวมกิจกรรมที่ประมินคุณภาพเดระดับดีจํานวน 3 คนระดับพอ฿ชจํานวน 17 คน 
เมมีผูขารวมกิจกรรมที่เดระดับปรับปรุง ดยคิดป็นรอยละ 15 ละ 85 ตามลําดับ 
 ปใญหาอุปสรรคละนวทางกเข฿นการปฏิบัติการวงจรที่ 2 จากการดํานินการจัดกิจกรรมกับด็กเทย
บิ้งบานคกสลุงพบปใญหาละอุปสรรคดังตอเปนี้ 
 - ผูขารวมกิจกรรมจดจํา ประยค คําศัพทแเมเด 
 - ผูขารวมกิจกรรมคนยังตตอบบทสนทนาเมเด 
 - ผูขารวมกิจกรรมที่รียนรูร็วมักจะป็นฝุายตอบภาษาอังกฤษป็นประจํา฿นขณะที่คนรียนรูชาจะนิ่งฉย 
รอลนอยางดียว 
 นวทางกเขพื่อนําเปปรับปรุง฿นการปฏิบัติการวงจรที่ 3 เดก 
 - สรางกิจกรรม฿หนาสน฿จมากขึ้น ทุกคนมีสวนรวมอยางต็มที่ 
 - สรางกิจกรรมที่รา฿จ มีการสริมรง ละมีของรางวัลตอบทน 
 - ฝึกซ้ําๆ ละ฿ห฿นวลาการทํากิจกรรมมากข้ึน 
 3. ฿นการดํานินการวงจรที่ 3 ประกอบดวย 2 กิจกรรม เดก พลงรําทนตํานานคกสลุง ละ พลงรําทน
ตามองตา ซึ่งการประมินผลการรียนรูดยทําบบทดสอบยอยป็นบบทดสอบการฟใง 10 ขอ ละบบทดสอบ
การพูด 5 ขอ ดยสรุปดังรายละอียดตอเปนี้ 
 

ตารางที่ 7  ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 3 
จํานวน

ผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
เฉลี่ย 
ร๎อยละ 

จํานวน
ผ๎ูเข๎ารํวม 

ที่ผํานเกณฑ๑ 

ร๎อยละ
ผ๎ูเข๎ารํวม 

ที่ผํานเกณฑ๑ 
20 15 13 8 9.70 1.34 64.66 4 26.66 

 

 จากตารางที่ 7 ผูขารวมกิจกรรมทําคะนนเดสูงสุด 13 คะนนละทําคะนนเดต่ําสุด 8 คะนน ดยมี
คะนนฉลี่ย 9.70 คิดป็นรอยละ 64.66 ละมีคา S.D. 1.34 ละมีผูขารวมกิจกรรมผานกณฑแการประมินจํานวน 
4 คน จากท้ังหมด 20 คน คิดป็นรอยละ 26.66  ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 3 ฿นดานทักษะการฟใง
พูดภาษาอังกฤษ สดง฿นตารางที่ 8 ละ 9 
 

ตารางที่ 8  ผลการทดสอบทักษะการฟใงทายวงจรปฏิบัติการที่ 3 
เกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 20 คน 0 9 11 0 

ร๎อยละ 0 45 55 0 



 

136 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 จากตารางที่ 8 พบวา มีผูขารวมกิจกรรมที่ประมินคุณภาพเดระดับดีจํานวน 9 คน ระดับพอ฿ชจํานวน 
11 คน คิดป็นรอยละ 45 ละ 55 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 9  ผลการทดสอบทักษะการพูดทายวงจรปฏิบัติการที่ 3 
เกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 20 คน 2 5 13 0 

ร๎อยละ 10 25 65 0 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา มีผูขารวมกิจกรรมที่ประมินคุณภาพเดระดับดีมากจํานวน 2 คนระดับดีจํานวน 5 คน 
ละระดับพอ฿ชจํานวน 13 คน เมมีระดับปรับปรุง ดยคิดป็นรอยละ 10, 25 ละ 65 ตามลําดับ 
 ปใญหาอุปสรรคละนวทางกเข฿นการปฏิบัติการวงจรที่ 3 จากการดํานินการจัดกิจกรรมกับด็กเทย
บิ้งตําบลคกสลุงพบปใญหาละอุปสรรคดังตอเปนี้ 
 - ผูขารวมกิจกรรมบางคนยังออกสียงคําศัพทและรียบรียงประยคเมถูกตอง 
 - ผูขารวมกิจกรรมบางคนยังเมกลาสดงออก 
 นวทางกเขพื่อนําเปปรับปรุง฿นการปฏิบัติการ 
 - ผูวิจัย฿หกําลัง฿จ สริมรง ละทบทวนดยฝึกซ้ําๆ ฿หมากข้ึน 
 - ผูวิจัยสรางความคุนคยกับผูขารวมกิจกรรมมากข้ึน มีกิจกรรมอื่นๆ สอดทรกพื่อกระตุนความสน฿จ 
ละมีของรางวัลตอบทน 
 - จัดทํา฿บทบทวน สรุปนื้อหา สาระที่เดจากการขารวมกิจกรรม 
 สรุปผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 สดงดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 

วงจร
ปฏิบัติการ 

จํานวน
ผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
เฉลี่ย
ร๎อยละ 

ร๎อยละคน
ผํานเกณฑ๑ 

วงจรที่ 1 20 15 9 2 4.80 2.39 32 0 
วงจรที่ 2 20 15 11 4 7.95 1.98 53 6.66 
วงจรที่ 3 20 15 13 8 9.7 1.34 64.66 26.66 

 
 จากผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 พบวา คะนนฉลี่ยของผูขารวมกิจกรรมสูงขึ้นจาก
วงจรที่ 1 รอยละ 32 ป็น รอยละ 53 ละ 64.66 ฿นวงจรที่ 2 ละ 3 ตามลําดับ ละมีจํานวนผูขารวมกิจกรรม
ที่ผานกณฑแประมินรอยละ 70 ป็น฿นทิศทางที่ดีขึ้นเดก วงจรที่ 1 เมมีจํานวนผูผานกณฑแลย ป็นมีผูมีจํานวน
ผานกณฑแรอยละ 6.66 ละ 26.66 ฿นวงจรที่ 2 ละ 3 ตามลําดับ  
 หลังจากดํานินการจัดกิจกรรมพื่อพัฒนาทักษะการฟใงการพูดภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรมพื้นบานทั้ง 6 กิจกรรม
ครบทั้ง 3 วงจรลว ผูวิจัยเดวัดผลการพัฒนาทักษะการฟใงพูดดย฿หผูขารวมกิจกรรมทําบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 
บงป็นบบทดสอบการฟใงจํานวน 20 ขอ ละบบทดสอบการพูดจํานวน 10 ขอ ดยมีผลดังตอเปนี้ 
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ตารางที่ 11  ผลการทดสอบการพัฒนาทักษะการฟใงละการพูดภาษาอังกฤษปรียบทียบกอนละหลังทํากิจกรรม 
การ

ทดสอบ 
จํานวน

ผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
เฉลี่ย

ร๎อยละ 

จํานวน
คนที่ผําน
เกณฑ๑ 

ร๎อยละ
คนผําน
เกณฑ๑ 

Pre-test 20 30 20 12 16.60 2.41 55.33 0 0 
Post-test 20 30 26 18 21.95 2.62 73.16 14 70 

 

 จากตารางที่ 11 คะนน Pre-test จากคะนนต็ม 30 คะนนผูขารวมกิจกรรมทําคะนนฉลี่ยเดที่ 
16.60 ละเมมีผู฿ดเดคะนนผานกณฑแประมิน ปรียบทียบกับผลคะนน Post-test ซึ่งมีทิศทางดีขึ้นกลาวคือ
ผูขารวมกิจกรรมเดคะนนต่ําสุดที่ 18 คะนน ละเดคะนนสูงสุด 26 คะนน ดยมีคะนนฉลี่ย 21.95 
ซึ่งมีผูคะนนผานกณฑแจํานวน 14 คนคิดป็นรอยละ 70 ของผูขารวมกิจกรรมทั้งหมด 
 

ตารางที่ 12 ผลการประมินความคิดห็นของด็กเทยบิ้งที่รวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟใงละการพูด
 ภาษาอังกฤษดย฿ชการละลนพ้ืนบานตําบลคกสลุง อําภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ความคิดเห็นของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการฟ๓งและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช๎การละเลนํพื้นบ๎าน 

คําเฉลี่ย 

X  

S.D. แปลผล 

1. การ฿ชการละลนพ้ืนบานมาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทํา
฿หการรียนภาษาอังกฤษมีความนาสน฿จมากขึ้น 

4.80 0.41 มากที่สุด 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดยการ฿ชการละลน
พื้นบาน ทํา฿หกิดความสนุก เมนาบื่อ   

4.90 0.30 มากที่สุด 

3. การรียนภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรมการละลนพื้นบานกระตุน฿ห
อยากรียนพิ่มภาษาอังกฤษมากข้ึน 

4.65 0.48 มากที่สุด 

4. ผูขารวมกิจกรรมสามารถช่ือมยงความรูดิมละความรู฿หม฿น
การละลนพ้ืนบานภาคภาษาอังกฤษ 

4.55 0.51 มากที่สุด 

5. การ฿ชกิจกรรมการละลนพ้ืนบานมาประกอบ฿นการจัดกิจกรรมทํา฿ห
สามารถพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษเด 

4.25 0.44 มาก 

6. การ฿ชกิจกรรมการละลนพ้ืนบานมาประกอบ฿นการจัดกิจกรรมทํา฿ห
สามารถพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเด 

4.10 0.55 มาก 

7. นื้อหากิจกรรมการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใงละพูด
ภาษาอังกฤษมีความหมาะสม 

4.20 0.41 มาก 

8. ผูขารวมกิจกรรมมีความกลาสดงออก ละช่ือมั่น฿นตนองมากขึ้น
฿นการ฿ชภาษาอังกฤษ 

3.85 0.48 มาก 

9. ผูขารวมกิจกรรมสามารถสดงละอธิบายการละลนพื้นบานของ
ตนอง฿หกับชาวตางประทศท่ีมายี่ยมชมตําบลคกสลุงเด 

3.95 0.39 มาก 

10. ผูขารวมกิจกรรมรูสึกภาคภูมิ฿จ฿นการละลนพื้นบานของตนองมากขึ้น 5.00 0.00 มากที่สุด 
คําเฉลี่ย 4.42 0.39 มาก 
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 จากขอมูลขางตนพบวาผูขารวมกิจกรรมมีความห็นวาการ฿ชการละลนพื้นบานมาจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษทํา฿หการรียนภาษาอังกฤษมีความนาสน฿จมากขึ้น฿นระดับมากที่สุด ชนดียวกันกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดยการ฿ชการละลนพื้นบาน ทํา฿หกิดความสนุก เมนาบื่อ ละการรียน
ภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรมการละลนพ้ืนบานกระตุน฿หอยากรียนพิ่มภาษาอังกฤษมากข้ึน ที่มีคาฉลี่ย4.80, 4.90 
ละ 4.65 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความห็น฿นระดับมากวา การ฿ชกิจกรรมการละลนพื้นบานมาประกอบ
฿นการจัดกิจกรรมทํา฿หสามารถพัฒนาทักษะการฟใงภาษาอังกฤษเด ละ การ฿ชกิจกรรมการละลนพื้นบาน
มาประกอบ฿นการจัดกิจกรรมทํา฿หสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเด ดยมีคาฉลี่ย 4.25 ละ 4.10 
ตามลําดับ นอกจากนั้นผูขารวมกิจกรรมมีความคิดห็น฿นระดับมาก฿นรื่องของผูขารวมกิจกรรมมีความกลา
สดงออก ละช่ือมั่น฿นตนองมากขึ้น฿นการ฿ชภาษาอังกฤษรวมทั้งผูขารวมกิจกรรมสามารถสดงละอธิบาย
การละลนพื้นบานของตนอง฿หกับชาวตางประทศที่มายี่ยมชมตําบลคกสลุงเด ดยมีคาฉลี่ย 3.85 ละ 3.95 
ตามลําดับ ซึ่ง฿นภาพรวมลวผูขารวมกิจกรรมมีความคิดห็นตอการ฿ชการละลนพื้นบานพัฒนาทักษะการฟใงละ
การพูดภาษาอังกฤษอยู฿นระดับมากดยมีคาฉลี่ย 4.42 
 
อภิปรายผล 
 จากการ฿ชกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบานพื่อพัฒนาทักษะการฟใง-การพูดภาษาอังกฤษ
ของด็กเทยบิ้งตําบลคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบวากิจกรรมดังกลาวมีสวนชวย฿นการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาของด็กเทยบิ้งกลาวคือจากงานวิจัยพบวาผูขารวมกิจกรรมมีทักษะ฿นการฟใงละการพูด
ภาษาอังกฤษสูงข้ึนจากรอยละ 55.33 ป็นรอยละ 73.16 ซึ่งมีผูคะนนผานกณฑแจํานวน 14 คนคิดป็นรอยละ 70 
ของผูขารวมกิจกรรมทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ นาคนิค (2552) ซึ่งพบวาผลการพัฒนาทักษะ
ดานการฟใงละพูดภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรมการละลนพื้นบานของด็กเทยบิ้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคะนนฉลี่ยการฟใงพูดภาษาอังกฤษรอยละ 75.2 ซึ่งสูงกินกณฑแที่กําหนดรอยละ 70 ชนดียวกันรวมทั้งงานวิจัย
ของ บริสุทธิ์ธรรม พิมพแศิริ (2554) ที่พบวาทักษะการคิดคํานวณของด็กช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการ฿ช
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแผานการละลนพื้นเทยพื่อสงสริมทักษะการคิดสูงกวากอน฿ชการละลนเทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 ฿นสวนของความคิดห็นของด็กเทยบิ้งที่มีตอการจัดกิจกรรมการรียนรูภาษาอังกฤษดย฿ชกิจกรรม
การละลนพ้ืนบานพบวาผูขารวมกิจกรรมความคิดห็นตอการ฿ชการละลนพ้ืนบานพัฒนาทักษะการฟใงละการพูด
ภาษาอังกฤษอยู฿นระดับมากดยมีคาฉลี่ย 4.42 ซึ่งมื่อสังกตจากพฤติกรรมการรียนรูจะห็นเดวาผูขารวมกิจกรรม
มีความกระตือรือรน ตั้ง฿จ สน฿จ ละสนุกสนานทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ นาคนิค 
(2552) ซึ่งพบวาการจัดกิจกรรมการรียนรูดย฿ชการละลนพื้นบานตามรูปบบการสอนภาษาพื่อการสื่อสารทํา฿ห
ด็กมีความสน฿จ กระตือรือรน รวมมือ฿นการปฏิบัติกิจกรรมอยางดี รวมทั้งด็กมีความกลาสดงออก ละมีน้ํา฿จ 
รวมทั้งสอดคลองกับสํานักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ที่กลาววาการลนป็นกิจกรรมท่ีสําคัญ฿นชีวิต ด็กทุกคนจะรูสึก
สนุกสนาน พลิดพลนิ เดสังกต มีอกาสทําการทดลอง สรางสรรคแ คิดกปใญหาละคนพบดวยตนอง การลนจะมีอิทธิพล
ละมีผลดีตอการจริญติบต ชวยพัฒนารางกาย อารมณแ สังคม ละสติปใญญา 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการนําการกิจกรรมการละลนพื้นบานเปสงสริม฿นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
฿นระดับช้ันตางๆ ดยฉพาะด็กเทยบิ้งหรือยาวขน฿นกลุมชาติพันธุแทีมีอัตตลักษณแของตนองอยางดดดนละมีความ
ป็นปึกผน฿นชุมชน 
 2. ควรสงสริม฿หมีการจัดกิจกรรมอยางตอนื่องละนําเปตอยอดดยการนําสดงหรือผยพรกนักทองที่ยว
ชาวตางชาติ฿นชุมชนพื่อ฿หกิดความภาคภูมิ฿จละประยชนแอยางยั่งยืน 
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การบริหารโครงการโคกน๎อยเขียวขจี ด๎วยปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพ หมูํบ๎านโคกน๎อย ตําบลโคกใหญํ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาํภู โดยการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 

โรงไฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน๑ 
PROJECT MANAGEMENT KHOK NOI KIEOW KA GE WITH ORGANIC BIO FERTILIZERS KHOK NOI 

VILLAGE, KHOK YAI DISTRICT, NON SANG DISTRICT, NONGBUALAMPHU PROVINCE BY 
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND, NORTHEAST HYDROELECTRIC POWER 

PLANT, UBOLRATANA DAM 
 

จิตรธีรา รวยสูงเนิน1 และ รํุงอรุณ บุญสายันต๑2 
Jitteera Ruaysungnoen1 and Rungarun Boonsayan2 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรแ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนกน 

2อาจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนกน 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยรื่อง การบริหารครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ 
อําภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ขื่อนอุบลรัตนแนั้น ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ เดทําการศึกษาคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมของรงเฟฟูาพลังน้ํา
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแกับคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมของหมูบานคกนอยละ
ผูขารวมครงการ จํานวน 31 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาคือบบสัมภาษณแที่มีครงสราง ดยมีวัตถุประสงคแ
฿นการศึกษา คือ พื่อศึกษาการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศ
เทย รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ละพื่อศึกษาง่ือนเขที่สําคัญที่นําเปสูความสําร็จ
ของครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ดยนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแนื้อหาลวนําสนอผลการศึกษา
หลานั้น฿นรูปของความรียง  
 ผลการศึกษาสรุปเดวา การบริหารครงการที่ดีละนําเปสูความสําร็จนั้น ริ่มจากการมีนยบายคัดลือก
ครงการ ดยมีการวางผน นําเปสูการปฏิบัติ ติดตาม ควบคุม ละการประมินผลครงการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดความสําร็จ
฿นการบริหารครงการอยู 4 ดาน คือ ดานวลา ดานการงิน ดานประสิทธิผล ละดานความพึงพอ฿จ พื่อ฿หการทํางาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมประสบความสําร็จเดตามปูาหมายละมีประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ : การวางผนครงการ, การนําครงการเปปฏิบัติ, การประมินผลครงการ 
 
ABSTRACT 
 Research Of Project Management Khok Noi Kieow Ka Ge With Organic Bio Fertilizers Khok 
Noi Village, Khok Yai District, Non Sang District, Nongbualamphu Province By Electricity Generating 
Authority of Thailand, Northeast Hydroelectric Power Plant, Ubolratana Dam. This research is 
Qualitative Research And Study The Social Responsibility Working Group Of Northeast 
Hydroelectric Power Plant, Ubolratana Dam And Khok Noi Village and Participants 31 persons. 
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The tools used in the study were structured interviews. The objective of this study was to study 
the project management social responsibility of the Electricity Generating Authority of Thailand, 
Northeast Hydroelectric Power Plant Ubonratana Dam And to study the important conditions that 
make the project Khok Noi Kieow Ka Ge With Organic Bio Fertilizers achievement. The data was 
Content  Analysis and then presented in the form of the results. 
 The study concluded that Project management is good and bring about to success, 
Starting from the policy of selecting projects. Planned bring about to practice, follow, control, 
and evaluation of the project. There are 4 indicators for success in project management include 
time, money, effectiveness and complacency. for implementation to social responsibility 
substantial in order to Social Responsibility achieve goals and effectiveness. 
Keyword : Project planning, Project implementation, Project Evaluation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย (กฟผ.) ป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงานที่ประกอบ
ภารกิจดานพลังงาน คือ การผลิตเฟฟูา฿หพียงพอพื่อสนองความตองการ฿ชเฟฟูาของประทศ฿นราคาที่ป็นธรรม 
ละขณะดียวกันตองคํานึงถึงการดูลรื่องสิ่งวดลอมเปดวย ดังที่ปรากฏอยู฿นพันธกิจของการเฟฟูาฝุายผลิต
หงประทศเทย ซึ่งกลาวเววา “฿หบริการดานพลังงานที่มีคุณภาพ ช่ือถือเด ฿นราคาที่หมาะสมป็นธรรม ละรักษา
สมดุลกับสังคมละสิ่งวดลอม พื่อสรรคแสรางพัฒนาคุณภาพชีวิตละพิ่มศักยภาพการขงขันของประทศ” 
 นอกจากภารกิจหลักดานการผลิตเฟฟูาลว การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยยังมีนยบายดานพัฒนาสังคม
ละสิ่งวดลอมที่คํานึงถึงการดูลสิ่งวดลอม฿นสาระสําคัญของนยบาย มีดังนี้ คือ 1) สริมสรางจิตสํานึก฿นการถือปฏิบัติ
ดวยการมีทัศนคติที่ดีตอประชาชน สังคมละสิ่งวดลอม 2) มุงนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตปรง฿ส ตรวจสอบเด 
มีความปลอดภัย ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยมีคุณคาป็นสวนหนึ่งของสังคม 3) ปฏิบัติตอผูมีสวนเดสวนสีย
อยางป็นธรรมละการมีสวนรวม 4) จัดการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งวดลอม ลดปใญหาลกรอน 5) สริมสราง
สนับสนุนการพัฒนาสังคมละชุมชน 6) ฿ชการสื่อสารสาธารณะบบมีสวนรวม ดยมีการทํางานพื่อชุมชนรอบพื้นที่
ขื่อนอุบลรัตนแ ป็นการปฏิบัติงานทางดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งปฏิบัติตอนื่องกันมาป็นระยะวลานานถึง 
10 ปีขึ้นเป 
 การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยจึงมีครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ดยมีนวทาง฿นการบริหาร
ครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งนนการดํานินงานอยางตอนื่องขององคแกร ดยมีองคแประกอบที่สําคัญ 
เดก การ฿ชหลักธรรมาภิบาล ดํานินงานป็นมิตรตอประชาชนละสิ่งวดลอม การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน รงงาน
ละความทาทียม฿นสังคม การสรางคุณคา฿หกับองคแกรจากการดํานินการที่ปรง฿ส ซื่อสัตยแสุจริต การสนับสนุน
ทางดานการพัฒนา฿นดานตางๆ ชน การสงสริมการสรางรายเด การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคน฿นทองถิ่นที่การเฟฟูา
ฝุายผลิตหงประทศเทยอยูรวมดวย ทั้งนี้ตองสอดคลองกับลักษณะขององคแกร ดํานินการดยนนการมีสวนรวม
ของบุคคลากร฿นองคแกร ซึ่งนอกหนือจากการระดมทุนพื่อลงเปสูชุมชนพื่อนํามาสูภาพลักษณแขององคแกรตรงที่มี
ความยั่งยืนกวา 
 ครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ป็นหนึ่ง฿นครงการที่รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ขื่อนอุบลรัตนแ ที่เดดํานินการรวมกับชุมชนตามนยบายดานพัฒนาสังคมละสิ่งวดลอม ละตามนวทาง฿นการ
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บริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ดยครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ป็นครงการรก
ที่รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ดํานินการรวมกับชุมชนละเดรับรางวัลชมชย
ระดับประทศ ประภทที่ 5 ชุมชนที่เดรับความรูจากวิทยาลัยละ฿ชเดผลดีดน ประจําปี 2558 ภาย฿ตครงการชีววิถี
พื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งป็นความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับการเฟฟูาฝุายผลิต
หงประทศเทย ครงการชีววิถีพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของรงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ 
ดํานินการมาตั้งตปี 2550 ดวยการสริมสรางความรูความขา฿จกชุมชนรอบพื้นที่ของขื่อนอุบลรัตนแ฿นรื่องการ
ดํารงชีวิตของมนุษยแกับธรรมชาติวาอยูอยางเรจึงจะสามารถนําอาสิ่งที่มีอยู฿นธรรมชาติรอบตัวมา฿ช฿นการดํารงชีวิต 
ดยนนรื่องของการลดละลิกการ฿ชสารคมี฿นการพาะปลูกพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นละเมกอ฿หกิดภาระหนี้สิน 

 จากประด็นดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาการบริหารครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุย
อินทรียแชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ อําภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลาํภ ูดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ พื่อนําผลการศึกษา ตลอดจนหาขอสนอนะป็นนวทาง
พื่อนําเปพัฒนาการดํานินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของรงเฟฟูาพลังน้ํา ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ขื่อนอุบลรัตนแ ฿นครงการอื่นๆ ละป็นนวทาง฿นการดํานินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม฿หกการเฟฟูา
ฝุายผลิตหงประทศเทย ที่อ่ืนๆ หรือองคแกรอื่นๆ ฿นประทศเทย฿หดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
รงเฟฟูาพลังนํ้าภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ 
 2. พื่อศึกษาง่ือนเขท่ีสําคัญที่นําเปสูความสําร็จของครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การประกอบกิจการดวยความดูล฿ส฿จตอผูมีสวนเดสีย ศรษฐกิจ 
สังคมละสิ่งวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลป็นครื่องกํากับ฿หการ
ดํานินกิจกรรมตางๆ ป็นเดดวยความซื่อสัตยแ สุจริต ปรง฿สละยุติธรรม 
 2. การบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การบริหารครงการละการดํานินการรวมกัน
ระหวางการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยกับชุมชน ฿นกิจกรรมสําคัญ 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การวางผน
ครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม การนําครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมเปปฏิบัติ ละการประมินผล
ครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 3. การวางผนครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การวิคราะหแสถานการณแ฿นพื้นที่ การกําหนด
วัตถุประสงคแ ปูาหมาย ละการขียนผนงานครงการ มีการชี้จงนยบายของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย
ละกรอบการสนับสนุนชุมชน รวมถึงการวางผนครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมรวมกับชุมชน 
 4. การนําครงการความรับผิดชอบตอสังคมเปปฏิบัติ หมายถึง การที่การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
ดํานินการรวมกับชุมชน฿นการนําครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมเปปฏิบัติ ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ 
พิจารณาครงการละจัดสรรทุน฿หกับชุมชน การนําครงการเปปฏิบัติ มีการควบคุมครงการ ละสรุปครงการ
ละจัดทํารายงาน 
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 5. การประมินผลครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การรวบรวมขอมูลละตัดสินกี่ยวกับ
ความสําร็จหรือความลมหลวของการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ละผลของครงการ฿นดานการบริหารครงการ ตัวช้ีวัด
ความสําร็จของครงการซึ่งพิจารณาความสําร็จจากบรรทัดฐานตางๆ ที่มีความสําคัญ รวม 4 ประการ คือ 1) ดานวลา 
2) ดานการงิน 3) ดานประสิทธิผล ละ 4) ดานความพึงพอ฿จ 
 6. ความสําร็จ หมายถึง ความสําร็จ฿นการดํานินครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ 
ซึ่งประกอบดวย 1) สรางรงรือนละจัดซื้อครื่องผสมปุยหมักชีวภาพ 2) สมาชิก฿นชุมชนมารวมการดํานินการผลิต
ปุยหมักชีวภาพ 3) ชุมชนสามารถพิ่มรายเดจากการขายปุยหมักชีวภาพ ละ 4) มีการนําทคนลยีขาเป฿ช฿น
กระบวนการอยางนอย 2 วิธี ละความสําร็จตามมาตรฐาน ISO 26000 ของกรมรงงานอุตสาหกรรม ฿น 7 ดาน 
ประกอบดวย 1) การกํากับดูลองคแกร 2) สิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติดานรงงาน 4) สิ่งวดลอม 5) การปฏิบัติ
ดํานินงานอยางป็นธรรม 6) ประด็นดานผูบริภค ละ 7) การมีสวนรวมละพัฒนาชุมชน ป็นนวทาง฿นการ
ดํานินกิจกรรมดานความรบัผิดชอบตอสังคม฿หประสบความสาํรจ็ละป็นการปรียบทียบกันองระหวางการเฟฟาู
ฝุายผลิตหงประทศเทยละกรมรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งป็นระดับสูงสุดของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการที่ผูศึกษาเดศึกษาทบทวนนวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวกับการบริหารครงการ  ปใจจัยที่มีผลตอการ
บริหารครงการละครื่องช้ีวัดความสําร็จ฿นการบริหารครงการ นวคิดละปใจจัยที่กี่ยวกับการบริหารครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งบริบทครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ละงานวิจัยที่กี่ยวของ
ดังกลาวลวนั้น ผูศึกษาเดรับองคแความรูกี่ยวกับรื่องนี้อยางสมบูรณแ ทํา฿หกิดความรู นวความคิดมาทําการวิคราะหแ 
สังคราะหแนื้อหาสาระออกมา ละสามารถกําหนดป็นกรอบนวคิด฿นการศึกษาที่จะตอบจทยแวัตถุประสงคแของการศึกษา 
คือ ดานการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ํา
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ละง่ือนเขที่สําคัญที่นําเปสูความสําร็จของครงการคกนอยขียวขจี 
ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ดย฿ชขอมูลที่เดมาทําการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) ละจะเดนําผลการศึกษา
รื่องการบริหารครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ อําภอนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ 
สมตามวัตถุประสงคแที่ตั้ง 
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ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษารื่อง การบริหารครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ 
อําภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ขื่อนอุบลรัตนแ ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดยเด฿ชขอมูลที่เดมาจากการสัมภาษณแ ซึ่งผูศึกษาเดศึกษาทบทวนนวคิด
ที่กี่ยวของลว ละพื่อการรวบรวมขอมูลละการวิคราะหแขอมูลป็นเปดวยความรียบรอยตามกรอบนวคิด฿น
การศึกษา จะเดกลาวถึงวิธีดํานินการศึกษาพื่อสดงข้ันตอนการศึกษา ดยมีรายละอียดดังตอเปนี้ 
 พ้ืนที่ดําเนินการศึกษา 
 พื้นที่฿นการดํานินการศึกษา เดก รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ อําภออุบลรัตนแ 
จังหวัดขอนกน ละหมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ อําภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
 ประชากรและผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
 ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาครั้งน้ี เดก 1) คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมของรงเฟฟูาพลังน้ํา
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ซึ่งมาจากหัวหนากองละลขานุการซึ่งป็นตัวทนของตละกอง ทั้งหมด 6 กอง 
จํานวน 12 คน ละ 2.คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมของหมูบานคกนอยละผูขารวมครงการ  ซึ่งมา
จากคณะทํางานบริหารงานของหมูบานละตัวทนตละครัวรือน จํานวน 19 คน รวมประชากรที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 31 คน 

ปใจจัยนําขา (Input) ผลลัพธแ (Output) 

1. บุคลากร 
2. งบประมาณ 
3. กฎระบียบท่ีกี่ยวของกับการดํานิน
ครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม 
4. อื่นๆ 

2. ความสําร็จดานความรับผิดชอบตอสังคม 
   2.1 การตอบทนสังคมละการฟื้นฟูส่ิงวดลอม 
   2.2 ภาพลักษณแท่ีดี 
   2.3. ความสัมพันธแท่ีดีกับผูมีสวนเดสีย 
   2.4 ความนาชื่อถือหรือความเววาง฿จ 
   2.5 สรางนวัตกรรมทางธุรกิจ 
   2.6 สรางกําเรควบคูการจริญติบตละมูลคาพิ่ม
฿หกธุรกิจ 
   2.7 พิ่มขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ 
   2.8 ความยั่งยืนของกิจการละสังคม 

1. ตัวชี้วัดความสําร็จ฿นการบริหารครงการ 
   1.1 บรรทัดฐานดานวลา 
   1.2 บรรทัดฐานดานการงิน 
   1.3 บรรทัดฐานดานประสิทธิผล 
   1.4 บรรทัดฐานดานความพึงพอ฿จ 

กระบวนการบริหารครงการ 
(Process) 

1. การวางผนครงการ 
2. ลักษณะผูบริหารครงการหรือผูนํา 
3. หลักกณฑและการควบคุมครงการ 
4. การประมินผลครงการ 
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 แหลํงข๎อมลู 
 หลงขอมูลที่฿ช฿นการศึกษา ผูศึกษาเดมาจาก 2 หลง เดก 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ป็นหลงขอมูลที่ผูศึกษาเดมาจากการก็บขอมูลดวยตนองดยวิธีการ
สัมภาษณแ ละการตอบบบสอบถาม 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ป็นหลงขอมูลที่ผูศึกษาเดมาจากการศึกษาคนควาจากอกสาร
ทางวิชาการ อกสารรายงานตางๆ รายงานประจําปี ละงานวิจัยที่กี่ยวของ 
 หนํวยในการวิเคราะห๑ 
 การศึกษา฿นครั้งนี้ ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ฿ชวิธีวิคราะหแระดับปใจจกบุคคล 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการศึกษา 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาละ฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเดสรางขึ้นอง
ดยความห็นชอบละคํานะนําปรึกษาจากอาจารยแที่ปรึกษา นักวิชาการ ละบุคลากรจากองคแกรภายนอก คือ 
บบสัมภาษณแที่มีครงสราง (Structured Interview) 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ฿นการก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดํานินการนําบบสัมภาษณแเปสัมภาษณแคณะทํางานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของรงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ละคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของหมูบานคกนอยละผูขารวมครงการ พรอมขออนุญาตดูขอมูลการปฏิบัติงานทาที่จําป็น ลวรวบรวม
บบสัมภาษณแกลับคืนมาดวยตนอง 
 การวิเคราะห๑และการนําเสนอข๎อมูล 
 นื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ป็นการศึกษาวิจัยจากขอมูลที่เดจากการสัมภาษณแ พราะฉะนั้นขอมูลที่เดมา
จากอกสารวิชาการตางๆ จากการสัมภาษณแ จากบบสอบถาม ผูศึกษาจะเดนําขอมูลที่กี่ยวของทั้งหมดนี้ มาวิคราะหแ
นื้อหา (Content Analysis) ลวนําสนอผลการศึกษาหลานั้น฿นรูปของความรียง  
 วิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) หมายถึง การวิคราะหแดยยกยะนื้อหาที่ศึกษา ดยมีหลักการ
ทางวิชาการ นวคิด ทฤษฎี มาประกอบการพิจารณา฿หตีความเดร็วขึ้น พื่อ฿หเดมาซึ่งนื้อหาที่ป็นสาระสําคัญ
ละป็นความจริง จากผูรูที่รูจริง ฿นประด็นที่คนหาคําตอบ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ดานการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
รงเฟฟูาพลังนํ้าภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา฿นตละดาน ดังตอเปนี้  
  1.1 การวางผนครงการ การยึดหลักขา฿จ฿นงานที่จะทํา ขา฿จ฿นกลุมปูาหมาย ขา฿จพื้นที่ 
ลักษณะภูมิประทศ วัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณี ฯลฯ รียกรวมวา “ขา฿จลักษณะภูมิสังคม” ละนน
กระบวนการรียนรูรวมกันพื่อดํานินกิจกรรมจะทํา฿หการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมบรรลุ
วัตถุประสงคแเดงายขึ้น ดยนนการพัฒนาบบมีสวนรวม฿นการทํางานตั้งตขั้นตอนการกําหนดครงการ การวางผน 
นําเปสูการขียนผนงานครงการระหวางรงเฟฟูาพลังนํ้าภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแกับชุมชน เมนน
ผลลัพธแมากจนกินเปพราะจะทํา฿หการบริหารครงการเมมีความยั่งยืน 
  1.2 ลักษณะผูบริหารครงการหรือผูนํา นน฿หความสําคัญกับผูบริหารครงการหรือผูนําที่มีความมุงมั่น
ที่จะดํานินกิจกรรมละทําประยชนแจากการดํานินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ดยการที่ผูบริหารครงการ
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หรือผูนําเดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงละผลลพัธแที่เดจากการดํานินกิจกรรมผูบริหารครงการหรือผูนําสามารถสดง
฿หห็นถึงการปลี่ยนปลงเดอยางป็นรูปธรรม นําเปสูการถายทอดองคแความรูละการลกปลี่ยนประสบการณแ
฿นการดํานินกิจกรรมกผูขารวมครงการละกิดกระบวนการจัดการรวมกันระหวางรงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ขื่อนอุบลรัตนแกับชุมชน อาจกลาวเดวา “การบริหารครงการที่ดี ควรมีผูบริหารครงการหรือผูนําที่ดี” 
  1.3 หลักกณฑและการควบคุมครงการ ดยมีวิธีกําหนดกณฑแ฿นการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมซึ่ง฿หความสําคัญกับชุมชนละสิ่งวดลอมรอบพื้นที่ของรงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ 
อยางมีธรรมาภิบาล มุงนนการกํากับดูลกิจการละการบริหารจัดการที่ปรง฿ส ป็นธรรม สามารถตรวจสอบเด 
มุงนนการสรางความช่ือมั่นละการยอมรับของสังคม ดยนําหลักสําคัญ฿นการกํากับดูลกิจการที่ดีของการเฟฟูาฝุายผลิต
หงประทศเทย 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
ละหลักความคุมคา มา฿ช฿นการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม 
  1.4 การบริหารครงการหรือการกํากับครงการ ซึ่งมีวิธี฿นการบริหารครงการ การกํากับครงการ 
หรือกิจกรรม฿นตละดาน ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ของกรมรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ี 
   1.4.1. ดานการกํากับดูลองคแกร ดยมีระบบบริหารครงการอยางปรง฿ส ป็นธรรมละมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถตรวจสอบเด 
   1.4.2. ดานสิทธิมนุษยชน สําหรับองคแกรควรปฏิบัติตอผูมีสวนกี่ยวของเมวาจะป็นบุคลากร 
ชุมชนละสังคมรอบขาง ดวยความคารพ฿นคุณคาของมนุษยแ ละเมละมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน จะทํา฿หองคแกรเดรับ
ความนาชื่อถือละการยกยอง 
   1.4.3. ดานการปฏิบัติดานรงงาน ควรคารพสิทธิ฿นการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
฿หความคุมครองทางสังคม สุขภาพละความปลอดภัย฿นการทํางาน 
   1.4.4. ดานสิ่งวดลอม การบริหารครงการที่มีผลกระทบ฿นทางลบตอสิ่งวดลอม ทั้ง฿นระดับมาก
ละนอย องคแกรตองปรับปรุงกเข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ฿หสามารถลดผลกระทบจนถึง
ปราศจากผลกระทบพรอมกับปกปูองลบูรณะฟื้นฟูสิ่งวดลอม฿หกลับคืนมาเดดังดิม฿นที่สุด พื่อพิ่มมูลคาละ
สรางความยั่งยืน฿หกับองคแกรอง รวมทั้งสังคมสวนรวม 
   1.4.5. ดานการดํานินงานอยางป็นธรรม ตองสามารถขาถึงขอมูลที่หมาะสมละพียงพอ
ตอการบริหารครงการ เมปกปิดบิดบือนขอมูลดวยวิธีการ฿ดๆ 
   1.4.6. ดานผูบริภค การบริหารครงการนั้นตองกอ฿หกิดประยชนแกผูมีสวนกี่ยวของ รวมทั้งสังคม
ละสิ่งวดลอมอยางทจริงละยั่งยืน 
   1.4.7. ดานการมีสวนรวมละการพัฒนาชุมชน ดยการรวมมือละมีสวนรวมระหวางองคแกรกับชุมชน
ละสังคม ที่เดรับผลกระทบจากองคแกรหรือจากการดํานินกิจกรรมขององคแกร พื่อพัฒนาละสงสริมความขมข็ง
ตลอดจนฟ้ืนฟูสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติละสิ่งวดลอม ฿หกลับมาอุดมสมบูรณแ 
   1.4.8. ดานนวัตกรรม ผลลัพธแจากความสําร็จของการบริหารครงการทํา฿หกิดนวัตกรรม฿หม 
คือ การมีความคิดสรางสรรคแ฿นชิงบวก ละการนํานวัตกรรมที่มุงนนการ฿ชประยชนแจากความคิด฿หมๆ ดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม ยอมนําเปสูความจริญติบตที่กาวหนา ละความสามารถ฿นการขงขันที่พิ่มขึ้นอยางตอนื่อง
ละความยั่งยืนของกิจการ ศรษฐกิจ สังคม ละคุณภาพชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูละพัฒนาสิ่งวดลอม 
  1.5 การประมินผลครงการ ดยประมินความสําร็จของการบริหารครงการจากปูาหมายของครงการ
ที่ขียนเว฿นผนการดํานินงานครงการ ซึ่งปูาหมายนั้นสามารถตอบวัตถุประสงคแของครงการเดอยางชัด 
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 2. พื่อศึกษาง่ือนเขท่ีสําคัญที่นําเปสูความสําร็จของครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ 
  2.1 ปใจจัยนําขา ผูศึกษาสามารถสรุปเด ดังนี้ ผู฿หขอมูลหลักสวน฿หญ ฿หความห็นวา ทิศทางการ
ดํานินงานดานความรับผิดชอบตอสงัคมของการเฟฟูาฝาุยผลิตหงประทศเทยอยู฿นรูปบบท่ีป็นรูปธรรม ริ่มจาก
มีการประกาศนยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมพื่อป็นนวทาง฿นการดํานินงานละบงความรับผิดชอบ
฿หตละสายงานรับเปดํานินการรวมกัน มีกฎระบียบละมีหลักกณฑแ฿นการบริหารหรือการควบคุมครงการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ยึดถือปฏิบัติ฿หสอดคลองตามนยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนพื่อ฿หกิดประยชนแ
สูงสุดตอสังคมละองคแกร ฿นดานรกนนรื่องความรับผิดชอบตอสังคม฿นกระบวนการ ดยคํานึงถึงการปูองกัน
ผลกระทบที่อาจกิดขึ้นจากการดํานินงานขององคแกร ละ฿นดานที่สองนนรื่องการมุงสริมสรางวัฒนธรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกร มุง฿หพนักงานห็นความสําคัญรื่องความรับผิดชอบตอสังคม สงสริม฿หพนักงาน
มีจิตอาสาละมีสวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งคํานึงถึงการจัดสรรงบประมาณที่หมาะสมลง฿น
ครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมตละครงการ 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสําร็จ฿นการบริหารครงการ ผูศึกษาสามารถสรุปเด ดังนี้ ผู฿หขอมูลหลักสวน฿หญ 
อธิบายถึงตัวช้ีวัดความสําร็จที่ทํา฿หครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมประสบความสําร็จ ซึ่งประกอบดวย
ตัวช้ีวัดความสําร็จ 4 ดาน คือ 1) ดานวลา 2) ดานการงิน 3) ดานประสิทธิผล ละ 4) ดานความพึงพอ฿จ 
  2.3 ความสําร็จ฿นการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ผูศึกษาสามารถสรุปเด ดังนี้  
ผู฿หขอมูลหลักสวน฿หญ ฿หความห็นวาภายหลังครงการสิน้สุดลงละสําร็จตามปูาหมาย สิ่งวดลอมรอบๆ ชุมชน
ปลี่ยนปลงเป฿นทิศทางที่ดีขึ้น สงผลตอคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนปลี่ยนปลงจนสามารถห็นเดอยางป็นรูปธรรม 
ทํา฿หมุมมองละทัศนะคติดยรวมของชุมชนตอการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยปลี่ยนปลงจากดิม ชุมชน
ขา฿จบทบาทหนาท่ีละภารกิจขององคแกรมากขึ้น ทํา฿หกิดความสัมพันธแอันดีระหวางองคแกรกับชุมชน ดยชุมชน
มองวา การมีรงเฟฟูาอยูรวมกับชุมชนกอ฿หกิดประยชนแ มีสวนชวยพัฒนาทองถิ่น฿หจริญขึ้น ละทํา฿หกิดการพัฒนา
อยางมีสวนรวมตอชุมชน พรอมที่จะพัฒนา฿หชุมชนขมข็งละ฿หการชวยหลือซึ่งกันละกัน ผลิตภัณฑแที่มาจาก
การดํานินครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ของคน฿นชุมชนสามารถนํามา฿ชเดจริง฿นสวนของ
กษตรกรรม฿นครัวรือน หากจากหลือ฿ช฿นครัวรือน สามารถนําออกมาจําหนาย฿หกชุมชนอื่นๆ หรือผูที่สน฿จเด
฿นระยะยาว สามารถสรางอาชีพละรายเด฿หกับชุมชนละนําเปขยายผลทางธุรกิจ฿นขนาดที่฿หญขึ้นเด 
 
อภิปรายผล 
 ผูศึกษาเดทําการวิคราะหแพื่อ฿หห็นถึงการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูา
ฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ํา ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ รวมเปถึงงื่อนเขที่สําคัญ  
ทีน่ําเปสูความสําร็จของครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ ตามวัตถุประสงคแที่เดตั้งอาเว ผูศึกษา
มีการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ํา
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ มีผลการอภิปรายคือ การบริหารครงการที่ดี ตองมีการวางผนการดํานิน
ครงการอยางชัดจน ดยริ่มจากผูบริหารครงการหรือผูนํา฿นการดํานินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม หรือองคแกร
สดงความจริง฿นการทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม฿นการคนหาปใญหาหรือความตองการของผูมีสวนกี่ยวของ 
มีการประชุมปรึกษาหารือหรือสรางความขา฿จ฿นสวนของครงการที่จะดํานินการ สอบถามความคิดห็น 
ลกปลี่ยนความคิด ความรู ประสบการณแที่กี่ยวกับการดํานินครงการละรวมสรุปบทรียนนําเปสูการปฏิบัติ 
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พรอมท้ังกเขปรับปรุง฿นขอบกพรอง฿นการดํานิน ทั้งนี้ท่ีผลการศึกษาปรากฏชนนี้นื่องจาก ผูบริหารครงการหรือ
ผูนํา฿นการดํานินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม หรือองคแกร มีความมุงมั่นละลงมือปฏิบัติงานจริง฿นการดํานิน
ครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ สามารถถายทอดนวทางการปฏิบัติเดครบถวนตามขั้นตอนตั้งต
ริ่มครงการจนสิ้นสุดครงการ ดยนํานยบายนวทางการปฏิบัติ ระบียบกฎกณฑแหรือกฎหมาย ขามา฿ชดยครงครัด
ตามผนการดํานินครงการ ซึ่งหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารครงการหรือผูนําที่ดี ตองรูจักการบริหารจัดการ
วางผนภาย฿ตกลยุทธแขององคแกร ขารวมประชุมคณะกรรมการละขารวม฿นการดํานินกิจกรรม ฿หคําปรึกษา
฿นสวนที่กี่ยวของกับการดํานินครงการ ประสานหนวยงานที่กี่ยวของ ติดตามละประมินผลการดํานินงาน 
พรอมท้ังปรับปรุงทบทวนผนงานละงบประมาณที่ผานมา ละผูบริหารครงการหรือผูนําตองดํานินการบริหาร
ครงการหรือการกํากับดูลครงการ฿นตละดาน฿หครบถวน เมวาจะป็นดานการกํากับดูลองคแกร ดานสิทธิมนุษยชน 
ดานการปฏิบัติดานรงงาน ดานสิ่งวดลอม ดานการดํานินงานอยางป็นธรรม ดานผูบริภค ดานการมีสวนรวม
ละการพัฒนาชุมชน ละดานนวัตกรรม พื่อ฿หการดํานินครงการป็นเปอยางรียบรอยละมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อดิศร เตรยงคแ (2553) ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริหารครงการรงรียน
สรางสรรคแสิง่วดลอมดีดน มีการดํานินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกําหนดปูาหมายละการวิคราะหแปใญหาความตองการ 
2) การกําหนดนยบาย รวมถึงมีการนิทศกํากับ ติดตามอยางตอนื่อง 3) การวางผน ดยตระหนักถึงการมีสวนรวม
฿นการประชุมละออกบบวางผนครงการ 4) การกําหนดงบประมาณ ดย฿ห฿ชทรัพยากร฿นทองถิ่นมากที่สุด 
฿ชวัสดุทาที่จําป็นหรือดัดปลงวัสดุอุปกรณแตางๆ บางอยางพื่อ฿หสามารถทดทนกันเด 5) การนําผนเปปฏิบัติ 
มีการนิทศกํากับติดตาม ละประมินผลป็นระยะๆ ละ 6) การประมินผล 
 2. ง่ือนเขที่สําคัญที่นําเปสูความสําร็จของครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ มีผลการอภิปราย
คือ การบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมจะประสบความสําร็จเดนั้น การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย
มีทิศทาง฿นการดํานินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดจน เมวาจะป็นระบียบขอบังคับ นยบาย 
นวทางการปฏิบัติงาน ที่มีป็นรูปธรรมพื่อป็นนวทาง฿หผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเดปฏิบัติตาม 
  ทั้งนี้ที่ผลการศึกษาปรากฏชนนี้นื่องจาก การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยมุงสงสริม฿หผูปฏิบัติงาน
ของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยห็นความสําคัญละนนการมีสวนรวม฿นรื่องของการรับผิดชอบตอสังคม 
ดยคํานึงถึงการปูองกันผลกระทบที่อาจกิดขึ้นของผูมสีวนเดสียจากการดํานินการของการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
สรางความรูความขา฿จ฿นการดํานินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ถูกตองพื่อ฿หบุคคลที่มีสวนกี่ยวของกิดทัศนคติ
ตอภาพลักษณแขององคแกร฿นทิศทางบวกละนําเปสูการที่องคแกรนําเปปฏิบัติดยทจริง มีการติดตามละประมินผล
ครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ผลของการดํานินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมุงนน฿นรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตละสภาพวดลอม฿หดีขึ้นละ฿หมีความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กําพล 
สงทรัพยแสิน (2559) ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยหงความสําร็จขององคแกร องคแกรตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
฿นทุกดานละการดํานินกิจกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมสามารถกระทําออกมาเด฿นหลายรปูบบพ่ือภาพลักษณแ
ขององคแกรละป็นการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งวดลอมเปพรอมกัน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษารื่อง “การบริหารครงการคกนอยขียวขจี ดวยปุยอินทรียแชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ 
อําภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ขื่อนอุบลรัตนแ” เดมีขอสนอนะ ดังนี้ 
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 1. การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย ควรกําหนดรูปบบการบริหารครงการดานความรับผิดชอบ฿หชัดจน 
มีการสรางอกลักษณแ฿หครงการตละครงการ ดย฿หสอดคลองกับรูปบบกิจการ ละทันตอกระสของสังคม
฿นตละชวงวลา พื่อ฿หป็นท่ีสน฿จของคนท่ัวเป 
 2. การเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย ควร฿หความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ฿นดานการ
สนับสนุนละการชวยหลือสังคมดานตางๆ อยางสมํ่าสมอ รวมทั้งการมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชนละการดูล
รักษาสิ่งวดลอม พื่อ฿หชุมชนกิดทัศนคติที่ดีตอการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทยมากยิ่งขึ้น ละทํา฿หการดํานิน
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมมีความตอนื่องละยั่งยืน 
 3. ผูบริหารครงการหรือผูนํา ควรสามารถกระตุนผูปฏิบัติงานละผูขารวมครงการ฿หมีสวนรวมกับ
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดขึ้นมาดย฿ชทักษะการสื่อสาร฿นการสรางการรับรูที่ดี฿หกผูปฏิบัติงาน
ละผูขารวมครงการ ละสรางรงจูง฿จ฿นการขารวมกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม฿หมากขึ้น 
 4. ควรปรียบทียบขอตกตาง ขอดี ขอสีย ละกระสตอบรับจากสังคม฿นการบริหารครงการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมกับองคแกรอื่นๆ พื่อนํามาวิคราะหแ฿หห็นถึงกระบวนการดํานินงานความรับผิดชอบตอสังคม
พื่อนํามาปรับปรุงละสริมจุดข็ง฿หกับองคแกร 
 5. ควรมีการทบทวนผนการบริหารครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม฿นครงการที่ผานมา พื่อหา
ขอบกพรองละกเขขอบกพรองนั้น ป็นนวทาง฿นการพัฒนาครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมตอๆ เป 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 2) พื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมด็จจาพระยา ประชากร฿นการวิจัย เดก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา จํานวน 
794 คน ดยเดทําการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากการปิดตารางครซี่ละมอรแกน เดขนาดกลุมตัวอยาง
คณาจารยแของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ละทําการสุมอยางงาย เดจํานวน 259 คน ครื่องมือที่฿ช
฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลเดก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมลขคณิต คาสวน
บี่ยงบนมาตรฐาน การวิคราะหแองคแประกอบชิงสํารวจละ การวิคราะหแนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) องคแประกอบ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ประกอบดวย 
4 องคแประกอบ รียงตามน้ําหนักองคแประกอบที่เดจากมากเปนอยคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความ
รับผิดชอบ ละ (4) หลักการมีสวนรวม 2) ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ดยวิธีสัมมนาอิงผูทรงคุณวุฒิ ห็นสอดคลองกันวามีความถูกตองครอบคลุม หมาะสม 
ป็นเปเด ละป็นประยชนแ 
คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การปฏิบัติงาน  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to find: 1) The components of Good Governance 
Practices of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University and  2) the confirmation of 
Good Governance Practices of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The 
population was 794 people. The samples calculating by sample size from the tables of Krejcie  
and Morgan were 259 person. The data collected by using the opionnaires. The data were 
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis, and content analysis. Findings were as follows: 1) The components of Good Governance 
Practices of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University factors of 4 components by 
weight The compositions were as follows: (1) Rule of Law (2) Morality (3) Accountability and (4) 
Participation 2) The experts were confirmed that The components of Good Governance Practices 
of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University was accuracy, propriety, feasibility and 
utility standards.  
Keywords:  Good Governance, Practices 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ภาพหงอนาคตที่สงผลกระทบตอการบริหารการอุดมศึกษาซึ่งป็นนัยสําคัญที่ป็นปใจจัยวดลอมรุมรา 
สงผลกระทบตอมนุษยและลก ประทศเทยจนถึงอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 รื่อง/ประด็น ดย฿นตละประด็น/รื่อง 
จะมีประด็นยอย฿หสถาบันอุดมศึกษาคัดพิจารณาละดํานินการพื่อการขับคลื่อนควบคูเปดวยคือ 1) ความปลี่ยนปลง
ดานประชากรจํานวนด็กละยาวชนลดลง อัตราการปในสวนประชากรที่จะหมดเป ละมีผูสูงอายุที่พิ่มขึ้นอยางตอนื่อง 
ดังนั้น อุดมศึกษาตองลดการขยายตัวอยางเมมีที่สิ้นสุด ตอง฿หความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา การสรางความรู 
ละการสรางมูลคาพิ่ม ตองป็นหลงรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) กผูสูงวัย ทั้งนี้ พื่อการทํางานหลัง
วัยกษียณ การปลี่ยนงาน ละการประกอบการ฿หมๆ 2) พลังงานละสิ่งวดลอมการพึ่งพาการนําขาพลังงานที่สูง 
สงผลกระทบตอการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ ละการ฿ชพลังงานจากฟอสซิลสรางปใญหามลภาวะตอสิ่งวดลอม 
อุดมศึกษาตองรวมสรางบุคลากรละความรู พื่อ฿หประทศสามารถพึ่งตนองเดพิ่มขึ้น ตองสรางความตระหนัก
ละตื่นตัว ดยจัด฿หมีการรียนการสอนป็นวิชาพื้นฐานละสรางความรูดยจัดการศึกษาชิงลึกละการวิจัย ตองสนับสนุน
การวิจัยทางดานพลังงาน สิ่งวดลอม การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ปุาเม ละระบบนิวศ รวมทั้ง 
พัฒนาคนที่มีอยูลว฿นตลาดรงงานละผลิตกําลังคนทางดานพลังงานละสิ่งวดลอม ตองทํางานรวมกับภาคการผลิต
พื่อพิม่ประสิทธิภาพการ฿ชพลังงานละการอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3) การมีงานทําละตลาดรงงาน฿นอนาคต 
ปใจจัยที่สงผลกระทบตอตลาดรงงานคือ ครงสรางทางศรษฐกิจของประทศ ลกาภิวัตนแ ความปลี่ยนปลงทางทคนลยี
ละสารสนทศ อุดมศึกษาตองพิ่มพูนความรู฿หประชาชนที่มีการศึกษานอยละออกจากภาคกษตรกอนขาสูภาคบริการ
ละภาคการผลิต ตองชวย฿หประชากรที่ยังอยู฿นภาคการกษตร฿หอยูตอเปเด ละอยูเดดีขึ้น คือตองชวยสรางคน
ละสรางความรูพื่อนน (พิ่ม) การจัดการกษตรที่ยั่งยืน การกษตรสมัย฿หม รวมทั้งการสรางมูลคาพิ่มผลผลิต
ทางการกษตรดวยอุตสาหกรรมอาหารละอุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบกษตร ตองผลิตกําลังคนดยนนที่ภาคบริการ 
ซึ่งจะป็นหลักศรษฐกิจที่฿หญที่สุดของประทศ : Knowledge, Technology ละ Value Chain ตองรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมรายสาขาพื่อยกระดับการผลิต ตองริริ่มศรษฐกิจ฿หมๆ ดยฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู 
(Creative Economy) ดยพิ่มสัดสวน Knowledge Industry ละ Knowledge Worker 4) การกระจายอํานาจ
การปกครองพระราชบัญญัติบริหารราชการผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนด฿หมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดยนวทาง
การกระจายอํานาจ ประกอบดวย การถายอนภารกิจ การกระจายอํานาจงิน การถายอนบุคลากร ฯลฯ 
อุดมศึกษาตองทํางานกับทองถิ่น (สริมภารกิจดานการ฿หบริการวิชาการกสังคม฿หดดดน ) ฿นรื่อง การ฿ห
คําปรึกษา฿นกิจการของทองถิ่น การพัฒนาคนทํางานปใจจุบันของทองถิ่น การสรางคนทํางาน฿นอนาคตของทองถิ่น 
การ฿หความรูพิ่มทักษะอาชีพ การจัดการสิ่งวดลอม การดูลสุขภาพ฿หกับประชาชน฿นทองถิ่น ควรรวมตัวกัน
ทํางานป็นครือขายชิงพื้นที่ ครือขายชิงประด็น พื่อตอบจทยแของทองถิ่น ซึ่งป็นจทยแบูรณาการที่ตองการ
ความรูหลายระดับหลากสาขา 5) การจัดการความขัดยงละความรุนรงความรุนรง฿นสามจังหวัดภาค฿ต 
อุดมศึกษาตองสรางองคแความรูความขา฿จสําหรับสังคมเทยดยรวม ละ฿นสามจังหวัดภาค฿ต฿นประด็นสังคมพหุลักษณแ 
พหุวัฒนธรรม ตองพัฒนาครูละผลิตครู หลักสูตร กระบวนการรียนรู ละสื่อสําหรับพหุลักษณแ พหุวัฒนธรรม  
ตอง฿หอกาส (ทางการศึกษา) กด็ก ยาวชน ละประชาชน฿นสามจังหวัดภาค฿ตอยางถาวรตลอดเป 6) ยาวชน 
นักศึกษา ละบัณฑิต฿นอนาคตมีการปลี่ยนปลง฿นมิติการ฿ชชีวิต การรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะสี่ยงตางๆ 
ที่สะทอนถึงนวนมของสังคมยุคอุตสาหกรรมละความทันสมัย อุดมศึกษาตองจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรพื่อพิ่มพื้นที่
การรียนรูของยาวชนละนักศึกษา฿นรูปบบของทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม (Socialization) ตองบูรณาการกิจกรรม
นอกหลักสูตรกับชีวิตจริงขากับหลักสูตร ตองจัด฿หมีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารยแดานการดูลนักศึกษา
ทั้งทางดานวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตรละจริยธรรม ตองพิ่มความขมขนละประสิทธิภาพของการรียนรู



 

153 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ของนักศึกษาทางดานภาษาละวัฒนธรรมของตางประทศ ตองจัด฿หมีการรียนการสอนละกิจกรรมพื่อ฿หมีการพัฒนา
ทางดานการสื่อความ การตัดสิน฿จ การนําการกปใญหา การทํางานป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ ดย฿ชกลเก
ระบบ “ศิลปศาสตรแ” (Liberal Arts Education) ฿นการจัดการศึกษา ตอง฿หบริการนะนวอาชีพกนักรียน
มัธยมศึกษาละอาชีวศึกษา ละนะนวทางดาน “การอาชีพละการมีงานทํา” (Career Counseling) กนักศึกษา
ละบัณฑิตพื่อ฿หขอมูลทั้ง฿นรูปของศูนยแขอมูลอาชีพ การ฿หคําปรึกษา การจัดนิทรรศการ ละอกาสที่ผูประกอบการ
จะมา฿หขอมูลละนะนําตัวระหวางกัน ตองจัดการรียนรูบนฐานการทํางาน฿นภาคการผลิตละภาคสังคม (Work-
based/Community-based Education) ตองจัดทํา Tracer Studyพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต
อยางป็นระบบ รวมทั้งศึกษาความพึงพอ฿จของผู฿ชบัณฑิตละตัวบัณฑิตอง ตองสรางความหลากหลาย (Diversity) 
Mobility ของนักศึกษาตางวัย ตางภูมิหลัง ตางวัฒนธรรมละสังคม ละตางผาพันธุแ ละ 7) ศรษฐกิจพอพียง
อุดมศึกษาควรจัดการรียนการสอนดยสอดทรกปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นนื้อหาวิชา หรือปิดสอนป็นรายวิชา
หรือปิดสอน฿นลักษณะป็นสาขาวิชา ควรจัดตั้งศูนยแการรียนรูปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ควรป็นผูนํา฿หวิคราะหแ
เดปฏิบัติเดบนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรู฿หม฿หกิดผลป็นรูปธรรมทั้งระดับลก (สมควร ทรัพยแบํารุง, 
ออนเลนแ, 2560) 
 ฿นยุคปใจจุบันมีผลทําการบริหารงานเมวาจะป็นภาครัฐ หรือภาคอกชนจําตองบริหารงาน฿หทันตอกระส
ของความปลี่ยนปลง ฿หทันสมัย ดยฉพาะการปลี่ยนปลงพื่อที่จะนําประทศชาติ฿หมีการพัฒนากาวหนา 
ดยนนถึงการบริหารกิจการบานมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) พื่อ฿หการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล สงสริมการมืองภาคพลมือง สิทธิละสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน ละ
การตรวจสอบอํานาจรัฐ ป็นตน ทํา฿หประชาชนริ่มมีความสน฿จตื่นตัวกี่ยวกับธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น ละป็นที่ช่ือกันวา
หากประทศเทยมีการนําหลักธรรมาภิบาลเปปรับ฿ชกับการปฏิบัติงาน฿นภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนลว 
จะทํา฿หประทศมีการพัฒนาเป฿นทิศทางที่ดี ละกิดความป็นธรรม฿นสังคม ศรษฐกิจละการมือง (สถาบัน
พระปกกลา, 2544) ธรรมาภิบาลจึงป็นมิตขิองกระบวนทัศนแ฿หม฿นการบรหิารงานภาครฐั ดยนนบทบาทของผูบริหารงาน
ภาครัฐจัดบริการ฿หมีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนตองการ สนับสนุน฿หกิดความป็นอิสระ฿นการบริหารงานตละระดับ
มากขึ้น (เชยวัฒนแ คําชู ละคณะ, 2545) ระบบการศึกษามีหลายระดับดยฉพาะอยางยิ่งระดับอุดมศึกษามีอิทธิพล
อยางมากตอการพัฒนาประทศ อุดมศึกษาจึงถูกนํามา฿ชป็นครื่องมือ฿นการสริมสรางศักยภาพ฿นการขงขันกับ
นานาประทศ สําหรับประทศเทยสถาบันอุดมศึกษาป็นองคแกรที่จัดการรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเปมีการจัดการ
ที่มีความหลากหลายพื่อ฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงอยางรวดร็วของสังคมละพัฒนาดานทคนลยี 
(ประสริฐ จริยานุกูล, 2535, น. 5) ดังนั้นการลงทุนพื่ออุดมศึกษาจึงป็นการลงทุนที่สําคัญสําหรับอนาคตของประทศ
จึงตองพัฒนาท้ังคุณภาพละปริมาณ ประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาอาจพิจารณาเดจากวิสัยทัศนแ฿นผนมบท
ของการกําหนดทิศทางของผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2543-2557) ที่มีจุดมุงหมายพื่อพัฒนาคนเทย
ป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิต฿จ สติปใญญา ความรูละคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผนมบทดังกลาว มิเดมีผลผูกพันจํากัดพียงอาจารยและนักศึกษาอีกตอเป 
หากตสถาบันอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึง “บุคคลทั้งหมด฿นชาติ” ซึ่งจะทํา฿หขอบขตความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา
ครอบคลุมเปสูประชากรทั้งหมด ดังนั้นทํา฿หทราบวาการศึกษามีความสําคัญสามารถท่ีจะพัฒนาทุกๆ ดานของชาติเด 
ถาคน฿นชาติมีการศึกษา ผูที่มีบทบาท฿นสถานศึกษาที่จะทํา฿หองคแกรมีคุณภาพละประสิทธิภาพคือผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีควรมีวิสัยทัศนแ มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาลยอมทํา฿ห
สถานศึกษาดังกลาวมีประสิทธิภาพ สงประสิทธิผล฿หผูรับการศึกษามีคุณภาพสามารถตอบสนองตอความ
ปลี่ยนปลงตางๆ ที่กิดขึ้น สงผล฿หประทศชาติ฿หอยูรอดปลอดภัยละขงขันกับนานาประทศเด 
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 จากความป็นมาละสภาพปใญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา฿นการดํานินงานมีรูปบบการบริหารงานบุคคล 
บริหารงานการงิน ละบริหารงานวิชาการที่ป็นการฉพาะสวนของตละองคแการ อาจทํา฿หมีการบริหารจัดก าร
ที่ขาดความป็นอิสระทํา฿หเมมีประสิทธิภาพ กิดปใญหาดานครงสรางละขบวนการบริหารจัดการ ดยฉพาะ
ถาผูบริหารสถานศึกษาเมเด฿ช “หลักธรรมาภิบาล” หรือหลักการบริหารกิจการบานมืองที่ดีมาดํานินการ
บริหารงานอยางจริงจัง ความสําร็จของงานเมมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลเดตามวัตถุประสงคแ ละเมสามารถ
ขงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ละนานาประทศเด ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา พื่อการการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล
ตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
 2. พื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. องคแประกอบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา มีลักษณะป็นพหุองคแประกอบ 
 2. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยามีความถูกตอง
ครอบคลุม หมาะสม ป็นเปเด ละป็นประยชนแ 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากร เดก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา จํานวน 794 คน 
 กลุํมตัวอยําง เดก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาจํานวน 794 คน ดยเดทํา
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากการปิดตารางครซี่ละมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) เดขนาดกลุม
ตัวอยางคณาจารยแของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา จํานวน 259 คน 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ ฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ทั้งสายวิชาการ 
ละสายสนับสนุน 
 การจัดการศึกษา หมายถึง การประมวลขอมูล สารสนทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณแ 
ซึ่งนําเปสูการสรางความรู การรวบรวมความรู การจัดก็บความรูอยางป็นระบบ พื่อสะดวกตอการคนหา ละการ
ลกปลี่ยนรียนรู บงปในความรู ผยพรดยบุคคลสามารถขาถึงเดดยอาศัยชองทางตางๆ ที่องคแกรจัดตรียมเว 
พือ่นําความรูที่มีอยูเปประยุกตแ฿ช฿นการพัฒนางาน พัฒนาคน ละองคแกร 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ฿นหนาที่ ละบทบาทของตน ขา฿จ฿นหนาที่
อยางจมชัด฿นความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมั่น฿จวาทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนมีความขา฿จ
อยางชัดจน฿นความสัมพันธแระหวางผูบริหารกับผู฿ตบังคับบัญชา ตามหลักธรรมาภิบาลสากล เดก หลักการมีสวนรวม 
หลักนิติธรรม หลักความปรง฿ส หลักความรับผิดชอบ หลักความสอดคลอง หลักความสมอภาค  
หลักประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละหลักการมีหตุผล 
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 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา หมายถึง 
องคแประกอบที่มีความสัมพันธและกี่ยวนื่องกันอยางป็นระบบของการหลักธรรมาภิบาล ฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมด็จจาพระยา ซึ่งป็นพหุองคแประกอบ 
 พหุองค๑ประกอบ หมายถึง องคแประกอบของหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ท่ีมีความสัมพันธแกันจํานวน 4 องคแประกอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการการรียนการสอน
ตั้งตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาอก 
 
วิธดํีาเนินการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลพื่อ฿ช฿นการวิจัย฿นครั้งนี้ป็นบบสอบถามกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ดยบงออกป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา ละสถานภาพ
การทํางาน มีลักษณะของบบสอบถามป็นบบลือกตอบ (Ratting Scale) 
 ตอนที่ 2 สอบถามการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา รวม 50 ขอ ลักษณะของบบสอบถาม ป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ดยกณฑแการ฿หคะนนความสําคัญมีดังนี ้
 ระดับ 5 หมายถึง  มีความสําคัญมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  มีความสําคัญมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีความสําคัญปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีความสําคัญนอย 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีความสําคัญนอยที่สุด 
 พื่อ฿หการวิจัยปนเปตามระบียบวิธีวิจัยละสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดเว ผูวิจัยจึงเด
กําหนดขั้นตอนการดํานินการวิจัยเวดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดตรียมครงรางการวิจัย ป็นขั้นตอนการศึกษาวิคราะหแพื่อ฿หการดํานินการวิจัย
ป็นเปอยางมีระบบ ละป็นเปตามระบียบวิธีการดํานินการวิจัย ดยการศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของ 
ตํารา บทความ ขอมูลสถิติการวิจัยของหนวยงานตางๆ ละวิทยานิพนธแที่กี่ยวของกับรื่องธรรมาภิบาลพื่อจัดทํา
ครงการการวิจัย ตามรายละอียดดังนี้ 
  1.1 การวิคราะหแอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยเดดํานินการศึกษาวรรณกรรมพิ่มติม
จากบทความ งานวิจัย ทฤษฎีตางๆ หนังสือ วารสาร สารสนทศ หนังสือพิมพแ ว็บเซตแ ละอกสารทางวิชาการอื่นๆ 
พื่อรวบรวมขอมูลละจัดทําบบสัมภาษณแกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
  1.2 การสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิดวยบบสัมภาษณแชิงลึก (In-depth Interview) พื่อรวบรวมขอมูล
ความคิดห็นของผูทรงคุณวุฒิกี่ยวกับธรรมาภิบาล ดยผูวิจัยกําหนดวากลุมผูทรงคุณวุฒิ นี้เดมาจากการลือกบบจาะจง 
(Purposive Sampling) เดก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ รองอธิการบดีที่ควบคุมดูลงานดานการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ละคณบดี฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผูวิจัยเดลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 3 คน 
ละผูวิจัยเดกําหนดผู฿หสัมภาษณแเวดังตอเปนี้ 



 

156 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

   1.2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งดํารงตําหนงหรือคยดํารงตําหนงอธิการบดีมาลว 
จํานวน 1 คน 
   1.2.2 รองอธิการบดีที่ดูลงานดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําหนงหรือ
คยดํารงตําหนงมาเมต่ํากวา 1 ปี จํานวน 1 คน 
   1.2.3 คณบดี ซึ่งดํารงตําหนงป็นคณบดี฿นคณะวิชา฿ดก็เด฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือคย
ดํารงตําหนงมาเมต่ํากวา 1 ปี จํานวน 1 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองคแประกอบละพัฒนาครื่องมือของการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ป็นขั้นตอนการที่ผูวิจัยศึกษาวิคราะหแกําหนดขอบขายพื่อสรางละ
พัฒนาครื่องมือพื่อนําเปทดลอง฿ชปรับปรุงคุณภาพ สรางป็นคําถาม พื่อสอบถามความคิดห็นของกลุมตัวอยาง
ละตรวจสอบความที่ยงตรงของครงสราง พื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม฿นบบสอบถามกับ
ครงสรางนื้อหา IOC (Index of Item-Objective Congruence) จากผูช่ียวชาญ ซึ่งมีลักษณะป็นการตรวจสอบ
ความที่ยงตรงชิงพินิจ (Face Validity) ละป็นการตรวจสอบความที่ยงตรงทั้งฉบับมาปรับปรุงตามคําสนอนะ
จากผูช่ียวชาญรียบรอยลว หลังจากนั้น ผูวิจัยเดนําเปทดสอบคุณภาพของบบสอบถาม ดยการนําเปทดลอง฿ช
ก็บขอมูล (Tryout) กับกลุมตัวอยาง 40 คน ลวนํามาคํานวณคาความช่ือมั่น ซึ่งป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ครื่องมือดยรวมทั้งฉบับดย฿ชวิธีการคํานวณคาความช่ือมั่นของครอนบาค (Cronbach) ละปรับปรุงบบสอบถาม 
เดป็นครื่องมือของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา  
ลวจึงนําบบสอบถามฉบับจริงเปก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางพื่อขอความอนุคราะหแ฿นการตอบบบสอบถามตอเป 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาองคแประกอบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ป็นขั้นตอน฿นการศึกษาองคแประกอบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ดยหลังจากเดบบสอบถามกลับคืนมาผูวิจัยจะทําการปลผลขอมูล
พื่อหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาดยการ฿ชสถิติ
การวิคราะหแองคแประกอบ (Factor Analysis) การวิคราะหแองคแประกอบชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
฿ชปรกรมสําร็จรูปวิคราะหแดวยวิธีสกัดองคแประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) มีกณฑแการลือก
ตัวปรที่ขาอยู฿นองคแประกอบตัว฿ดตัวหนึ่งดยพิจารณาจากคาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ที่มากกวา 1 
ละถืออาคาน้ําหนักองคแประกอบ (Factor Loading) ของตัวปรตละตัวขององคแประกอบนั้นมีคาตั้งต 0.6 ขึ้นเป
ที่บรรยายดวยตัวปรตั้งต 3 ตัวปรขึ้นเปตามวิธีของเกซอร Kaiser) ซึ่งการวิคราะหแองคแประกอบการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ซึ่งขั้นตอนนี้ป็นการนําความคิดห็น
ของผู฿หขอมูลทั้งหมดมาวิคราะหแองคแประกอบชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) พื่อทราบการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาดยผูวิจัยเดทดสอบความหมาะสม 
ความพียงพอ ละมทริกซแสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางตัวปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ 
  3.1 คา KMO and Bartlett’s Test ดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) ที่มีคามาก (ขา฿กลหนึ่ง) ละ 
  3.2 คาที่฿ชทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity : 
   H0 : ตัวปรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา เมมีความสัมพันธแกัน 
   H1 : ตัวปรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา มีความสัมพันธแกัน 
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  ดยพิจารณาจากคา Chi-Square ละการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวาหรือทากับ .05 (Sig ≤ .05) 
วายอมรับหรือปฏิสธสมมติฐาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ดยวิธีสัมมนาอิงผูช่ียวชาญ (Connoisseurship)ดยผูชี่ยวชาญละผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน 
ดยผูวิจัยนําการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาที่เดสนอ
ตอผูช่ียวชาญละผูทรงคุณวุฒิพื่อตรวจสอบยืนยัน ความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) ความหมาะสม 
(Propriety Standards) ความป็นเปเด (Feasibility Standards) ละความป็นประยชนแ (Utility Standards) 
ละขอคิดห็นอ่ืนๆ ลวผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลละสรุปผล 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปละรายงาน ผูวิจัยนําขอมูลที่เดจากการสอบถามความคิดห็นจากผูทรงคุณวุฒิดยสัมมนา
อิงผูช่ียวชาญ (Connoisseurship) ละการสนทนากลุมที่เดมาปรับปรุงกเข฿หถูกตองรียบรอยลวมาสรุป ขียนป็นราง
รายงานผลการวิจัยสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธแพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงกเขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธแสนอนะลวจัดทําป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
เดขอคนพบ 2 สวน คือ 1) องคแประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมด็จจาพระยา 2) ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมด็จจาพระยา มีรายละอียดดังนี ้
 1. องค๑ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา 
  คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ทากับ .952 สดงวาตัวปร
ของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ป็นจํานวนขอมูล
ที่มีความพียงพอ ละมีความหมาะสม สามารถ฿ชสถิติการวิคราะหแองคแประกอบ (Factor Analysis) ระดับดีมาก 
พราะคา KMO มีคามากกวา 0.5 ละขา฿กล 1 ละมื่อทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett's Test of 
Sphericity พบ฿นลักษณะดียวกันคือ คา Chi-Square ทากับ 9.211 คา Significance ทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 
.05 จึงปฏิสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งสดงวา คามททริกซแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของตัวปรการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ละตัวปรมีความสัมพันธแกันทํา฿หสามารถนํา
ขอมูลนี้เปวิคราะหแองคแประกอบ (Factor Analysis) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  คา KMO and Bartlett’s test of spericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .952 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
                                                        df 
                                                        sig 

9.211 
1225 
.000 

 

 การวิคราะหแองคแประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ประกอบดวย 4 องคแประกอบ รียงตามน้ําหนักองคแประกอบที่เดจากมากเปนอยคือ 1) หลักนิติธรรม 
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2) หลักคุณธรรม 3) หลักความรับผิดชอบ ละ 4) หลักการมีสวนรวม ซึ่งองคแประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาจึงป็นพหุองคแประกอบ ตามสมมติฐานการวิจัย 
 ดย฿นตละองคแประกอบมีจํานวนตัวปร คาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบ คาความปรปรวนของตัวปร 
(Eigen Value) ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative Percentage of Varianve) ดังนี ้
 องคแประกอบที่ 1 มีคาเอก็น (Eigenvalues) 11.55 สามารถอธิบายความปรปรวนทั้งหมดเดรอยละ 23.10 
 องคแประกอบที่ 2 มีคาเอก็น (Eigenvalues) 7.60 สามารถอธิบายความปรปรวนทั้งหมดเดรอยละ 15.20 
 องคแประกอบที่ 3 มีคาเอก็น (Eigenvalues) 6.80 สามารถอธิบายความปรปรวนทั้งหมดเดรอยละ 13.61 
 องคแประกอบที ่4 มีคาเอก็น (Eigenvalues) 3.38 สามารถอธิบายความปรปรวนทั้งหมดเดรอยละ 6.77 
 

ตารางที่ 2  องคแประกอบท่ี 1 

ที ่ ตัวแปร 
น้ําหนัก 

องค๑ประกอบ 

1 8 
หนวยงานมีผนการดํานินการ หรือขั้นตอนที่สามารถสรางความช่ือมั่นละคาดหวัง
ความสําร็จเด 

.649 

2 17 
การดํานินการของหนวยงาน฿นการบริหารจัดการดยยึดหลักปูาหมายของหนวยงาน
ป็นหลัก 

.634 

3 18 
หนวยงาน฿หบุคลากรมีสวนรวม฿นการพิจารณาละห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ภาย฿ตกรอบของคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

.634 

4 19 
หนวยงานมีครงสรางของหนวยงานที่ช่ือมตอกัน฿นการปฏิบัติงานตามสายการ
บังคับบัญชา 

.652 

5 26 
ผูบริหารปิดอกาส฿หผู฿ตบังคับบัญชา มีสวนรวม฿นการพิจารณาละสนอมติอันที่
จะกอ฿หกิดผลกระทบดยภาพรวม 

.703 

6 32 มีการออกกฎ ระบียบตางๆ ดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย .610 
7 33 มีการคํานึงถึงความทาทียบกันของบุคคลากร฿นหนวยงานสมอ .700 
8 37 มีการยกยองชมชย ละมีคาตอบทนท่ีป็นธรรม .678 
9 38 มีการปรับปรุงกเขตามที่มีรื่องรองรียน .692 
10 39 มีระบบการตรวจสอบภาย฿นหนวยงาน .635 
คําความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) 11.55 
คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 23.10 
คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 23.10 

 
 องคแประกอบที่ 1 มีตัวปรจํานวน 10 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบอยูระหวาง .610-.703 
คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 11.55 คารอยละของความปรปรวนของตัวปร (Percentage 
of Variance) ทากับ 23.10 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative Percentage of 
Variance) ทากับ 23.10 ลักษณะชนนี้สดงวาตัวปรทั้ง 10 ตัวปร ป็นตัวปรที่รวมกันอธิบายองคแประกอบเดดี 
ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร (Rigen Value) กับท้ัง 4 องคแประกอบ องคแประกอบนี้
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มีความสําคัญป็นอันดับ 1 มื่อพิจารณาตวัปรทั้งหมด฿นองคแประกอบที่ 1 สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับมีผนการดํานินการ 
หรือขั้นตอนที่สามารถสรางความช่ือมั่นละคาดหวังความสําร็จเด  การบริหารจัดการดยยึดหลักปูาหมายของ
หนวยงานป็นหลัก สวนรวม฿นการพิจารณาละห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน ภาย฿ตกรอบของคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีครงสรางของหนวยงานที่ช่ือมตอกัน฿นการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มีสวนรวม฿นการพิจารณา
ละสนอมติอันที่จะกอ฿หกิดผลกระทบดยภาพรวม มีการออกกฎ ระบียบตางๆดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
คํานึงถึงความทาทียบกันของบุคคลากร฿นหนวยงานสมอ ผูวิจัยจึงตั้งช่ือองคแประกอบนี้วา “หลักนิติธรรม” 
 

ตารางที่ 3  องคแประกอบท่ี 2 

ที ่ ตัวแปร 
น้ําหนัก

องค๑ประกอบ 
1 23 หนวยงานมีการกําหนดระบียบปฏิบัติ ละขั้นตอนที่กี่ยวกับผลกระทบของบุคลากร

ละถือปฏิบัติดยสมอภาค 
.671 

2 24 ผูบริหารของทาน฿หความสําคัญกับผู฿ตบังคับบัญชาทุกคน ดยทาทียมกัน .647 
3 27 หนวยงานมีการตัดสิน฿จรื่องสําคัญดย฿ชฉันทามติ (ที่เมขัดตอกฎหมายละ

ระบียบปฏิบัติ) ดย฿หถือปฏิบัติทุกคนทาทียมกัน 
.632 

4 28 หนวยงานที่ทานทํางานนั้น ผูที่จะดํารงตําหนง฿นหนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ
สรรหาหรือลือกสรร ดย฿หบุคลากรมีสวนรวม฿นการดํานินการ 

.698 

5 34 มีการลงทษมื่อมีการทําผิดวินัย .720 
6 42 มีการผยพรขอมูลขาวสารขององคแการอยางปิดผยกบุคคลภาย฿นละภายนอก .708 
7 50 หนวยงาน฿ชกระดาษนอยลงละมา฿ชทคนลยีมากข้ึน .717 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) 7.60 
คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 15.20 
คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 38.30 

 
 องคแประกอบท่ี 2 มีตัวปรจํานวน 7 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบอยูระหวาง .632-.720 
คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 7.60คารอยละของความปรปรวนของตัวปร (Percentage 

of Variance) ทากับ 15.20 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative Percentage of 
Variance) ทากับ 38.30 ลักษณะชนนี้สดงวา ตัวปรทั้ง 7 ตัวปร ป็นตัวปรที่รวมกันอธิบายองคแประกอบเดดี 

ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) กับทั้ง 4 องคแประกอบ องคแประกอบนี้มีความสําคัญ

ป็นอันดับ 2 ละมื่อพิจารณาตัวปรทั้งหมด฿นองคแประกอบท่ี 2 สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับมีการกําหนดระบียบ
ปฏิบัติ ละขั้นตอนที่กี่ยวกับผลกระทบของบุคลากรละถือปฏิบัติดยสมอภาคผูบริหารของทาน฿หความสําคัญกับ

ผู฿ตบังคับบัญชาทุกคน ดยทาทียมกัน การตัดสิน฿จรื่องสําคัญดย฿ชฉันทามติ บุคลากรมีสวนรวม฿นการดํานินการ 
มีการลงทษมื่อมีการทําผิดวินัย ป็นตน ผูวิจัยจึงตั้งช่ือองคแประกอบนี้วา “หลักคุณธรรม” 

 
 



 

160 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 4  องคแประกอบท่ี 3 

ที ่ ตัวแปร 
น้ําหนัก 

องค๑ประกอบ 

1 9 
หนวยงานมีการกําหนดกระบวนการดํานินงานที่ยืดถือประยชนแของผู฿ชบริการป็นหลัก 
เมสิ้นปลืองระยะทางละวลา จนทํา฿หกิดผลกระทบตอผู฿ชบริการ 

.731 

2 10 
หนวยงานมีการบริหารงานตามปูาหมาย ละวัตถุประสงคแที่กําหนดเว มีการ
ประมินผล ละติดตามการดํานินงานอยางมีความรับผิดชอบ 

.758 

3 11 
หนวยงานมีการบริหารทรัพยากร บุคคลภาระงานละงบประมาณ ตามความ
รับผิดชอบ  

.708 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) 6.80 
คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 13.61 
คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 51.92 

 
 องคแประกอบท่ี 3 มีตัวปรจํานวน 3 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบอยูระหวาง .708-.758 

คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 6.80 คารอยละของความปรปรวนของตัวปร (Percentage of 
Variance) ทากับ 13.61 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative Percentage of 

Variance) ทากับ 51.92 ลักษณะชนนี้สดงวา ตัวปรทั้ง 3 ตัวปร ป็นตัวปรที่รวมกันอธิบายองคแประกอบเดดี 
ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ

จาพระยา ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) กับท้ัง 4 องคแประกอบ องคแประกอบนี้
มีความสําคัญป็นอันดับ 3 สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับ มีการกําหนดกระบวนการดํานินงานที่ยืดถือประยชนแของ

ผู฿ชบริการป็นหลัก เมสิ้นปลืองระยะทางละวลา จนทํา฿หกิดผลกระทบตอผู฿ชบริการ มีการบริหารงานตามปูาหมาย 
ละวัตถุประสงคแที่กําหนดเว มีการประมินผล ละติดตามการดํานินงานอยางมีความรับผิดชอบ มีการบริหารทรัพยากร 

บุคคลภาระงานละงบประมาณ ตามความรับผิดชอบ ผูวิจัยจึงตั้งช่ือองคแประกอบนี้วา “หลักความรับผิดชอบ” 
 
ตารางที่ 5  องคแประกอบท่ี 4 

ที ่ ตัวแปร 
น้ําหนัก 

องค๑ประกอบ 
1 1 บุคลากรมีสวน฿นการกําหนดปูาหมายพื่อบรรลุวัตถุประสงคแที่ป็นเปตามลักษณะฉพาะ

ของหนวยงาน กําหนดนวทางการดํานินงานที่ชัดจนละสามารถปฏิบัติ ละกิด
ผลสัมฤทธ์ิเด 

.671 

2 2 หนวยงานมีการถายทอดยุทธศาสตรและปูาหมายขององคแการ฿หบุคลากรทราบละ
ปฏิบัติตาม 

.805 

3 3 หนวยงานมีการติดตาม ละประมินผลพื่อปรับปรุงนวทางการปฏิบัติ .613 
คําความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) 3.38 
คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 6.77 
คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 58.69 
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 องคแประกอบท่ี 4 มีตัวปรจํานวน 8 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบอยูระหวาง .613-.805 
คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 3.38 คารอยละของความปรปรวนของตัวปร (Percentage of 

Variance) 6.77 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative Percentage of Variance) 
ทากับ 58.69 ลักษณะชนนี้สดงวา ตัวปรทั้ง 3 ตัวปร ป็นตัวปรที่รวมกันอธิบายองคแประกอบเดดี ละ

องคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) กับท้ัง 4 องคแประกอบ องคแประกอบนี้

มีความสําคัญป็นอันดับ 4 ละมื่อพิจารณาตัวปรทั้งหมด฿นองคแประกอบที่ 4 สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับการ
บุคลากรมีสวน฿นการกําหนดปูาหมายพื่อบรรลุวัตถุประสงคแที่ป็นเปตามลักษณะฉพาะของหนวยงาน กําหนด

นวทางการดํานินงานท่ีชัดจนละสามารถปฏิบัติ ละกิดผลสัมฤทธิ์เด หนวยงานมีการถายทอดยุทธศาสตรและ
ปูาหมายขององคแการ฿หบุคลากรทราบละปฏิบัติตาม หนวยงานมีการติดตาม ละประมินผลพื่อปรับปรุงนวทางการ

ปฏิบัติ ผูวิจัยจึงตั้งช่ือองคแประกอบนี้วา “หลักการมีสวนรวม” 
 2. ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ

เจ๎าพระยา 
  ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ

จาพระยา ผูทรงคุณวุฒิห็นสอดคลองกันวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมด็จจาพระยา มีความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) หมาะสม (Propriety Standards) 

ป็นเปเด (Feasibility Standards) ละป็นประยชนแ (Utility Standards) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา จึงมีความถูกตอง หมาะสม ป็นเปเด ละป็นประยชนแ 

ตามสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
 ตามความคิดห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

ความคิดเห็นผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ความถูกต๎อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ ความเป็นประโยชน๑ 

ถูกต๎อง ไมํ 
ถูกต๎อง 

เหมาะสม ไมํ 
เหมาะสม 

เป็นไป 
ได๎ 

เป็นไป 
ไมํได๎ 

เป็น 
ประโยชน๑ 

ไมํเป็น 
ประโยชน๑ 

กา
รป

ฏิบ
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประด็น ที่สามารถนํามาป็นประด็น฿นการอภิปรายผล 2 ประด็น คือ 1) องคแประกอบ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ตามความคิดห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 2) ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ซึ่งมีรายละอียดดังนี ้
 1. องค๑ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา 
  ผลที่เดจากการวิจัย พบวา องคแประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ประกอบดวย 4 องคแประกอบ รียงตามน้ําหนักองคแประกอบที่เดจาก
มากเปนอยคือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความรับผิดชอบละ 4) หลักการมีสวนรวม องคแประกอบ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ซึ่งจํานวน
องคแประกอบ ท้ัง 4 องคแประกอบดังกลาว ป็นเปตามสมมติฐานของการวิจัย ที่วา องคแประกอบการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ป็นพหุองคแประกอบดยตละ
องคแประกอบกิดจากการ฿ชวิธีทางสถิติ ดวยหตุนี้จึงทํา฿หองคแประกอบทั้ง 4 องคแประกอบ มีตัวปร฿นตละ
องคแประกอบครอบคลุมละสอดคลองกับนวคิดกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ซึ่งคณะวิจัยที่เดทําการศึกษาเว ดังนั้นสามารถอภิปรายผล฿นภาพรวม
ทั้ง 4 องคแประกอบ เดดังนี้  
  องคแประกอบท่ี 1 “หลักนิติธรรม” มีตัวปรจํานวน 10 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบ
อยูระหวาง .610-.703 คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 11.55 คารอยละของความปรปรวน
ของตัวปร (Percentage of Variance) ทากับ 23.10 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร 
(Cumulative Percentage of Variance) ทากับ 23.10 ลักษณะชนนี้สดงวาตัวปรทั้ง 10 ตัวปร ป็นตัวปร
ที่รวมกันอธิบายองคแประกอบเดดี ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร  (Eigen Value) 
กับทั้ง 4 องคแประกอบ องคแประกอบนี้มีความสําคัญป็นอันดับ 1 มื่อพิจารณาตัวปรทั้งหมด฿นองคแประกอบที่ 1 
สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับมีผนการดํานินการ หรือขั้นตอนที่สามารถสรางความช่ือมั่นละคาดหวังความสําร็จเด 
การบริหารจัดการดยยึดหลักปูาหมายของหนวยงานป็นหลัก สวนรวม฿นการพิจารณาละห็นชอบขั้นตอน หรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน ภาย฿ตกรอบของคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีครงสรางของหนวยงานที่ช่ือมตอกัน฿นการ
ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มีสวนรวม฿นการพิจารณาละสนอมติอันที่จะกอ฿หกิดผลกระทบดยภาพรวม 
มีการออกกฎ ระบียบตางๆ ดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย คํานึงถึงความทาทียบกันของบุคคลากร฿นหนวยงาน
สมอ สอดคลองกับ สุธรรม สงสิริ (ออนเลนแ, 2553) ที่กลาววา หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การยึดถือปฏิบัติ
กี่ยวกับการตรากฎหมายกฎขอบังคับ฿หทันสมัย ละป็นธรรมป็นที่ยอมรับของคน฿นชุมชน ละชุมชนยอมปฏิบัติการ
ตามกฎ ละยังสอดคลองกับ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณแ (2543) ที่กลาววาหลักนิติธรรม ป็นการตรากฎหมาย กฎ ระบียบ
ขอบังคับละกติกาตางๆ ฿หมีความทันสมัยละป็นธรรม ตลอดจนป็นที่ยอมรับของสังคมละสมาชิกดยมีการยินยอม
พรอม฿จละถือปฏิบัติรวมกันอยางสมอภาคละป็นธรรม ละยังสอดคลองกับ วิสิฐ ญาณภิรัต ละคณะ (2559) 
เดทําการวิจัยรื่อง บริบทหลักนิติธรรม฿นตางประทศ ซึ่งการวิจัยนี้รวบรวมหลักการตางๆ ทั้งหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ 
ละหลักธรรมาภิบาล ฿นบริบทของตางประทศพื่อวิคราะหแความหมือนละความตกตาง รวมถึงศึกษานวคิด
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ของหลักนิติธรรม฿นภาคอกชน พื่อสรางองคแความรูกี่ยวกับหลักการหลานี้ดยนนศึกษา฿นหลักนิติธรรมที่ป็นหลัก
ของกลุมประทศที่฿ชระบบกฎหมายจารีตประพณี (Common Law System) อันป็นหลักที่จํากัดการ฿ชอํานาจ
ของผูปกครองเม฿หกินขอบขตดยปกครองภาย฿ตกฎหมาย อีกทั้งเดปรียบทียบกับหลักนิติรัฐ (Legal State) 
ที่มาจากหลักกฎหมายของกลุมประทศที่฿ชระบบกฎหมายลายลักษณแอักษร (Civil Law System) รวมถึง฿นการ฿ช
หลักนิติธรรมกับนวทางการบริหารกิจการบานมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) วามีความ
หมือนหรือตกตางกันอยางเร ลวนําขอมูลที่เดมาศึกษาปรียบทียบความคลายคลึงละตกตางของหลักตางๆ 
ตลอดจนศึกษาประวัติความป็นมา ละการนําหลักตางๆ มาปรับ฿ช฿นกฎหมายตาง ๆ ดยฉพาะมาตรา 3 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 
 องคแประกอบที่ 2 “หลักคุณธรรม” มีตัวปรจํานวน 7 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบ
อยูระหวาง .632-.720 คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 7.60คารอยละของความปรปรวน
ของตัวปร (Percentage of Variance) ทากับ 15.20 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร 
(Cumulative Percentage of Variance) ทากับ 38.30 ลักษณะชนนี้สดงวา ตัวปรทั้ง 7 ตัวปร ป็นตัวปร 
ที่รวมกันอธิบายองคแประกอบเดดี ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) 
กับทั้ง 4 องคแประกอบ องคแประกอบนี้มีความสําคัญป็นอันดับ 2 ละมื่อพิจารณาตัวปรทั้งหมด฿นองคแประกอบที่ 2 
สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับมีการกําหนดระบียบปฏิบัติ ละขั้นตอนที่กี่ยวกับผลกระทบของบุคลากรละถือปฏิบัติ
ดยสมอภาคผูบริหารของทาน฿หความสําคัญกับผู฿ตบังคับบัญชาทุกคน ดยทาทียมกัน การตัดสิน฿จรื่องสําคัญ
ดย฿ชฉันทามติ บุคลากรมีสวนรวม฿นการดํานินการ มีการลงทษมื่อมีการทําผิดวินัย ป็นตน  ซึ่งสอดคลองกับ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (อางถึง฿น อนุรัตนแ จักรจริญพรชัย, 2550, น.20-21) กลาววา 
หลักคุณธรรม ป็นการปฏิบัติงานที่ยึดมั่น฿นความถูกตองดีงามดยรณรงคแ฿หจาหนาที่ปฏิบัติตัวป็นตัวอยางกประชาชน 
ละสริมสรางสนับสนุน฿หประชาชนมีความซื่อสัตยแสุจริต จริง฿จ อดทน มีระบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนป็นนิสัย
ประจําชาติ  
 องคแประกอบที่ 3 “หลักความรับผิดชอบ” มีตัวปรจํานวน 3 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบ
อยูระหวาง .708-.758 คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 6.80 คารอยละของความปรปรวน
ของตัวปร (Percentage of Variance) ทากับ 13.61 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative 
Percentage of Variance) ทากับ 51.92 ลักษณะชนนี้สดงวา ตัวปรทั้ง 3 ตัวปร ป็นตัวปรที่รวมกันอธิบาย
องคแประกอบเดดี ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏบิัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมด็จจาพระยา องคแประกอบนี้มีความสําคัญป็นอันดับ 3 สวน฿หญป็นตัวปรกี่ยวกับ มีการกําหนด
กระบวนการดํานินงานที่ยืดถือประยชนแของผู฿ชบริการป็นหลัก เมสิ้นปลืองระยะทางละวลา จนทํา฿หกิดผลกระทบ
ตอผู฿ชบริการ มีการบริหารงานตามปูาหมาย ละวัตถุประสงคแที่กําหนดเว มีการประมินผล ละติดตามการดํานินงาน
อยางมีความรับผิดชอบ มีการบริหารทรัพยากร บุคคลภาระงานละงบประมาณ ตามความรับผิดชอบ สอดคลองกับ 
กษียร ตชะพีระ (2541, น.30-32) ซึ่งกลาวถึงการมองธรรมรัฐ฿นงของนักธุรกิจ นักจัดการสมัย฿หมป็นนวคิด
รื่องการปิดสรี ดยป็นรื่องของการบริหาร฿หกิดผลสําร็จดยเมกี่ยวกับอุดมการณแทางการมือง ซึ่งมีองคแประกอบ
ที่จําป็นตองมี เดก การมีสวนรวมจากประชาชน (Participation)มีหลักการละความรับผิดชอบ (Accountability) 
การสามารถคาดการณแเด (Predictability) ละมีความปรง฿ส (Transparency) ตลอดจนตองมีระบบกฎหมายที่มี
ความยุติธรรม (Rule of Law)  
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 องคแประกอบท่ี 4 “หลักการมีสวนรวม” มีตัวปรจํานวน 8 ตัวปร ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวปร฿นองคแประกอบ
อยูระหวาง .613-.805 คาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) ทากับ 3.38 คารอยละของความปรปรวน
ของตัวปร (Percentage of Variance) 6.77 ละคารอยละของความปรปรวนสะสมของตัวปร (Cumulative 
Percentage of Variance) ทากับ 58.69 ลักษณะชนนี้สดงวา ตัวปรทั้ง 3 ตัวปร ป็นตัวปรที่รวมกันอธิบาย
องคแประกอบเดดี ละองคแประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏบิัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ละมื่อปรียบทียบคาความปรปรวนของตัวปร (Eigen Value) กับทั้ง 4 องคแประกอบ 
องคแประกอบนี้มีความสําคัญป็นอันดับ 4 ละมื่อพิจารณาตัวปรทั้งหมด฿นองคแประกอบที่ 4 สวน฿หญป็นตัวปร
กี่ยวกับการบุคลากรมีสวน฿นการกําหนดปูาหมายพื่อบรรลุวัตถุประสงคแที่ป็นเปตามลักษณะฉพาะของหนวยงาน 
กําหนดนวทางการดํานินงานที่ชัดจนละสามารถปฏิบัติ ละกิดผลสัมฤทธิ์เด หนวยงานมีการถายทอด
ยุทธศาสตรและปูาหมายขององคแการ฿หบุคลากรทราบละปฏิบัตติาม หนวยงานมีการติดตาม ละประมินผลพื่อปรับปรุง
นวทางการปฏิบัติ สอดคลองกับ สุธรรม สงสิริ (ออนเลนแ, 2553) เดกลาวถึง หลักการมีสวนรวม (Participatory) 
วาป็นการปิดอกาส฿หผูมีสวนกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคแกร มีสวนรวม฿นทุกขั้นตอน เดก การลือกตั้ง
สมาชิกสภาทศบาล หรือผูบริหาร การรับรูขอมูลขาวสาร การสดงความคิดห็น การประมินผลงานขององคแกร 
หรือหนวยงาน สอดคลองกับ บุษบง ชัยจริญวัฒนะ ละ บุญมี ลี้ (2546) เดทําการวิจัยอกสารรื่อง ตัวช้ีวัดธรรมภิบาล 
พบวา สังคมป็นกลเกสําคัญที่จะทํา฿หธรรมาภิบาลมีความขมข็งละยั่งยืนซึ่งสังคมที่คาดหวังควรป็นสังคม
ที่สามารถขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันการณแ ละครบถวนสมบูรณแ มีความปรง฿ส ตองสรางกลเกความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบเด มีสื่อท่ีป็นอิสระละตองสรางการมีสวนรวมของประชาชน  นอกจากนี้พบวา การที่จะทราบวาองคแการ
หรือหนวยงาน฿ดมีธรรมาภิบาลอยูระดับ฿ด จะตองมีตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล 
 การยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา 
 จากการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
ดยการสัมมนาอิงผูช่ียวชาญ พบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา ดังกลาว มีความถูกตองครบถวน หมาะสม ป็นเปเด ละป็นประยชนแ ดยผูทรงคุณวุฒิสวน฿หญห็นวา 
องคแประกอบทั้ง 4 องคแประกอบนั้น ป็นปใจจัยพื้นฐานซึ่งมีความครอบคลุมสอดคลองช่ือมยงประด็นที่กี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา หมาะสมกับสภาพ
ความป็นจริงของการปฏิบัติ ท้ังนี้พราะองคแประกอบดังกลาว มาจากขอมูลจริง฿นดานความคิดห็นละหตุผลลว
จึงเมมีขอตยง ประด็นจึงอยูที่การทํา฿หกิดผลป็นรูปธรรมซึ่งลวตอุปสรรค฿นตละทองถิ่นหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
ดังนั้นตละมหาวิทยาลัยสามารถนําอาองคแประกอบดังกลาวเปพิจารณาพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเดตอเป 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
 หนวยงานตนสังกัดที่กี่ยวของละรับผิดชอบ฿นการบริหารงานทั้งหนวยวางผนนยบายละการปฏิบัติ 
ควรนําองคแประกอบตางๆ ของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
ทีเ่ดจากการศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้เปศึกษารายละอียด฿นตละองคแประกอบละพิจารณาประกอบการตัดสิน฿จ  
วาสามารถนําเปปรับปรุงละพัฒนามหาวิทยาลัย ดยนนนวคิด รื่องการพัฒนาพิ่มติมละควร฿หการสนับสนุน
ความคิดพรอมท้ังจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารจัดการ฿หพียงพอตอความตองการของผูปฏิบัติตอเป 
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 ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัย฿นการนําการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา เปทดลอง฿ช฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏหงอื่นพื่อสรุปภาพรวมละความถูกตองหมาะสมของตละองคแประกอบ 
 2. ควรศึกษาวิจัย฿นตละองคแประกอบท้ังชิงคุณภาพละชิงปริมาณ 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาบริบทของนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก 
2) ประมินผลการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ดย฿ชการศึกษาวิจัยอกสารจาก
รายงานประจําปีงบประมาณปี 2560 ผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี ขอมูลการประมินบริบทละ
สิ่งวดลอมกอนท่ีจะดํานินครงการหลักการละหตุผล การช้ีประด็นปใญหาละปูาหมายของครงการ ขอมูลการ
ประมินตัวปูอนขาหรือปใจจัยนําขาความหมาะสมพียงพอของทรัพยากรตลอดจนทคนลยีละผนดํานินงาน 
ขอมูลการประมินกระบวนการพื่อหาขอบกพรอง฿นการดํานินการพื่อทําการปรับปรุงกเข ขอมูลผลผลิตที่กิดขึ้น
ป็นการประมินขอมูลผลผลิตที่กิดขึ้นปรียบทียบกับปูาหมายละวัตถุประสงคแของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งป็น
ตนบบมืองสมุนเพรของภาคตะวัน ซึ่งป็นปูาหมาย฿นการดํานินงานของขตสุขภาพท่ี 6 หรือพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 ผลการศึกษาพบวา บริบทของนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออกมีดังตอเปนี้ ดานลักษณะ
ทางภูมิศาสตรและสภาพวดลอมที่หมาะสมละอื้ออํานวยตอการปลูกสมุนเพร ดานการพทยแผนเทยที่จริญกาวหนา 
ดานการทองที่ยวชิงสุขภาพที่หลากหลาย ดานหนวยงานที่รับผิดชอบที่ขมข็ง มีผลตอการขับคลื่อนนยบาย
ตนบบมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก จากการประมินผลการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่
ภาคตะวันออก มีขอคนพบดังนี้ 1) ดานการประมินบริบทหรือสิ่งวดลอม จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะดนทางภูมิอากาศ
ที่อื้ออํานวยละมีพืชพันธุแสมุนเพรที่มากมีหลงทองที่ยวชิงสุขภาพจํานวนมากมาย มีองคแความรูที่อื้ออํานวย  
มีการ฿ชสมุนเพร฿นการสงสริมสุขภาพละรักษารค มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบละมีกระบวนการขับคลื่อนที่ชัดจน
มีความหมาะสม฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพร 2) ดานการประมินปใจจัยนําขา จังหวัดปราจีนบุรี 
มีกระบวนงาน฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก ทรัพยากรบุคคลมีจํานวนนอย งบประมาณเมพียงพอ 
ระบบการบริหารจัดการมีความหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ทคนลยีที่฿ชละวัสดุอุปกรณแเมทันสมัยละเมพียงพอ 
3) ดานการประมินกระบวนการ การกอตัวนยบายตองกิดจากคน฿นพื้นที่ กําหนดนยบายจากคน฿นพื้นที่จึงจะมีประสิทธิผล 
การนํานยบายเปปฏิบัติกิจกรรมตองเมมากกินเป การประมินผลนยบายมีการติดตามอยาง฿กลชิด 4) ดานการประมิน 
ผลผลิตที่กิดขึ้น ผลผลิตที่กิดขึ้นเดมาจากกระบวนการ฿นการดํานินงานตามนยบาย ซึ่งมีการกอตัวนยบายดีละ
มีการกําหนดนยบายอยางหมาะสม นําเปปฏิบัติเดดี ผลผลิตที่กิดขึ้นจึงประสบความสําร็จ 
คําสําคัญ : การประมินผลนยบาย, บริบท, มืองสมุนเพรตนบบ, ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) To study the context of Herbal City Model Policy in 
Eastern Thailand. 2) To evaluate the process outcomes of Herbal City Model Policy in Eastern 
Thailand by studying the 2017 annual report, Prachinburi Herbal City Master Plan, data of context 
and environment evaluation before the policy was started, principles and reasons, problems 
identification and the objectives of the policy, input, suitability and sufficiency of the resources 
and technology, process plan, process evaluation to find out and improve the defects of the 
process.  The data evaluation was to compare the outcomes with the objectives and goals of 
Prachinburi Province, the Herbal city Model in Eastern Thailand, which was  the target Province of 
6th Public Health Region in Eastern Thailand. 
 The results revealed that the contexts of Herbal City Model Policy in Eastern Thailand 
were : Geographical features and the environment were suitable for herbal planting, Thai 
Traditional Medical was very successful, Health Trips were various and the responsible institutes 
were strong.  These contexts resulted in Herbal City Model Policy's drive.  The findings were : 1) 
context and environment evaluation : the advantages of Prachinburi Provinces were suitable 
weather for planting, a lot of herb varieties and health tourism locations, supportive knowledges, 
herb consumption in health promotion and medical treatment, responsible institutes, strong and 
suitable process to drive Herbal City Model Policy, 2) input evaluation : Prachinburi Province had 
process to drive Herbal City Model Policy but few personnels and budgets.  Management system 
was suitable but insufficient and low technology and tools, 3) process evaluation : the policy  
was closely monitored but it was not from the local's demand, the activities of the policy were 
too much to do, 4) outcomes evaluation : the outcomes were achieved due to proper policy 
planning and implementation.   
Keywords : Policy evaluation, context, Herbal city model, Eastren Thailand 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สองทศวรรษที่ผานมาขบวนการสุขภาพนอกกระสหลักเดกอตัวขึ้นป็นปรากฏการณแ อยางที่เมคยมีมากอน 
การ฿ชยาสมุนเพร ยาเทย การนวดเทย ภูมิปใญญาพื้นบาน อาหารสุขภาพ ตลอดจนการตื่นตัวตอทางลือกสุขภาพ
ที่ปรากฏขึ้นอยางหลากหลาย ความคลื่อนเหวของขบวนการสุขภาพนอกกระสหลักท่ีกอตัวมาอยางตอนื่องเดริ่ม
หยั่งรากลึกละมีฐานที่มั่นคงขึ้นตามลําดับ ปรากฏ฿หห็นป็นรูปธรรม 3 ประการ คือ 1) การสืบสานภูมิปใญญา
การพทยแผนเทย 2) กระสสุขภาพละการพทยแทางลือก 3) ความขมข็งของการมืองสุขภาพภาคประชาชน 
(กรมการพทยแผนเทยละการพทยแทางลือก, 2547, น. 6) ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติสุขภาพหงชาติ 
พุทธศักราช 2550 เดระบุ ฿นหมวด 5 ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพหงชาติ มาตรา 46-48 ดยมีสาระสําคัญ 
ที่กลาวถึงการ฿หจัดทําธรรมนูญสุขภาพหงชาติขึ้นดยกําหนด฿หมีสาระการสงสริมสนับสนุนการ฿ชละการพัฒนา
การพทยแผนเทยดวย รวมทั้งระบุนยบาย฿ดที่คณะรัฐมนตรี฿หความห็นชอบ ฿หถือวาผูกผันหนวยงานของรัฐละ
หนวยงานอ่ืนท่ีกี่ยวของที่จะตองดํานินการตอเปตามอํานาจหนาที่ของตน (พระราชบัญญัติสุขภาพหงชาติ, 2550, 
น. 14-15) 
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 มืองสมุนเพร หมายถึง ภาพจําลองของครงการที่ป็นรูปธรรมภาย฿ตผนมบทหงชาติวาดวยการ
พัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ดยมุงนน฿หพื้นที่ดํานินการ สงสริมละสนับสนุนการพัฒนา
สมุนเพร฿หขาสูระบบสุขภาพละระบบศรษฐกิจบบ ครบวงจร฿นระดับจังหวัด ตั้งตตนทาง กลางทาง ละ
ปลายทาง ดยอาศัยกลเกการมีสวนรวมตามนวทางประชารัฐละมีผลการดํานินงานภาย฿ต 4 มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 สรางความขมข็งของการบริหารละนยบายของรัฐพื่อการขับคลื่อน พื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน 
มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนเพรยกระดับมูลคาผลผลิต฿หกับกษตรกร มาตรการที่ 3 ขยายชองทางการ฿ช
ประยชนแพิ่มมูลคาละการตลาด มาตรการที่ 4 สงสริมการ฿ชสมุนเพร฿นระบบบริการ (คูมือรายละอียดตัวช้ีวัด
ประจําปีงบประมาณ 2561, 2561, น. 203) 
 ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก฿นการบริหารจัดการมืองสมุนเพร ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ สมุทรปราการ 
สระกว ชลบุรี ฉะชิงทรา ระยอง จันทบุรี ตราดละปราจีนบุรี ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี เดป็นพื้นที่ตันบบ฿นการจัดการมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูทิศตะวันออกของประทศเทย 
ดยถือวาป็นจังหวัดที่มีการทํากษตรกรรม ละอุตสาหกรรมกษตรปรรูป ดวยลักษณะภูมิประทศที่อื้อตอการ
ทํากษตรกรรม ดยรอยละ 70 ของพื้นที่ตอนลางป็นพื้นที่ราบลุม มีมน้ําปราจีนบุรีเหลผานสามารถทําการกษตร
เดทั้งการทํานาปลูกขาว เมผลละการปลูกพืชเร ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทําการกษตร 1,124,836 เร จังหวัด
ปราจีนบุรี ป็นจังหวัดที่มีตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติละองคแความรูดานสมุนเพรหายาก นื่องจากมีประวัติศาสตรแ
ความป็นมาที่ป็นระยะวลายาวนาน มีการถายทอดองคแความรูละสายพันธแสมุนเพรบราณจากคนพื้นมืองละ
ปราชญแชาวบาน ดยสมุนเพรที่มีความดดดน ละสําคัญของปราจีนบุรี เดก ขาวย็นหนือ ตะเครตน ยานาง 
หมานอย คคลาน พญาทาวสะอว พญาสือครง มากระทืบรง ป็นตน การสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ  ภาย฿น
จังหวัดปราจีนบุรี ดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ชนยุทธศาสตรแจังหวัดปราจีนบุรี จากสํานักงานจังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรียังมีรงพยาบาลอภัยภูบศร ซึ่งป็นหนวยงานสําคัญ฿นการสงสริมละการพัฒนาวิจัยสมุนเพร ละ
หมูบานดงบังที่ป็นหลงพาะพันธแสมุนเพรที่สําคัญละหายากของจังหวัดปราจีนบุรี (ผนมบทมืองสมุนเพร 
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 12-13) 
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาที่เดนําสนอมาทั้งหมดขางตน จึงป็นประด็นที่นาสน฿จวาบริบท
ละผลการประมินการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก คือปใญหารื่อง฿ดบาง 
พื่อที่ทางหนวยงานที่ดูลรับผิดชอบ฿นรื่องดังกลาวนี้จะสามารถวางนวทางพื่อพัฒนาผลการดํานินงานตาม
นยบายมืองสมุนเพรตนบบ ทุกหง฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ฿หมีประสิทธิผลละคุมคาพื่อ฿หประชาชน฿นพื้นที่
เดรับบริการที่มีคุณภาพละมีความปลอดภัยตอเป 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบริบทของนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก 
 2. พื่อประมินผลการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 นยบาย หมายถึง หลักละวิธีปฏิบัติซึ่งถือป็นนวดํานินการ 
 สมุนเพรเทย หมายถึง พืช สัตวแ ธาตุวัตถุ สารสกัด ที่มีการ฿ชอยู฿นประทศเทย ละ฿หรวมถึงผลิตภัณฑแยา
ละตํารับยา฿นคัมภีรแบราณของเทย อาหาร ครื่องสําอาง ที่มีสวนผสมของสิ่งดังกลาว พื่อสราง มูลคาพิ่ม สรางสริม
สุขภาพ รักษารค ละสรางความยั่งยืนของศรษฐกิจประทศเทย 
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 มืองสมุนเพร หมายถึง ภาพจําลองของครงการที่ป็นรูปธรรมภาย฿ตผนมบทหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากทบทวนวรรณกรรมที่กี่ยวของผูวิจัยเดนําอานวคิดการประมินครงการของ Stufflebeam (1971) 
เดสนอบบจําลอง฿นการประมินครงการ รียกวา CIPP Model 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการศึกษา 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 วิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้฿ชวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดยป็นการวิจัยอกสาร 
(Documentary Research) ดยมีวิธีดํานินการวิจัยดังนี้ 
 การวิจัยอกสาร (Documentary Research) พื่อศึกษาขอมูลทั่วเปนยบายมืองสมุนเพรตนบบ 
ประกอบดวย 1) ผนมบทหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 2) รายงานประจําปี
งบประมาณ ปี2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 3) รายงานสรุปผลการตรวจราชการชิงบูรณาการของ
ขตสุขภาพท่ี 6 ละ 4) ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การวิจัยอกสาร (Documentary Research) ดยผูวิจัยเดดํานินการตามกระบวนการวิจัย ตามระบียบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) ดย฿ชกระบวนการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ดวยกระบวนการศึกษาละวิคราะหแขอมูลจากอกสาร ดยการทบทวนขอมูลนวคิดที่กี่ยวกับนยบายมือง
สมุนเพร ทั้งบริบท ปใจจัยนําขา กระบวนการละผลิตภัณฑแตนบบมืองสมุนเพรของภาคตะวันออก คือจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ฿ชกระบวนการ฿นการวิคราะหแขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากอกสาร (Documentary Research) 
ดยกระบวนการละวิธีการวิคราะหแ เดจากดํานินกระบวนการตามนวทางการวิจัยชิงคุณภาพ เดก การวิคราะหแ

บริบทของนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  

การประมินผลการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก 

 บริบทของนยบาย (Context) 

 ปใจจัยนําขาของการดํานินนยบาย (Input) 

 กระบวนการดาํนินนยบาย (Process) 

 ผลผลิตของการดํานินนยบาย (Product) 
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ขอมูลดยพิจารณาประด็นหลัก (Major Themes) หรือบบผนหลัก (Major Pattern) ที่พบ฿นขอมูลที่เดคนพบ
จากอกสารทั้งหมด จากนั้นจึงนําประด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาบงยกออกป็นประด็นยอย (Sub-
Themes) ละหัวขอยอย (Categories) อันป็นกระบวนการวิคราะหแ ดยการริ่มตนจากการวิคราะหแภาพรวม
เปสูการวิคราะหแประด็นยอยของกระบวนการวิคราะหแตามนวทางการวิจัยชิงคุณภาพ 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบขตดานนื้อหา ศึกษาบริบทตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออกละประมินผลการ
ดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพร ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 ขอบขตดานประชากร ฿นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ชการวิจัยอกสาร(Documentary 
Research) ของพื้นที่ตนบบมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
 ขอบขตดานพ้ืนท่ี พื้นที่฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่มืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 ขอบขตดานวลา การศึกษาวิจัยนี฿้ชวลา฿นดํานินการศึกษา฿นชวงระหวางดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 
 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. ทราบถึงบริบทของนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 2. ทราบถึงผลการประมินการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 3. เดนวทางการพัฒนาละยกรดับผลการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ ฿นพื้นที่ภาค
ตะวันออก 
 
ผลการวิจัย 
 บริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต๎นแบบภาคตะวันออก 
 ความเป็นมาของนโยบายเมืองสมุนไพร 
 ประทศเทยเดมีการสงสริมผลิตภัณฑแสมุนเพร ละผลิตภัณฑแพทยแผนเทยดยการผสมผสานการบริการ
พทยแผนเทยขาสูระบบบริการสาธารณสุข ดยมีนวทางการดํานินงานของรงพยาบาลจาพระยาอภัยภูบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี ป็นตนบบของรงพยาบาลตามนวทางการดูลสุขภาพดวยการพทยแผนเทยละการพทยแ
ทางลือกขาสูระบบการพทยแปกติ นอกจากนั้น “อภัยภูบศร” ยังป็นที่รูจัก฿นฐานะของบรนดแผลิตภัณฑแ
สมุนเพรระดับตนของประทศเทย ละจังหวัดปราจีนบุรีก็ป็นที่รูจักละมีชื่อสียง ฿นรื่องของความป็นมืองยา
หรือปราจีนวชนคร ซึ่งสอดคลองกับทางรัฐบาลทีเดห็นความสําคัญตอการพัฒนาพทยแผนเทย ดยจัดทําผน
มบทหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนเพรเทย พ.ศ. 2560-2564 พื่อจัดตั้งมืองสมุนเพร ดังนั้นจังหวัดปราจีนบุรี 
ซึ่งป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก จึงดํานินการตามนยบายของรัฐบาล฿นการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี฿หป็นมือง
สมุนเพรอยางมีระบบละบรรลุตามวัตถุประสงคแที่ตั้งเว จึงเดจัดทําผนมบท฿นการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีมือง
สมุนเพรพื่อป็นกรอบนวทาง฿นการดํานินงาน ระหวาง พ.ศ.2560-2564 (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 4-5) 
 ดานลักษณะทางภูมิศาสตรและสภาพวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูทิศตะวันออกของประทศเทย  
ดยถือวาป็นจังหวัดทีม่ีการทํากษตรกรรมละอุตสาหกรรมกษตรปรรูปป็นจุดดนของจังหวัด ดวยลักษณะทาง

ภูมิศาสตรและภูมิอากาศที่อื้อตอการทําการกษตร ดยรอยละ 70 ของพื้นที่ตอนลางป็นที่ราบลุม มีมน้ํา
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ปราจีนบุรีเหลผาน มีลักษณะกลุมดินที่อุดมสมบูรณแ จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่สําหรับทําการกษตร 1,124,836 เร 
คิดป็นรอยละ 37.79 ของพื้นที่ท้ังหมด จังหวัดปราจีนบุรีมีตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติละองคแความรูดานสมุนเพร

หายากละบราณจํานวนมาก มีการถายทอดองคแความรูละสายพันธแสมุนเพรจากคนพ้ืนมืองละปราชญแชาวบาน
จํานวนมาก เดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ภาย฿นจังหวัดปราจีนบุรี ป็นปใจจัยสําคัญ฿นการสงสริม฿หจังหวัด

มีจุดดนดานการผลิตยาสมุนเพรละสมุนเพรหายากของประทศเทย มีรงพยาบาลจาพระยาอภัยภูบศร ซึ่งป็น
หนวยงานสําคัญ฿นการสงสริมละพัฒนาการวิจัยพันธุและผลิตภัณฑแจากสมุนเพร ละหมูบานดงบั งที่ป็นหลง

พาะพันธุแสมุนเพรที่สําคัญละหายากของจังหวัดปราจีนบุรี อยางเรก็ตามกลับพบปใญหาของปริมาณละคุณภาพ
ของผลผลิตสมุนเพร฿นจังหวัดปราจีนบุรีเมตรงตามความตองการของตลาด นื่องจากกษตรกร฿นจังหวัดปราจีนบุรี  

มีจํานวนล็กนอยทาน้ันท่ีเดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 
(ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 12-13) 

 ดานการพทยแผนเทยจังหวัดปราจีนบุรีป็นจังหวัดที่มีจุดดนที่ความป็นมืองยามีการพาะปลูกสมุนเพรตางๆ 
หลากหลายสายพันธุแรวมทั้งมีปราชญแชาวบานที่มีความรู฿นการรักษาพทยแพื้นบาน จังหวัดปราจีนบุรีมีจํานวน

สถานพยาบาลภาครัฐภาย฿นจังหวัดจํานวนทั้งหมด 109 หง ดยสามารถจํานกออกป็นประภท ดังนี้ ประภท
รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7 หง รงพยาบาลศูนยแจํานวน 1 หง รงพยาบาลชุมชนจํานวน 6 หง 

รงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาหมจํานวน 1 หง รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลจํานวน 93 หง สถานพยาบาล
อกชน จํานวน 2 หง ทั้งยังมีความรวมมือจากหนวยงานจากภาคสวนตางๆ฿นจังหวัด฿นการสนับสนุนพัฒนา

อุตสาหกรรมการพทยแผนเทย ชนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีส งสริมการพทยแผนเทยควบคูกับ
การพทยแผนปใจจุบัน รงพยาบาลอภัยภูบศรป็นหนวยงานหลัก฿นการวิจัย พัฒนาองคแความรูละวิทยาลัย

การพทยแผนเทย (รายงานประจําปีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2560, น. 101) 
 ปใจจุบันพบวานวนมความนิยมของการพทยแผนเทยริ่มมีมากขึ้น ดยสามารถห็นเดจากมูลคาการ
บริการพทยแผนเทยของรงพยาบาลจาพระยาอภัยภูบศรซึ่งถือวาป็นรงพยาบาลขนาด฿หญละมีความสําคัญ 

฿นจังหวัดปราจีนบุรี ฿นปี 2557 พบวามีมูลคา 9,035,792 บาท ละจํานวนผูมารักษาทั้งหมด 117,270 คน พิ่มขึ้น
฿นปี 2558 ป็นมูลคา 9,804,651 บาท ละจํานวนผูมารักษา 255,456 คน (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัด

ปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 15-16) 
 ดานการทองที่ยวชิงสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรีมีความดดดนดวยการพทยแผนเทยทั้งการบําบัดรักษา

ดวยสมุนเพร มีองคแความรูรื่องหมอยาพื้นบานที่฿ชหลักวิทยาศาสตรแ฿นการปรรูปผลิตยาสมุนเพร จึงป็นหลง
รียนรูรื่องพทยแผนเทยท่ีเดคุณภาพตามหลักภสัชศาสตรและเดสรางพิพิทธภัณฑแพทยแผนเทย “ตึกจาพระยา

อภัยภูบศร” พื่อนําสนอรื่องราวกี่ยวกับความจงรกัภคัดีของผูสรางละยังป็นจุดนําสนอรื่องราวกี่ยวกับพทยแผนเทย 
ครื่องมือครื่อง฿ช฿นการปรุงยา ละตัวอยางยาสมุนเพรที่฿ช฿นการรักษารคตางๆ นอกจากนั้นยังมีกลุมชุมชนละ

ตัวทนชุมชนที่กี่ยวของกับการทองที่ยวชิงสุขภาพ ชนกลุมสมุนเพรเทย มีการสน฿จละขา฿จ฿นรูปบบของการ
ทองที่ยวชิงสุขภาพป็นอยางดี (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 17-18) 

 หนํวยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโยบาย 
 ดานหนวยงานที่รับผิดชอบ฿นการขับคลื่อนยบายมืองสมุนเพรของภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี
มีรงพยาบาลจาพระยาอภัยภูบศรละสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีป็นจาภาพหลัก ละมีผูวาราชการจังหวัด



 

172 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
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ป็นประธาน฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพร มีภาคสวนของราชการของทั้งจังหวัดขารวม ชน หนวยงานปกครอง 
(จังหวัด อําภอ) สํานักงานกษตรจังหวัด พาณิชจังหวัด ปศุสัตวแจังหวัด ประมงจังหวัด ยธาธิการละผังมืองจังหวดั 
กรมพัฒนาที่ดิน การทองที่ยวละกีฬา สํานักงานพัฒนาชุมชน กองพลทหาราบที่ 2 หอการคาจังหวัด วัฒนธรรม
จังหวัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลาพระนครหนือ วิทยาลัยการพทยแผนเทย
อภัยภูบศร ป็นตน (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 20) 
 วิสัยทัศน๑และพันธกิจ 
 ดานกระบวนการ฿นการขับคลื่อนยบายมอืงสมุนเพรของภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรีมีกระบวนการ
฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพรดังนี้ 
 วิสัยทัศนแ “ปราจีนบุรีมืองสมุนเพร” ปราจีนบุรีมืองสมุนเพร ป็นจุดหมายของการดุลสุขภาพดวยสมุนเพร
ละพทยแผนเทยที่มีช่ือสียงระดับภูมิภาคอาซียน มุมนนการ฿หบริการที่มีคุณคาอยางครบวงจร ตั้งตการป็น
หลงวัตถุดิบช้ันยอด การ฿หบริการสุขภาพผนเทยที่มีมาตรฐาน การทองที่ยวชิงสุขภาพ ดยมีบบผน฿นการ
พัฒนามืองอยางยั่งยืน ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของการรวมคิดรวมพัฒนาของทั้งภาครัฐ ชุมชน อกชน  
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาสมุนเพรบบครบวงจร฿นระดับจังหวัด ตั้งตนทาง กลางทาง ปลายทาง ดยมีความรวมมือ 
หลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ ชุมชน ละอกชน 
 2. สงสริมศรษฐกิจของกษตรทางลือก สงสริมการนําสมุนเพรเปพัฒนาผลิตภัณฑแ ดยผานวิสาหกิจ
ชุมชนหรือกลุมธุรกิจทองถิ่นที่มีศักยภาพ รวมทั้งนําเป฿ช฿นการพัฒนายาละผลิตภัณฑแสุขภาพ฿นสถานบริการ
สาธารณสุข 
 3. ผลักดัน฿หกิดความป็นจาของละการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามนวนยบายประชารัฐดยมีจังหวัด
ป็นผูขับคลื่อนหลัก ละป็นครงการนํารองพื่อป็นตัวอยางของการพัฒนาสมุนเพรครบวงจร฿นระดับจังหวัด 
ผลักดัน฿หกิดความป็นจาของละการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.
2560-2564, 2559, น.19) 
 หํวงโซํคุณคําในการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี 
 การพัฒนามืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีมุง฿หบริการกผูรับประยชนแ฿น 3 ระดับ เดกคนปราจีนบุรี 
คนเทย ละคนตางชาติ ดยนําสนอผลผลิต 2 กลุม คือ การบริการพทยแผนเทยละสมุนเพรเทย ละการ
ทองที่ยวชิงคุณภาพ ซึ่งมีบริบทการพัฒนาป็น 3 สวนหลัก เดก การพัฒนาระดับตนทางพื่อการดูลสมุนเพรเทย 
การพัฒนาระดับกลางทางพื่อสงสริมการ฿ชสมุนเพรเทย ละการพัฒนาระดับปลายทางพื่อสงสริมกาทองที่ยว
ชิงสุขภาพ ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดยมีการตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการยกรางผนมบทมือง
สมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีละคณะกรรมการดํานินการยกรางผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี การกํากับ
ติดตามตนทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการสงสริมผลผลิตสมุนเพรเทย กลางทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมละการตลาดสมุนเพรเทย ปลายทางมีการตั้งตงคณะอนุกรรมการสงสริมการ฿ชสมุนเพรเทย
พือ่รักษารคละสงสริมสุขภาพ ละตงตั้งคณะอนุกรรมการสรางความขมข็งละศักยภาพทางการบริหารละ
นยบายภาครัฐพื่อกําหนดนยบายละกํากับติดตามยุทธศาสตรแ฿นการพัฒนา ผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ. 2560-2564 ฿หสอดคลองกับกรอบผนมบทหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนเพรเทย พ.ศ. 2560-2564 รวมเปถึง
ความสอดคลองกับวิสัยทัศนแของมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีที่เดกําหนดเว ทั้งนี้ พื่อ฿หการดํานินงานบรรลุผล
เดมีการกําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาขึ้น 4 ยุทธศาสตรแ 
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 ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาคุณภาพสมุนเพร 
 ยุทธศาสตรแที่ 2 สงสริมการ฿ชยาสมุนเพร฿นระบบบริการสุขภาพ 

 ยุทธศาสตรแที่ 3 ขยายชองทางการ฿ชประยชนแ การพิ่มมูลคาละการตลาด 
 ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาระบบละกลเกขับคลื่อนผนมบทมืองสมุนเพร (ผนมบทมืองสมุนเพร 

จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 19) 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต๎นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก 

 การประเมินบริบทตามนโยบายเมืองสมุนไพรต๎นแบบภาคตะวันออก  
 บริบทตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี฿นตละดานดังตอเปนี้ 

 ดานลักษณะทางภูมิศาสตรและสภาพวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี ป็นปใจจัยที่สนับสนุน฿นการดํานินงาน
ตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก มีลักษณะทางภูมิศาสตรแป็นพื้นที่ราบลุมมีมน้ําเหลผาน

หมาะกับการพาะปลูกพืชสมุนเพรละป็นจังหวัดที่มีองคแความรูดานสมุนเพรหายากละบราณละมีประวัติ
อันยาวนานละมีช่ือสียงของรงพยาบาลอภัยภูบศร สวนปใจจัยที่เมสนับสนุน฿นการดํานินงานตามนยบายมือง

สมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก สมุนเพรที่ปลูกเดมีคุณภาพยังเมดีพอละเม฿ชกษตรอินทรียแ 
 ดานการพทยแผนเทยจังหวัดปราจีนบุรี ป็นปใจจัยที่สนับสนุน฿นการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพร

฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก มีจุดดนที่ความป็นมืองยามีการพาะปลูกสมุนเพรหลากหลายสายพันธุแ มีปราชญแ
ชาวบานที่มีความรู฿นการรักษาพทยแพื้นบานละพทยแผนเทยอยูหลากหลายตําราดวยกัน มีรงพยาบาลของรัฐ

ที่มีช่ือสียงคือรงพยาบาลอภัยภูบศร อีกท้ังประชาชนมีนวนมสน฿จ฿นการ฿ชยาสมุนเพรมากขึ้น 
 ดานการทองที่ยวชิงสุขภาพจังหวัดปราจีนบุร ีป็นปใจจัยที่สนับสนุน฿นการดาํนินงานตามนยบายมืองสมุนเพร

฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก ป็นหลงรียนรูรื่องพทยแผนเทย เดสรางพิพิทธภัณฑแพทยแผนเทยมีกลุมชุมชน
ละตัวทนชุมชนที่กี่ยวของกับการทองที่ยวชิงสุขภาพ สวนปใจจัยที่เมสนับสนุน฿นการดํานินงานตามนยบาย
มืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก ยังขาดการสนับสนุนจากองคแกรภาครัฐละอกชน 

 ดานหนวยงานซึ่งรับผิดชอบ฿นการขับคลื่อนยบายมืองสมุนเพรของภาคตะวันออก ป็นปใจจัยที่สนับสนุน
฿นการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก มีผูวาราชการจังหวัดป็นประธานการ

ขับคลื่อนนยบายละมีภาคสวนตางๆ ของจังหวัดขามามีสวนรวม 
 ดานกระบวนการ฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพรของภาคตะวันออกป็นปใจจัยที่สนับสนุน฿นการ

ดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก เดก การกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ ที่ชัดจน มีการ
กําหนดยุทธศาสตรแที่ตอบสนองพันธกิจ มีการกําหนดตัวช้ีวัดทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพละกําหนดระดับ

ความสําร็จอยางชัดจน รวมทั้งมีผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรแที่กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดจน 
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 การประเมินป๓จจัยนําเข๎าของการดําเนินนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก 
 1. ทรัพยากรบุคคล  
 

ตารางที่ 1 สดงจํานวนบุคลากรพทยแผนเทยของจังหวัดปราจีนบุรี 
ระดับของหนํวยบริการ จํานวน (คน) คิดเป็นร๎อยละ 

รงพยาบาลศูนยแ 31 59.62 
รงพยาบาลชุมชน 10 19.23 
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล 11 21.15 
รวมทั้งสิ้น 52 100 

ที่มา : รายงานประจําปีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 
 

 จากขอมูลสดงจํานวนบุคลากรพบวา มีบุคลากรพทยแผนเทยสวน฿หญอยู฿นระดับรงพยาบาลศูนยแสูงถึง
รอยละ 59.62 ซึ่งทํา฿หห็นเดวาประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงานรวมตัวอยูที่รงพยาบาลอภัยภูบศร ซึ่งป็น
รงพยาบาลศูนยแหงดียว฿นจังหวัดปราจีนบุรี ตหากมองถึงความหมาะสม฿นการกระจายทรัพยากรบุคคลจะพบวา
฿นระดับรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลมีจํานวน 93 หงตมีพทยแผนเทยพียง 11 คน อาจมีผลทํา฿หการ
ขับคลื่อนนยบาย฿นระดับรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลทําเดยาก หากมีการกระจายบุคลากรลง฿นระดับ
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลอาจทํา฿หการขับคลื่อนนยบายลงสูประชาชน฿นชุมชนเดทั่วถึงมากขึ้น  ละ
บุคลากรยังขาดองคแความรู (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559) 
 2. ทรัพยากรงบประมาณ 
 

ตารางที ่2  สดงจํานวนงบประมาณที่เดรับตามนยบายมืองสมุนเพรของจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2561  
ชื่อหนํวยราชการ โครงการ จํานวนเงิน 

อําภอประจันตคาม ขุดลอกหลงน้ําปรับปรุงทางการกษตร 9,300,000 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาศักยภาพพิ่มภูมิปใญญาทองถิ่นพื่อสรางสัมมา

อาชีพของชุมชน 
9,797,100 

อําภอศรีมหสถ จัดงานสงสริมการทองที่ยวของดีศรีมหสถ 250,000 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปิดคลินิกบริการฉพาะรค 6,700,000 
สํานักงานปศุสัตวแจังหวัดปราจีนบุรี พิ่มมูลคาเขป็ดเขเก ดยการพัฒนาสูตรอาหารที่มา

จากสมุนเพร 
2,750,000 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานสงสริมมรดกเทย มรดกลก วัดตนพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี 

2,200,000 

อําภอมืองปราจีนบุรี อนุรักษแปุาชุมชนอําภอมืองปราจีนบุรี 1,000,000 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ประชารัฐรวม฿จพิทักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม 1,800,000 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม สงสริมการปลูกปุา฿นท่ีสาธารณะ 170,000 
รงพยาบาลจาพระยาอภัยภูบศร พัฒนาครงสรางพื้นฐานพื่อความมั่นคง฿นชีวิต 24,266,500 
รงพยาบาลจาพระยาอภัยภูบศร สนับสนุนปใจจัยการผลิตมืองสมุนเพร 17,165,000 

รวม  75,398,600 
ที่มา : งบพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ปี2561 ที่กี่ยวของตามนยบายมืองสมุนเพร 
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 จากขอมูลงบพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ปี2561 จํานวนทั้งหมด 299,808,500 บาทปรียบทียบกับงบที่฿ช
ขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี จํานวนทั้งหมด 75,398,600 บาท คิดป็นรอยละ 
25.15 ซึ่งถือวาเมมากมื่อปรียบทียบกับภาคอื่นๆ 
 3. ทรัพยากรทางการบริหาร 
  ดานการวางผน (Planning) การกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ ที่ชัดจน มีการกําหนดยุทธศาสตรแ
ที่ตอบสนองพันธกิจ มีการกําหนดตัวช้ีวัดทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพละกําหนดระดับความสําร็จอยางชัดจน 
รวมทั้งมีผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรแที่กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดจน ซึ่งมีความหมาะสม฿นการดํานินงานตาม
นยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี 
  ดานการจัดองคแการ (Organizing) มีการจัดทําคําสั่งตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการผนมบทมือง
สมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีละคณะกรรมการดาํนินการผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบรุี การกํากับติดตาม
ตนทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการสงสริมผลผลิตสมุนเพรเทย กลางทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมละการตลาดสมุนเพรเทย ปลายทางมีการตั้งตงคณะอนุกรรมการสงสริมการ฿ชสมุนเพรเทย
พื่อรักษารคละสงสริมสุขภาพ ละตงตั้งคณะอนุกรรมการสรางความขมข็งละศักยภาพทางการบริหารละ
นยบายภาครัฐ ซึ่งมีความหมาะสม฿นการจัดตั้งองคแการตามภารกิจที่เดรับ฿หมดย฿ชองคแการที่มีอยูตดิมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ดานการจัดคนขาทํางาน (Staffing) มื่อมีการจัดทําคําสั่งตงตั้งคณะกรรมการละคณะอนุกรรมตางๆ 
฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีจะมีการกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบตามคําสั่งละมื่อมี
ออกผนปฏิบัติการจะมีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ มีความหมาะสมพราะเมตองจัดหาบุคลากรพิ่ม ซึ่งป็น
การประหยัดงบประมาณละเดคนที่มีความชํานาญละปฏิบัติงานอยู฿นพ้ืนท่ีอยูกอนลว 
  ดานการสั่งการละการประสานงาน (Directing and Coordinating) ฿นคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ
ผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี มีผูวาราชการวาราชการจังหวัดป็นประธานละมีหัวหนาสวนราชการ
ของจังหวัดป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีความหมาะสม฿นการสั่งการละการประสาน 
  ดานการควบคุม (Controlling) นอกจากจะมีคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการผนมบทมืองสมุนเพร
จังหวัดปราจีนบุรีละคําสั่งคณะทํางานผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีลวยังมีคณะอนุกรรมการอีก 4 ที่
ทําหนาที่฿นการกํากับติดตาม ซึ่งมีความหมาะสมสามารถกํากับติดตามเดอยาง฿กลชิด ละคณะอนุกรรมการ฿นตละ
ยุทธศาสตรแที่ตงตั้งมีความชํานาญ฿นตละดานท่ีเดรับการตงตั้ง (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 
2560-2564, 2559, น. 5-6) 
 4. ทรัพยากรด๎านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ๑ 
  ฿ชทคนลยี ละวัสดุอุปกรณแที่มีอยู฿นพ้ืนท่ีเมเดสรางขึ้น฿หมพียงตมีการดึงศักยภาพของสิ่งที่มีอยู
฿นพื้นที่มา฿ช฿หกิดประยชนและมีการบงปในทรัพยากรตางๆรวมกัน ซึ่งมีความหมาะสม฿นยุคของการบริหารจัดการ
฿นสมัย฿หม ตถาสามารถนําทคนลยีมา฿ชพิ่มติม ชนการกําหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตรแทางอิล็กทรนิค฿นการ
ปลูกพืชสมุนเพร อาจทํา฿หการขับคลื่อนยบายป็นเดงายยิ่งข้ึน 
 การประเมินกระบวนการ 
 การกอตัวนยบาย ผลจากการสืนคนขอมูลจากอกสารกระบวนการตามนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก
จังหวัดปราจีนบุรีมีการทบทวนความป็นมาละความสําคัญของการจัดทําผนมบทมืองสมุนเพร฿หสอดคลองกับ
ผนละนยบาย฿นระดับตางๆ ที่กี่ยวของกับการพัฒนามืองสมุนเพร ชน ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
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ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรแประทศ ยุทธศาสตรแการป็นศูนยแกลางทางการพทยแ มดลประทศเทย 4.0 ละผนมบท
หงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนเพรเทย พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งมีการวิคราะหแสถานการณและทิศทางของสมุนเพร 
ระบบการพทยแผนเทย การทองที่ยวชิงสุขภาพ ทั้ง฿นระดับชาติละระดับจังหวัด (ผนมบทมืองสมุนเพร 
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 5-7) ซึ่งมีความหมาะสมนื่องจากมีการศึกษาสถานการณแปใจจุบัน 
นวนยบายของประทศดานสมุนเพร จุดข็ง จุดออนภัยคุกคามละอกาส ซึ่งมีความสอดคลองกับนยบายมือง
สมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะกําหนดขึ้น  
 การกําหนดนยบาย ผลจากการสืบคนขอมูลจากอกสารกระบวนการตามนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก
จังหวัดปราจีนบุรี การกําหนดนยบายมีทั้งการกําหนดนยบาย฿นระดับกระทรวง ซึ่งป็นนวนยบาย฿นการขับคลื่อน
ของประทศท่ีมาจากกระทรวงสาธารณสุขจะห็นเดวาออกคําสั่งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข สั่งเปยัง
กระทรวงตางๆ จะห็นเดวาอํานาจ฿นการบังคับ฿ชจริงเมมีควรป็นคําสั่งที่ออกจากนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจบังคับมากกวา 
(คูมือการขับคลื่อนมืองสมุนเพร กรมการพทยแผนเทยละการพทยแทางลอืก, 2559, น. 73) สวนคําสั่ง฿นระดบั
จังหวัดออกดยผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีความหมาะสม฿นระดับของจังหวัด 
 การตัดสิน฿จนยบาย ผลจากการสืนคนขอมูลจากอกสารกระบวนการตามนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก
จังหวัดปราจีนบุรี การกําหนดนยบายมีทั้งการกําหนดนยบาย฿นระดับกระทรวง ซึ่งป็นนวนยบาย฿นการขับคลื่อน
ของประทศที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทํา฿หการตัดสิน฿จ฿นระดับประทศเมคอยชัดจนละการสื่อสาร
ป็นเปอยางเมราบรื่น สวนคําสั่ง฿นระดับจังหวัดออกดยผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีความหมาะสม฿นระดับของจังหวัด
นื่องจากผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ฿นการสั่งการละประสานการสื่อสารของราชการ฿นระดับจังหวัดเดอยางชัดจน 
 การนํานยบายเปปฎิบัติ มื่อเดรับนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออกละจังหวัดปราจีบุรี จึงมากําหนด
คณะกรรมการอํานวยการมืองสมุนเพรละคณะทํางานขับคลื่อนมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี พื่อกําหนด 
วิสัยทัศนแ พันธกิจ ลวกําหนดยุทธศาสตรแ฿นการพัฒนา บงป็น 4 ยุทธศาสตรแ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑแสมุนเพร เดผลผลิต การผลติละผยพรวัตถุดิบสมุนเพรที่มีความสําคญั
ทางศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานการวิจัย พัฒนา ละผลิตวัตถุดิบสมุนเพรทั้งระบบละการพัฒนานวัตกรรม
องคแความรูสมุนเพรพื่อขยายผล 
 ยุทธศาสตรแที่ 2 สงสริมการ฿ชสมุนเพร฿นระบบบริการสุขภาพ เดผลผลิต การวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑแยาสมุนเพร บริการพทยแผนเทย การพัฒนารงพยาบาลละศูนยแสุขภาพพทยแผนเทยมาตฐานอซีย
ละการสงสริมครือขายผู฿ชบริการพทยแผนเทย ฿ชยาสมุนเพร 
 ยุทธศาสตรแที่ 3 ขยายชองทางการ฿ชประยชนแ การพิ่มมูลคาละการตลาด เดผลผลิต การสงสริม
ทองที่ยวพื่อสุขภาพละพัฒนาอาหารพื่อสุขภาพ 
 ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาระบบละกลเกขับคลื่อนผนมบทสมุนเพร เดผลผลิต กลเกการขับคลื่อนผน
มบทมืองสมุนเพรละการสงสริมงานวิจัยละพัฒนาบุคลากร  
 ละกําหนดตัวช้ีวัด ผนปฏิบัติการ ละครงการตามยุทธศาสตรแ ซึ่งมีความหมาะสมทั้ง฿นการควบคุม
กํากับติดตาม การกําหนดจาภาพ฿นการดํานินงาน ละการจัดสรรงบประมาณเดอยางถูกตองชัดจน (ผนมบท
มืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 26) 
 การประมินผลนยบาย หลักจากมีการกําหนดครงการตามผลผลิตละขับคลื่อนดยคณะกรรมการ
อํานวยการขับคลื่อนมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี ละคณะทํางานขับคลื่อนมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี  
ดยการกํากับติดตามตนทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการสงสริมผลผลิตสมุนเพรเทย กลางทางมีการตงตั้ง
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คณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรทมละการตลาดสมุนเพรเทย ปลายทางมีการตั้งตงคณะอนุกรรมการสงสริม
การ฿ชสมุนเพรเทยพื่อรักษารคละสงสริมสุขภาพ ละตงตั้งคณะอนุกรรมการสรางความขมข็งละศักยภาพ
ทางการบริหารละนยบายภาครัฐ ฿นการกํากับติดตามละประมินผลดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดละระดับ
ความสําร็จรวมถึงระยะวลา฿นการดํานินงานตามผนงานคงการเวอยางชัดจนซึ่งมีความหมาะสมอยางมาก 
(ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 20) 
 การประมินผลผลิตที่กิดขึ้น ผลจากการสืบคนขอมูลจากอกสารเดผลการประมินผลผลิตดังนี้จังหวัด
ปราจีนบุรีมีการดํานินการตามนยบายมืองสมุนเพรจนเดผลิตดังตอเปนี้ 
 การกอตัวนยบาย จากการประมินกระบวนการการกอตัวนยบายผลผลิตที่กิดขึ้น เดก นยบายมือง
สมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีจังหวัดปราจีนบุรีป็นจังหวัดที่ขับคลื่อนนยบาย ซึ่งมีความหมาะสมทั้ง฿นรื่อง
ลักษณะภูมิประทศ พื้นพันธุแสมุนเพร องคแความรู ประวัติศาสตรแ กิดประยชนแกับการบริการทางสาธารณสุข ละ
การทองที่ยวชิงสุขภาพ กอ฿หกิดรายเดทางศรษฐกิจ ละมีการ฿ชสมุนเพรป็นการสืบสานภูมิปใญญา 
 การกําหนดนยบาย จากการประมินกระบวนการการกําหนดนยบายผลผลิตที่กิดขึ้น เดก กระบวนการ
฿นการกําหนดนยบายทั้ง฿นระดับประทศ ระดับกระทรวง ละระดับจังหวัด ซึ่งป็นคําสั่ง฿นการอํานวยการ ละคําสั่ง
฿นการดํานินการตามนยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับหนึ่งละสามารถ
ยกระดับของคําสั่ง฿นระดับคณะรัฐมนตรีพื่อระดับ฿นการควบคุมกํากับติดตาม฿หสูงข้ึน 
 การนํานยบายเปปฎิบัติ จากการประมินกระบวนการนํานยบายเปปฏิบัติผลผลิตที่กิดขึ้นบงตาม
ยุทธศาสตรแเดดังนี้  
 ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑแสมุนเพร เดผลผลิต การผลติละผยพรวัตถุดิบสมุนเพรที่มีความสําคญั
ทางศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานการวิจัย พัฒนา ละผลิตวัตถุดิบสมุนเพรทั้งระบบละการพัฒนานวัตกรรม
องคแความรูสมุนเพรพื่อขยายผล ชน มีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการจากฐานภูมิปใญญาทองถิ่น สรางตราสินคา
฿หป็นที่รูจักละเว฿จ฿นหมูผูบริภคของกลุมปูาหมาย (Branding) ละสรางตลาดการคา (Marketing) ของมือง
สมุนเพร 
 ยุทธศาสตรแที่ 2 สงสริมการ฿ชสมุนเพร฿นระบบบริการสุขภาพ เดผลผลิต การวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑแ
ยาสมุนเพร บริการพทยแผนเทย การพัฒนารงพยาบาลละศูนยแสุขภาพพทยแผนเทยมาตฐานอซียละการ
สงสริมครือขายผู฿ชบริการพทยแผนเทย ฿ชยาสมุนเพร  ชน สงสริมการ฿ชสมุนเพรละบริการ฿นวิถีชีวิต 
ช่ือมยงกับการพัฒนาประทศเทย฿หป็นศูนยแกลางสุขภาพ (Medical Hub) มีรงงานปรรูปละผลิตภัณฑแสมุนเพร
ผานการรับรองมาตรฐาน GMP มีการจัดทําคูมือนวทางการจัดบริการรวมมิตร พิชิตดาว ฿นการจัดบริการตามกลุมวัย 
พัฒนาตนบบการบริการดานการพทยแผนเทย ฿หบริการสุขภาพที่มีการผสมผสานของสหวิชาชีพ ทั้งงานบริการ
ผูปุวยนอก งานบริการผูปุวย฿น ละงานบริการชุมชน รอยละผูรับบริการงานพทยแผนเทยละการพทยแทางลือก
ผานกณฑแ 
 ยุทธศาสตรแที่ 3 ขยายชองทางการ฿ชประยชนแ การพิ่มมูลคาละการตลาด เดผลผลิต การสงสริม
ทองที่ยวพื่อสุขภาพละพัฒนาอาหารพื่อสุขภาพ ชน ศูนยแการรียนรูบางดชะ ฿นการสราง หลงฝึกอบรม 
ศูนยแสดงผลิตภัณฑแสมุนเพร การทองที่ยวชิงสุขภาพ รือนหมอพร ตลาดนัดชุมชน ละ นอกจากนี้มีการจัดทํา
สวนกษตรอินทรียแ Herbal City ที่หาดยาง จะสามารถป็น Wellness city ตอขยายกับบางดชะ  
 ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาระบบละกลเกขับคลื่อนผนมบทสมุนเพร เดผลผลิต กลเกการขับคลื่อนผนมบท
มืองสมุนเพรละการสงสริมงานวิจัยละพัฒนาบุคลากร ชน มีฐานขอมูลผูปลูก/ผูจําหนาย/พื้นที่ปลูก/ปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนเพร ที่เดมาตรฐานของจังหวัด ผลงานวิชาการ การวิจัยดานการพทยแผนเทย 
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ตารางที่ 3  การกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธแการดํานินงานจังหวัดปราจีนบุรี 
ผลลัพธ๑/ตัวชี้วัด หนํวย 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ภาคกษตร(สมุนเพร) มีความขมขงสามารถผลิต
สมุนเพรที่มีคุณภาพละพียงพอตอความตองการ 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ:ชนิดของสมุนเพรที่มีคุณภาพละ
เดรับการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรียแ/GAP 

ชนิด - - 5 5 5 

2. ภาคกษตร (สมุนเพร) เดรับการสนับสนุนละสงสริม
ศักยภาพตลอดจนหวงซอุปทาน (พันธุแ วิทยาการพาะปลูก 
วิทยาการก็บกี่ยว ละการตลาด) 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ:จํานวน กษตรกร/ปลงท่ีผานการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน (กษตรอินทรียแ/GAP) ผลผลิต
สมุนเพร 

ปลง - - 25 25 50 

3. ประชาชนขาถึงองคแความรูดานสมุนเพรที่฿ชสําหรับ
การดูลสุขภาพดวยตนอง 

ตัวช้ีวัดชิงคุณภาพ :สัดสวนนวัตกรรมองคแความรู
ที่ป็น Holistic Healthcare ที่ถูกนําเปขยายผล (ชน 
วัฒนธรรมสุขภาพทองถิ่น รานอาหาร ทองที่ยว หลง
รียนรู ป็นตน) 

จํานวนฟารแมกษตรที่฿ชสมุนเพรทนยาปฏิชีวนะ฿นสัตวแ
ศรษฐกิจ (พื่อลดการตกคางของยาปฏิชีวนะ฿นสัตวแที่จะ
กอ฿หกิดการดื้อยา฿นมนุษยแ) 

 
 
 

รอยละ 
 
 

ฟารแม 

 
 
 

20 
 
 

100 

 
 
 

40 
 
 

100 

 
 
 

60 
 
 

100 

 
 
 

80 
 
 

100 

 
 
 

100 
 
 

100 

4. ประชาชนขาถึงบริการทางการพทยแผนเทยละ
ผลิตภัณฑแยาสมุนเพรเทยที่มีคุณภาพมาตรฐานดยการ
บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: อัตราการรับบริการทางการพทยแ
ผนเทยพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: มูลคาการ฿ชผลิตภณัฑแยาสมุนเพร
พิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดชิงคุณภาพ: ความพึงพอ฿จของประชาชนตอ
การ฿หบริการทางการพทยแผนเทย 

ตัวช้ีวัดชิงคุณภาพ: ความพึงพอ฿จของประชาชนตอ
การ฿ชผลิตภัณฑแยาสมุนเพรเทย 

 
 
 

รอยละ 
 

รอยละ 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

 
 
 

16 
 
5 
 

80 
 

80 

 
 
 

16 
 

10 
 

80 
 

80 

 
 
 

18 
 

10 
 

80 
 

80 

 
 
 

18 
 

10 
 

80 
 

80 

 
 
 

20 
 

10 
 

80 
 

80 

5. ปราจีนบุรีมีศักยภาพทางดานการทองที่ยวชิงสุขภาพ
พิ่มมากขึ้นละสามารถป็นศูนยแกลางทางการทองที่ยว
ชิงสุขภาพท้ัง฿นระดับประทศละอาซียน 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ :อัตราการติบตของจํานวน
นักทองที่ยวชิงสุขภาพ 

 
 
 

รอยละ 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

15 
 

 
 
 

20 
 

 
 
 

25 
 

 
 
 

30 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ผลลัพธ๑/ตัวชี้วัด หนํวย 2560 2561 2562 2563 2564 
ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ : อัตราการติบตของจํานวน

นักทองที่ยวชิงสุขภาพชาวตางชาติ 
ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ:อัตราการติบตรายเดผลิตภัณฑแ

OTOP สมุนเพรเทย 
ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: จํานวนหลงทองที่ยวชิงสุขภาพ

ที่เดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: จํานวนรานอาหารที่เดรับการ

รับรองมาตรฐานมนูสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: จํานวนสปาที่เดรับการรับรอง
มาตรฐานสปาของกระทรวงสาธารณสุข 

ตั ว ช้ี วั ด  ชิ งป ริ ม าณ : จํ า นวนกลุ ม  กษตรกร /
ผูประกอบการอุตสาหกรรมปรรูปอาหารสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด ชิงคุณภาพ : ปราจีนบุรีติดอันดับ1 ฿น5 
จังหวัดทองที่ยวชิงสุขภาพของประทศเทย 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
จํานวน 
(หง/ปี) 
จํานวน 
(หง/ปี) 

 
จํานวน 
(หง/ปี) 

ราย 
 

อันดับ 

 
5 
 

15 
 
7 
 

14 
 
 
1 
 
1 
 
5 

 
10 
 

20 
 
7 
 

14 
 
 
1 
 
1 
 
4 

 
15 
 

25 
 
7 
 

14 
 
 
1 
 
1 
 
3 

 
20 
 

30 
 
7 
 

14 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 
25 
 

35 
 
7 
 

14 
 
 
1 
 
1 
 
1 

6. ปราจีนบุรีสามารถขยายการผลิตกําลังคนดาน
การพทยแผนเทยละสมุนเพรเทย฿หพียงพอตอความ
ตองการของประทศ 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: รอยละของผูสําร็จการศึกษาที่เด
ทํางานดานการพทยแผนเทยละสมุนเพรเทย 

 
 
 

รอยละ 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

7. ปราจีนบุรีมีการวางผนละบริหารจัดการงบประมาณ
พื่อขับคลื่อนผนมบทมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี
ตามนยบายรัฐบาล 

ตัวช้ีวัดชิงปริมาณ: รอยละความสําร็จของปูาหมาย
ของครงการตามผนมบท 

กิจกรรมการมีสวนรวมตามนวทางประชารัฐ 

 
 
 

รอยละ 
 

กิจกรรม 

 
 
 

20 
 
- 

 
 
 

40 
 
2 

 
 
 

60 
 
3 

 
 
 

80 
 
4 

 
 
 

100 
 
5 

ที่มา : ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 24-25. 
 
 จากการประมินกระบวนการนํานยบายเปปฏิบัติยุทธศาสตรและภารกิจ ครงการละกิจกรรม฿นการ
ดํานินงานมากอาจทํา฿หประสบความสําร็จอยางป็นรูปธรรมเดยาก (รายงานสรุปผลการตรวจราชการชิงบูรณาการ
ของขตสุขภาพท่ี 6, 2561) 
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 การประมินผลนยบาย จากการประมินกระบวนการประมินผลนยบายมีการกําหนดครงการตามผลผลิต
ละขับคลื่อนดยคณะกรรมการอํานวยการขับคลื่อนมืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรี ละคณะทํางานขับคลื่อน
มืองสมุนเพรจังหวัดปราจีนบุรีการ ดยการกํากับติดตามตนทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการสงสริมผลผลิต
สมุนเพรเทย กลางทางมีการตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมละการตลาดสมุนเพรเทย ปลายทางมีการตั้งตง
คณะอนุกรรมการสงสริมการ฿ชสมุนเพรเทยพื่อรักษารคละสงสริมสุขภาพ ละตงตั้งคณะอนุกรรมการสราง
ความขมข็งละศักยภาพทางการบริหารละนยบายภาครัฐ ฿นการกํากับติดตามละประมินผลดยมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดละระดับความสําร็จรวมถึงระยะวลา฿นการดํานินงานตามผนงานครงการเวอยางชัดจนซึ่งมีความหมาะสม
อยางมากตอาจมีปใญหา฿นการติดตามนื่องจากภารกิจละกิจกรรมที่มีจํานวนมากละเม฿ ชสายงานบังคับ
บัญชาการกิดปใญหา฿นการติดตาม (ผนมบทมืองสมุนเพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 21-22) 
 
อภิปรายผล 
 จากการประมินตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ตามที่เดนําสนอผลการศึกษา
มาทั้งหมดขางตน สามารถนําผลการศึกษา฿นตละประด็นสําคัญมาอภิปรายผลเดดังนี้ 
 จากผลการศึกษาบรบิทของนยบายมอืงสมนุเพรตนบบ฿นพื้นที่ภาคตะวันออก พบวา ดานลักษณะทางภูมิศาสตรแ
ละสภาพวดลอมท่ีหมาะสมละอื้ออํานวยตอการปลูกสมุนเพร ดานการพทยแผนเทยที่จริญกาวหนา ดานการ
ทองที่ยวชิงสุขภาพที่หลากหลาย ดานหนวยงานท่ีรับผิดชอบที่ขมข็ง มีผลตอการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพร
ภาคตะวันออก ซึ่งสอดคลองกับ รัชนี พ็ชรแชาง (2552) ดานความรูความขา฿จ ดานการบริหารจัดการ ดานกฎหมาย
ละระบียบ ดานการพึ่งพาตนอง ละดานสิ่งวดลอมมีผลตอการขับคลื่อนครงการ 
 จากผลการศึกษาดานการประมินบริบทหรือสิ่งวดลอม พบวาบริบทหรือสิ่งวดลอมตอการประมิน
นยบายมืองสมุนเพร฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ภูมิอากาศท่ีอื้ออํานวยละมีพืชพันธุแสมุนเพรที่มาก มีหลงทองที่ยว
ชิงสุขภาพจํานวนมากมาย มีองคแความรูที่อื้ออํานวย มีการ฿ชสมุนเพร฿นการสงสริมสุขภาพละรักษารค 
มีหนวยงานที่รับผิดชอบละมีกระบวนการขับคลื่อนที่ชัดจนมีความหมาะสม฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพร 
ซึ่งสอดคลองกับ รัชนี พ็ชรแชาง (2552) สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศที่หมาะสม มีความหลากหลายของพันธุแพืช 
หลงทองที่ยวมีศักยภาพละหมาะสม฿นการทองที่ยวชิงนิวศ มีกระบวนการกเขปใญหาดยประชาชนมีสวนรวม 
มีการศึกษาละถายทอดองคแความรู มี฿ชประยชนแจากสมุนเพรทั้งป็นยาละอาหารเดอยางหมาะสม 
 จากผลการศึกษาดานการประมินปใจจัยนําขาของการดํานินนยบายมืองสมุนเพรของภาคตะวันออก 
พบวาตัวปูอนขาหรือปใจจัยนําขาตอการประมินนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี มีกระบวนงาน
฿นการขับคลื่อนนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวัน ดานทรัพยากรบุคคลมีจํานวนนอยกระจายเมทั่วถึงละขาดองคแความรู 
งบประมาณที่เดรับเมหมาะสมกับภารกิจ ระบบการบริหารจัดการมีความหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ทคนลยีที่฿ช
ละวัสดุอุปกรณแเมทันสมัยละเมพียงพอซึ่งสอดคลองกับ พวงทอง อํานวยสมบัติ (2554) บุคลากรตอง฿หสวนราชการ
ชวยหลือรื่ององคแความรู งบประมาณตองเดรับการจัดสรรอยางพียงพอ มีระบบการบริหารจัดการอยางป็นขั้นตอน 
 จากผลการศึกษาดานการประมินกระบวนการของการดํานินนยบายมืองสมุนเพรของภาคตะวันออก 
พบวาการประมินกระบวนงาน฿นการขับคลื่อนนยบาย การกอตัวนยบายตองกิดจากคน฿นพ้ืนท่ี กําหนดนยบาย
จากคน฿นพ้ืนท่ีจึงจะมีประสิทธิผล การนํานยบายเปปฏิบัติกิจกรรมตองเมมากกินเป การประมินผลนยบายมีการ
ติดตามอยาง฿กลชิด ซึ่งสอดคลองกับ พวงทอง อํานวยสมบัติ (2554) การบริหารจัดการงานทรัพยากรธรรมชาติ
ทํา฿หกิดการรียนรูของชุมชนทั้งภาครัฐละอกชนละการบริหารจัดการตองมีตําบลละชุมชนมีสวนรวม 
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 จากผลการศึกษาดานการประมินผลผลิตที่กิดขึ้น พบวาการประมินผลผลิตที่กิดขึ้นผลผลิตที่กิดขึ้น
เดมาจากกระบวนการ฿นการดํานินงานตามนยบาย หากมีการกอตัวนยบายดี มีการกําหนดนยบายอยางหมาะสม 
นําเปปฏิบัติเดดี ผลผลิตที่กิดขึ้นจะประสบความสําร็จ ซึ่งสอดคลองกับ พวงทอง อํานวยสมบัติ (2554) การขาด
การวางผนทีด่ี ขั้นตอนการดํานินงาน เมขา฿จบทบาทหนาที่฿นการดํานินงาน อาจทํา฿หงานลาชา 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะบริบทของนยบายมืองสมุนเพรตนบบภาคตะวันออก 
  จังหวัดที่อยู฿นพื้นที่ภาคตะวันออก ควรนําอาขอคนพบ฿นรื่องบริบทละขอคนพบจากการประมิน
ตามนยบายมืองสมนุเพรภาคตะวันออกเปป็นนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาพื้นท่ีมืองสมุนเพรพื่อ฿หกิดผลดี
กับประชาชนละกิดความพึงพอ฿จมากยิ่งขึ้น 
 2. ขอสนอนะการประมินผลการดํานินงานตามนยบายมืองสมุนเพรตนบบ฿นพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ละหนวยงานที่กี่ยวของ฿นตละพื้นที่ ควรมีสวนรวม฿นการจัดกิจกรรม
สงสริมมาตรฐานรงพยาบาลสงสริมละสนับสนุนการพทยแผนเทยละการพทยแผสมผสาน ทั้ง฿นสวนของการ
ดํานินงานกิจกรรม฿นชุมชน พื่อทําการอบรม฿หกกลุมผูสูงอายุ การดูลกลุมปูาหมายพิศษ ดย฿หงบประมาณ
จากกองทุกสุขภาพตําบล 
 3. ขอสนอนะการประมินกระบวนการ 
  3.1 หนวยงานที่กี่ยวของควรมีการช่ือมยงตามนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก ทั้ง฿นสวนของรงรียน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคอกชน ฿หป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
  3.2 รงรียน วัด ชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่นละหนวยงานที่กี่ยวของควรมีสวนรวม฿นการสงสริม
กลุมยาวชน ควรสรางความชอบ ช่ือมั่น ละอยาก฿ชบริการทางการพทยแผนเทยละการพทยแผสมผสาน
พื่อสรางอัตลักษณแอันดีงามของงานการพทยแผนเทยละการพทยแผสมผสาน฿นกลุมยาวชน 
 4. ขอสนอนะการประมินผลผลิตที่กิดขึ้น 
  4.1 ประชาชนผูมีสวนเดสวนสีย฿นพื้นที่ควร฿หความสําคัญกับนยบายมืองสมุนเพรภาคตะวันออก
ละนําอาสภาพปใญหาละรูปบบ฿นการกเขปใญหาที่ป็นขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้เปสูการนวทางการพัฒนา
รูปบบมืองสมุนเพร ทั้งรูปบบละวิธีการ฿นการพัฒนาทั้ง฿นดานบริบทละสิ่งวดลอม ปใจจัยนําขา สถานที่ 
ครื่องมือ ครื่อง฿ชละสิ่งวดลอม ดานบุคลากร ดานการปฏิบัติงาน ดานการควบคุมคุณภาพ ดานการบริหารจัดการ 
  4.2 กรมการพทยแผนเทยละการพทยแทางลือกละสํานักตรวจราชการขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งป็นผูกํากับ
ติดตามนยบาย ควรขอคนพบ฿นบริบทที่พบละการประมิน เปกําหนดป็นนยบายละขับคลื่อนสูการปฏิบัติ฿ห
ห็นผลอยางป็นรูปธรรม  
 กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ สําร็จลุลวงเดดวยดีพราะเดรับความกรุณาละความชวยหลือจากอาจารยแดร.กิจฐชต 
เกรวาส ท่ีเดกรุณา฿หคําปรึกษานะนําละปรับปรุงกเขขอบกพรองตางๆ ดวยความอา฿จ฿สป็นอยางดีตลอดมา
ตั้งตตนจนสร็จสิ้นสมบูรณแ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 
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การประเมินศักยภาพด๎านการจัดการโลจิสติกส๑ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จํากัด 
EVALUATION OF LOGISTICS MANAGEMENT POTENTIAL  

CASE STUDY: ABC COMPANY LIMITED 
 

ทมนี สุขใส 
TOMMANEE SOOKSAI 

สาขาการจดัการลจสิติกสแ วิทยาลัยลจิสติกสและซัพพลายชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาถึงการตระหนักรูถึงความสําคัญของการจัดการดานการจัดการลจิสติกสแ
ขององคแกร พื่อพัฒนากระบวนการทํางานละการลดตนทุนดานลจิสตกิสแของกรณศีึกษา บริษัท ABC จํากัด ซึ่งป็น
งานวิจัยชิงคุณภาพที่฿ชวิธีการก็บรวบรวมขอมูลดยการสัมภาษณแบบสนทนากลุม ละบบประมินศักยภาพ
ดานลจิสติกสแ ดยนําขอมูลดังกลาวมาวิคราะหและตีความหมายพื่อสรุปผล ทํา฿หทราบวาบริษัทกรณีศึกษา
฿หความสําคัญดานการกําหนดกลยุทธแสถานประกอบการ คิดป็นรอยละ 76 ดานระบบการบริหารขอมูลสารสนทศละ
ทคนลยีสารสนทศ คิดป็นรอยละ 53.33 ดานประสิทธิภาพละประสิทธิผลดานลจิสติกสแ คิดป็นรอยละ 48.57 
ดานการวางผนละความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน คิดป็นรอยละ 43.33 ละดานความรวมมือระหวางสถาน
ประกอบการคิดป็นรอยละ 30 ตามลําดับ ละยังพบวากลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีความสน฿จ฿นการดํานิน
ครงการการพัฒนาระบบการจัดการลจิสติกสแภาย฿นบริษัท พื่อ฿หกิดการพัฒนากระบวนการทํางานละลดตนทุน
อยางยั่งยืน อยางเรก็ตามกลุมของผูบริหารระดับกลาง ละพนักงาน฿นระดับปฏิบัติการยังมีความห็นวาการจัดการ
ครงการดานการจัดการลจิสติกสแจากหนวยงานหรือองคแกรตางๆ พื่อพัฒนากระบวนการทํางานละการลดตนทุน
ภาย฿นบริษัท กอ฿หกิดภาระงานพิ่มขึ้นจากงานประจํา ละมีความคุยคยกับกระบวนการทํางานดิมมากกวา ดังนั้น
จะห็นเดวาการตระหนักถงึความสําคัญของการจัดการลจิสติกสและซอุปทานของบริษัทกรณีศึกษาจําป็นจะตองเดรับ
การรวมมือกันภาย฿นบริษัท พื่อช้ีประด็นปใญหาที่มีอยู฿นการดํานินงานละการกเขปใญหารวมกัน จึงจะสามารถ
พัฒนากระบวนการทํางานละลดตนทุนเดอยางยั่งยืน  
คําสําคัญ : การจัดการลจิสติกสแ, อุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาอิล็กทรอนิกสแ, คูมือวินิจฉัยความสามารถดานลจิสติกสแ 
 
ABSTRACT 
 This research aims to Study on the importance of logistics management in the organization. 
And to develop work processes and reduce logistics costs of case studies ABC company limited. A 
qualitative research approach was used to collect data by interviewing group discussion and logistics 
scorecard questionnaire. The information is analyzed and interpreted to summarize. This is important 
to note that the Case Study focuses on the establishment of business strategies 76 %, Information 
and Information Technology Management 53.33%, The efficiency and effectiveness of logistics 48.57%, 
Planning and performance 43.33%, and Cooperation between enterprises 30% respectively. This 
research is found the senior executives of the company are interested in implementing the logistics 
management system development within the company for develop work processes and reduce costs 
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sustainably. However, the group of middle managers. And staff at the operating level also have the 
opinion that is project management of logistics management from various agencies or organizations. 
For develop work processes and reduce costs within the company increases workload from routine 
tasks and worked with the original process. So that evident that recognizing the importance of logistics 
and supply chain management of the company, case studies need to be coordinated within the 
company for identify problems in the operation and solve common problems. It will be able to 
develop work processes and reduce costs sustainably.  
Keywords :  Logistics Management, Electrical and Electronics industry, Logistics Scorecard   
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การขงขันกันทางศรษฐกิจ-การคา ระหวางประทศตางๆ มีความขมขนมากขึ้น บรรดาผูประกอบการ
฿นตางประทศตางก็ปรับตัว ละพัฒนาขีดความสามารถอยูตลอดวลา พื่อสรางความเดปรียบทางการขงขัน
฿หหนือกวาผูประกอบการจากประทศอื่นๆ ฿นขณะที่ผูประกอบการ฿นระดับ SMEs ของประทศเทย ยังมีความจําป็น
ที่จะตองเดรับการสนับสนุน฿นหลายๆ ดานอยางจริงจัง ทั้งจากภาครัฐ ละจากองคแกร หรือหนวยงานที่มีบทบาท
ทางดานวิชาการตางๆ จึงจะทํา฿หผูประกอบการ SMEs ของเทยหลานั้นประสบความสําร็จ มีความสามารถที่จะขงขันเด
฿นวทีลก ละนํามาซึ่งความขมข็งของรากฐานทางศรษฐกิจของประทศเทย฿นอนาคต (สภาอุตสาหกรรมหง
ประทศเทย, 2550) 
 จากประด็นตางๆ ของอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแที่ประทศเทยกําลังผชิญ ทํา฿หมี
ความจําป็นอยางยิ่งที่ผูประกอบการ฿นอุตสาหกรรมดังกลาวตองมีการปรับปรุงหรือปลี่ยนปลงครงสรางดานการ
จัดการลจิสติกสแพื่อ฿หสอดคลองกับความตองการของตลาดลกละพื่อพิ่มความสามารถทางการขงขัน฿นตลาดลก
฿หมากขึ้น ดยนวคิดการพิ่มศักยภาพดานลจิสติกสแ จะป็นปใจจัยสงสริมที่ดีตออุตสาหกรรม นื่องจากจะชวย฿หการคา
ช้ินสวนอิล็กทรอนิกสและครื่อง฿ชเฟฟูามีมีสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตความตองการสินคาอาจจะมีการปรับปลี่ยน
รูปบบเป ดยฉพาะความตองการ฿ชงานช้ินสวนอิล็กทรอนิกสแขั้นสูง ฿นขณะที่ผูประกอบการสวน฿หญยังมีการ
ผลิตสินคาท่ี฿ชทคนลยีเมสูง ทํา฿หกลุมผูประกอบกิจการของเทยมีความจําป็นตองรงปรับตัว อาทิ 1) รงปรับตัว
฿หทันตอการปลี่ยนปลงของพฤติกรรมผูบริภคละการปลี่ยนปลงดานทคนลยีตางๆ 2) นนการผลิตการผลิต
ตามความตองการของลูกคา฿หมากขึ้น 3) พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นตนน้ําผานการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม฿หมๆ 
฿หเดดวยตัวอง ละ 4) พัฒนาทักษะความสามารถของรงงาน ป็นตน พื่อ฿หอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละ
อิล็กทรอนิกสแของเทยสามารถพัฒนาเดอยางยั่งยืนละมีความสามารถทางการขงขัน฿นตลาดลกมากขึ้น (อรรถสิทธิ์ 
จมฟูา, 2559) 
 บริษัท ABC จํากัด ป็นบริษัท฿นกลุมอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแ ซึ่งถือป็นอุตสาหกรรม
ที่มีสัดสวนตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Cost) ตอผลิตภัณฑแมวลรวม฿นประทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) อยู฿นกณฑแระดับสูง ซึ่งสงผล฿หตนทุนดานการจัดการลจิสติกสแของผูประกอบการสูงตามเปดวย 
การพิ่มประสิทธิภาพละยกระดับการจัดการลจิสติกสแของผูประกอบการภาย฿นประทศมีความสําคัญตอการขงขัน
฿นสภาวะปใจจุบัน ดยฉพาะอยางยิ่งกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว ประทศเทยป็นฐานการผลิตราย฿หญของลก อาทิชน 
ฮารแดดิสเดรแฟ อุปกรณแคอมพิวตอรแ ผนวงจรพิมพแ รวมถึงอุปกรณแครื่อง฿ชเฟฟูาอื่นๆ ดยป็นการผลิตพื่อจําหนาย
ภาย฿นประทศละสงออกยังตางประทศ ที่ผานมากลุมอุตสาหกรรมเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแมีการติบตอยางตอนื่อง 
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มีผูประกอบการจํานวนมากตั้งตขนาดยอม ขนาดกลาง จนถึงขนาด฿หญ รวมอยู฿นซอุปทานขนาด฿หญ นื่องจาก
ประทศเทยเดประสบกับมหาอุทกภัย฿หญ฿นปี 2554 ดยฉพาะนิคมอุตสาหกรรม฿นขตภาคกลาง ซึ่งประกอบเปดวย
นิคมอุตสาหกรรมหลักถึง 7 หง เดก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate) 
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงทพฯ (Anya Thani Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava 
Nakorn Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะชิงทรา (304 Industrial Park) นิคมอุตสาหกรรมวลกรวแ 
ฉะชิงทรา (Wellgrow Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรมกตวยแซิตี้ ฉะชิงทรา (Gateway City Industrial 
Estate) ละนิคมอุตสาหกรรม ที อฟ ดี ฉะชิงทรา (TFD Industrial Estate) นั้น ทํา฿หผูประกอบการประสบปใญหา
การพัฒนาขีดความสามารถดานลจิสติกสและมีผลกระทบตอนื่องของธุรกิจ฿นภาพรวม ละกิดจากความผันผวน
ของตลาดประทศคูคา฿นปใจจุบัน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการลจิสติกสแของบริษัท ABC จํากัด 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยรื่อง การประมินศักยภาพดานการจัดการลจิสติกสแ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จํากัด 
มีคําศัพทแท่ีสําคัญพื่อ฿หขา฿จตรงกัน ดังนี้ 
 การจัดการลจิสติกสแ หมายถึง ระบบบริหารการสั่งซื้อ การจัดลําลียงสินคา การคลื่อนยายการจัดตรียม
วัตถุดิบ ละการจัดก็บวัตถุดิบสินคาระหวางการผลิต หรือป็นกระบวนการ฿นการจัดการวางผน฿นการคลื่อนยาย
สินคาละ/หรือบริการเปยังผูบริภค  
 ซอุปทาน หมายถึง การช่ือมตอของหนวยหรือจุดตางๆ ฿นการผลิตสินคาหรือบริการ ที่ริ่มตนจากผูสงมอบ
วัตถุดิบเปยังจุดสุดทาย คือลูกคาหรือผูบริภคขั้นสุดทาย ดยทั่วเปลวซัพพลายชนจะประกอบดวยสวนที่สําคัญๆ 
คือ ผูสงมอบ รงงานผูผลิต ศูนยแกระจายสินคา รานคายอยละลูกคาหรือผูบริภค 
 คลังสินคา หมายถึง พ้ืนท่ีที่เดวางผนเวพื่อ฿หกิดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชสอย ละการคลื่อนยายสินคา
ละวัตถุดิบ ดยคลังสินคาจะทําหนาที่฿นการก็บสินคาระหวางการคลื่อนยายสินคา  พื่อสนับสนุนการผลิต ละ
การกระจายสินคา  
 สินคาคงคลัง หมายถึง ทรัพยากรหนึ่งขององคแกรที่รอการปลี่ยนปลงจากสภาวะหนึ่งเปอีกสภาวะหนึ่ง 
ชน วัตถุดิบที่รอการผลิตป็นสินคาสําร็จรูป หรือสินคาสําร็จรูปที่รอการจําหนาย หรือสินคาอยูอยู฿นกระบวนการผลิต
ที่รอการผลิต฿นกระบวนการตอเป 
 คูมือวินิจฉัยความสามารถดานลจิสติกสแ หมายถึง คูมือท่ี฿ช฿นการประมินตนองขององคแกรที่เดจัดทําขึ้น
ดยสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ป็นวิธีการที่จะทํา฿หองคแกรเดทราบถึงสมรรถนะ จุดออน จุดข็งของตนอง
ซึ่งจะทํา฿หสามารถนําเป฿ช฿นการวางผนปรับปรุงองคแการ฿หมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพิ่มศักยภาพ฿นการขงขัน
ที่นับจะทวีความรุนรงมากขึ้นรื่อยๆ การประมินตนอง (Self Assessment) ป็นครื่องมือชนิดหนึ่งที่องคแการ
สามารถนํามา฿ช฿นการประมินตนอง฿นดานตางๆ ซึ่งจะนําเปสูการปรับปรุงการดํานินงานทางธุรกิจเด฿นลําดับตอเป
องคแการทุกขนาดละทุกประภททั้งภาคการผลิต การคา ละบริการสามารถประมินองเด 
 
 



 

186 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 การทบทวนวรรณกรรม 
 ความรูทั่วเปกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแ อุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแ
อยู฿นภาวะทรงตัวนื่องจากศรษฐกิจของประทศคูคามีความผันผวน สําหรับภาวการณแจําหนายภาย฿นประทศ
มีการปรับตัวพิ่มขึ้น฿นสินคาหลายชนิด ดยฉพาะครื่องปรับอากาศละพัดลม ทั้งนี้การผลิตที่พิ่มขึ้นอยู฿นกลุม
อุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาป็นหลักดังภาพที่ 1 สดงถึงอัตราการปลี่ยนปลงของยอดขายครื่อง฿ชเฟฟูา สวนการผลิต
฿นกลุมอุตสาหกรรมอิล็กทรอนิกสแมีการปรับตัวลดลง นื่องจากมีการยายฐานการผลิตเปยัง฿นประทศ฿นอาซียน 
 
ตารางที่ 1  อัตราการปลี่ยนปลงของยอดขายครื่อง฿ชเฟฟูา 

สินค๎า อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 
(%) 

ครื่องปรับอากาศบบยกสวน, 
คอมพรสซอรแ ละพัดลม 

8.34  

ครื่องซักผา 17.49  
กระติกน้ํารอน 7.60  
ตูย็น 2.32  
ตาอบเมครวฟ -28.25  

ที่มา : กลุมอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแ, 2559. 
 
 ภาวการณแลงทุน฿นอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแของเทยมีประภทกิจการที่เดรับการสงสริม
การลงทุนกับ BOI ซึ่งมีประภทของกิจการที่ขอรับการสงสริมการลงทุนมีหลากหลาย ดยประภทกิจการที่มีงินทุนสูง 
เดก Hard Disk Drive, Solar Cell & Solar Module and Semiconductor ป็นตน สําหรับการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแเทย฿นอนาคต อรรถสิทธิ์ จมฟูา (2015) คาดวาการผลิตครื่อง฿ชเฟฟูา
ละอิล็กทรอนิกสแเทยจะปรับตัวพิ่มขึ้นอีกล็กนอย นื่องจากศรษฐกิจของประทศคูคาที่ป็นตลาดสงออกหลัก 
มีความผันผวนอยูคอนขางสูง 
 อุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแป็นอุตสาหกรรมที่มีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็วเมวาจะป็น
อุปทานหรืออุปสงคแ ทํา฿หอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแเทยมีขอจํากัดละมีความสี่ยงทั้งดานการผลิต
ละการคาระหวางประทศ ดยปใจจุบันอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแของเทยกําลังผชิญกับการ
ผลิตสินคาขั้นกลางละขั้นปลายน้ําสวน฿หญทํา฿หสรางมูลคาพิ่มของสินคาเดนอย ละป็นผลมาจากครงสรางการ
สงออกอิล็กทรอนิกสแเทยยังคงกระจุกตัวอยูท่ีช้ินสวนอุปกรณแคอมพิวตอรแ ดยฉพาะ Hard Disk Drive ซึ่งมีสินคา
ทดทนอยางอุปกรณแคลื่อนท่ีสมรรถนะสูงที่กําลังเดรับความนิยมสูงละมีนวนมติบตอยางตอนื่อง ซึ่งพฤติกรรม
การบริภคของผูบริภค฿นยุค Internet of Things มีการปลี่ยนปลง ดยป็นความตองการ฿ชงานช้ินสวน
อิล็กทรอนิกสแขั้นสูงพื่อรองรับการผลิต Smartphone, Tablet ละ Device & Gadget มากขึ้น ละการขาดคลน
รงงาน ละความเมสมดุลของทักษะรงงานเทยกับความตองการของตลาดที่ตองการรงงานทักษะสูงขึ้นพื่อรองรับ
การผลิตชิ้นสวนอิล็กทรอนิกสแขั้นสูง ซึ่งป็นสิ่งสําคัญตอการผลิตครื่อง฿ชเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแ 
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 การจัดการลจิสติกสแ Stock and Lambert (2001) เด฿หความหมายของการจัดการลจิสติกสแเววา 
ป็นกระบวนการคลื่อนยายสินคาหรือการบริการตั้งตตนน้ําเปยังปลายน้ํา ทั้งภาครัฐ  ละอกชน นอกจากนี้ 
การจัดการลจิสติกสแมีขอบขายความรับผิดชอบสูงมากกวากระบวนการผลิต ตป็นกิจกรรมที่กี่ยวนื่องกันหลายๆ 
กิจกรรม ซึ่งนับเดวาป็นกิจกรรมสนับสนุนการดํานินการภาย฿นองคแกร ชื่อมยงทุกหนวยงานภาย฿นละภายนอก
องคแกรทั้งดานอุปสงคแ ละอุปทาน ดยกิจกรรมหลักดานลจิสติกสแ (Key Logistics Activities) สามารถจํานกเด 
9 กิจกรรม ตามขอมูลจากสํานักลจิสติกสแ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานละการหมืองร ดังนี้ 1) การ฿หบริการลูกคา
ละกิจกรรมสนับสนุนตางๆ 2) การวางผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณแตางๆ 3) การสื่อสารด านลจิสติกสและ
กระบวนการสั่งซื้อ 4) การดํานินการ ผลิต บรรจุ ละขนสง 5) การลือกสถานที่ตั้งของรงงานละคลังสินคา 6) 
การวางผนกําลังการผลิต ละการคาดการณแปริมาณความตองการของลูกคา 7) การบริหารจัดการสินคาคงคลัง 8) 
การบริหารการจัดก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา ละบรรจุหีบหอ 9) กระบวนการลจิสติกสแยอนกลับ  
 การจัดการลจิสติกสแ ป็นปูาหมายสําคัญที่ทุกองคแกร฿ชป็นหลงที่มาของความเดปรียบ฿นการขงขัน 
ดย฿หความสําคัญกับตนทุนการดํานินการตางๆ ดยพยายามหาวิธีลดตนทุน฿หต่ําลงพื่อพิ่มความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿นตลาด นื่องจากการพิ่มราคาสินคาพื่อรักษาระดับรายเด฿หทาดิมนั้นป็นเปเดยาก฿นสภาวะทางการขงขัน
ทางการตลาด฿นปใจจุบัน (สํานักลจิสติกสแ, 2559) 
 การประมินศักยภาพดานลจิสติกสแ มีกณฑและดัชนี฿นการประมินศักยภาพทางดานลจิสติกสแขององคแกร
ถูกจัดทําขึ้นภาย฿ตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐละอกชน SME Projects สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย 
พื่อ฿หองคแกรตางๆ สามารถประมินศักยภาพทางดานลจิสติกสแขององคแกรตนองเด มื่อปรียบทียบกับ
มาตรฐานสากล ละมื่อปรียบทียบกับศักยภาพขององคแกรลักษณะดียวกัน฿นประทศเทย ท้ังนี้พื่อ฿หองคแกรที่เด
ประมินตนอง มองห็นจุดออนละจุดข็งขององคแกร ละสามารถนําขอมูลที่เดเป฿ชสําหรับการพัฒนาองคแกร฿หมี
ศักยภาพสูงขึ้น ละมีความสามารถดานการขงขัน ซึ่งมีการประมินละการ฿หระดับคะนนพื่อ฿หการประมิน
ศักยภาพทางดานลจิสติกสแขององคแกรถูกตองมนยําละสามารถวิคราะหแปลผลเดอยางสมบูรณแ ดยองคแกร
ทําการประมินตนองดวยการลือก Logistics Scorecard ที่จะ฿ชประมิน฿หตรงกับลักษณะองคแกรของทาน 
ซึ่ง Logistics Scorecard บงออกป็น 3 ประภทตามลักษณะของธุรกิจ คือ กลุมอุตสาหกรรมการผลิต กลุมอุตสาหกรรม
การบริการ ละกลุมอุตสาหกรรมการบริการดานลจิสติกสแ มีดัชนีที่฿ชช้ีวัดศักยภาพทางดานลจิสติกสแป็น 5 ดาน฿หญๆ 
คือ ดานการกําหนดกลยุทธแองคแกร ดานการวางผนละความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ดานลจิสติกสแ ดานระบบบริหารขอมูลสารสนทศละทคนลยีสารสนทศ ละดานความรวมมือกันระหวางองคแกร 
฿นการวัดศักยภาพตละดาน จะมีตัวช้ีวัดยกป็นขอยอยลงเปป็นรายละอียด ละ฿นตละตัวช้ีวัด จะบงระดับ
การ฿หคะนนออกป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 5 รียงจากระดับศักยภาพต่ําที่สุด เประดับศักยภาพสูงที่สุด 
ตามลําดับ ผูที่ทําการประมินควรป็นผูที่ดูลกิจกรรมลจิสติกสแ หรือผูบริหารระดับสูง ที่ทราบรายละอียดของ
กิจกรรมลจิสติกสแขององคแกรทั้งหมด ท้ังนี้พราะรายละอียดของตัวช้ีวัดบางตัวตองการความมนยําละที่ยงตรง
฿นการประมินสูง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวจิัยฉบับนี้ ฿ชรูปบบการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดย฿ชสถิติชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งป็นการวิจัยดยการศึกษาวิคราะหแดวยขอมูลที่เดจากการรวบรวมของกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม
เฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแ฿นภาคกลาง ละนําสนอผลการวิจัย฿นลักษณะรวบรวมความสําคัญตามคูมือวินิจฉัย
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ความสามารถดานลจิสติกสแของกรณีศึกษา ดยมุงนนการวิจัยพื่อศึกษาถึงการตระหนักรูถึงความสําคัญของการ
จัดการลจิสติกสและซอุปทานของกลุมอุตสาหกรรมเฟฟูาละอิล็กทรอนิกสแภาคกลาง พ่ือปรับปรุงกเข ซึ่งผูวิจัย
เดทําการก็บรวบรวมขอมูลมาจากหลงขอมูล 2 หลง คือ  
 1. ขอมูลจากการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ป็นการศึกษาถึงปใจจัยที่มีผล
ตอการตระหนักรูถึงความสําคัญของการจัดการลจิสติกสและซอุปทานของบริษัท ซึ่ง฿นการดํานินการก็บขอมูล
จากการสัมภาษณแชิงลึก (Depth Interview) ป็นการสัมภาษณแบบมีบบผน ซึ่งผูวิจัยเดทําการตรียมชุดคําถามกวางๆ 
บบปลายปิด ดย฿ชการมีสวนรวมของพนักงาน฿นผนกที่กี่ยวของกับงานดานลจิสติกสและซัพพลายชน
฿หสัมภาษณแ จํานวน 10 คน ซึ่ง฿ชวลา฿นการสัมภาษณแ 3 ช่ัวมงตอบริษัท พื่อรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับ
กลุมผู฿หขอมูล฿นประด็นปใญหาที่ฉพาะจาะจง ดยมีผูวิจัยดํานินการสนทนากลุม (Moderator) ป็นผูคอยจุด
ประด็น฿นการสนทนา (สุภางคแ จันทวานิช, 2549) 
 2. ขอมูลจากบบประมินศักยภาพดานลจิสติกสแ (Logistics Scorecard) ป็นการประมินศักยภาพ
ดานลจิสติกสแดย฿ชบบประมินศักยภาพดานลจิสติกสแ ป็นครื่องมือหลัก฿นการประมิน ซึ่งป็นการประมินศักยภาพ
ดานลจิสติกสแทั้งหมด 5 ดาน 23 ตัวช้ีวัด ดยดัชนีที่฿ชวัดระดับความสามารถ฿นการพัฒนาศักยภาพดานลจิสติกสแ
บงป็นระดับ ต่ําสุดคือระดับ 1ละสูงสุดคือระดับ 5 ดยองคแกรทําการประมินตนองดวยการลือก Logistics 
Scorecard ที่จะ฿ชประมิน฿หตรงกับลักษณะองคแกร ซึ่งผูทําการประมินป็นผูที่ดูลกิจกรรมลจิสติกสแ หรือ
ผูบริหารระดับสูงที่กี่ยวของทั้งหมดของบริษัทจํานวน 32 คน ที่ทราบรายละอียดของกิจกรรมดานลจิสติกสแทั้งหมด 
หลังจากทําการประมินศักยภาพดานลจิสติกสแลว จะทําการประมินผลคะนนดยการหาคาฉลี่ย ( Mean) 
พื่อทําการวิคราะหแผลการประมินศักภาพดานลจิสติกสแของกรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด ดยรวม฿นตละดาน
ของตัวช้ีวัดป็นรอยละ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา ผูดูลกิจกรรมดานลจิสติกสแ ละผูบริหารขององคแกร มีความห็นละประมินองคแกร
กี่ยวกับการตระหนักรูศักยภาพดานการจัดการลจิสติกสแ ดังสดง฿นตารางที่ 2 ดังนี้ 
 1. ดานการกําหนดกลยุทธแองคแกร กลุมผูบริหารมีความสน฿จ฿นการดํานินการพัฒนาระบบการจัดการ  
ลจิสติกสแภาย฿นองคแกร ละห็นถึงความสําคัญของกลยุทธแดานลจิสติกสแ ฉลี่ยอยู฿นระดับ 5 ละพบวาองคแกรมีระบบ
฿นการดํานินการกี่ยวกับขอรองรียนของลูกคา ละมีระบบละวิธีการประมิน ละพัฒนาความพึงพอ฿จของลูกคา 
รวมทั้งมีการรวมมือกับลูกคา฿นการพัฒนาระดับความพึงพอ฿จของลูกคา ฉลี่ยอยู฿นระดับ 4 ละองคแกรมีการทําขอตกลง
กับผูสงมอบหลักอยางป็นลายลักษณแอักษร ละมีการลกปลี่ยนขอมูลพื่อพัฒนากิจกรรมดานลจิสติกสแดยตั้งอยู
บนพื้นฐานที่เดประยชนแรวมกันทั้ง 2 ฝุาย (Win-Win Solution) ฉลี่ยอยู฿นระดับ 3 ละพบวาองคแกรมีการทําขอตกลง
กับลูกคาหลัก อยางป็นลายลักษณแอักษร ฿นการลกปลี่ยนขอมูลพื่อพัฒนากิจกรรมลจิสติกสแดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ที่เดประยชนแรวมกันท้ัง 2 ฝุาย ฉลี่ยอยู฿นระดับ 2 
 2. ดานการวางผนละความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน กลุมผูบริหารรวมกันลงความห็นวา องคแกรมีการกําหนด
ละนํามาตรฐานสําหรบัวิธีการทํางาน฿นองคแกร รวมทั้งกิจกรรมที่มีการติดตอกับผูสงมอบละลูกคาขององคแกร ละ
มีการพัฒนาการทํางานภาย฿นองคแกรอยางตอนื่อง รวมถึงความสามารถ฿นการวางผนงานละการดํานินกิจกรรม
ดานลจิสติกสแตางๆ ขององคแกรมีความสอดคลองกัน รวมถึงมีการพิจารณาจํานวนสินคาคงคลังที่มีอยูละมีการ
ประสานงานพื่อการตอบสนองลูกคาอยางรวดร็ว (Quick Response) ฉลี่ยอยู฿นระดับ 3 ละพบวาองคแกรมีความขา฿จ
฿นนวนมของตลาดสินคา ละ฿ชวิธีการทางสถิติ฿นการพยากรณแความตองการของลูกคา มีการวางผนกําลังพล
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ละพัฒนาบุคลากรดานลจิสตกสแ รวมถึงมีระบบ฿นการจัดการละติดตามสถานะของสินคา วัสดุคงคลัง รวมทั้ง
สามารถติดตามกิจกรรมการจัดซื้อ ฉลี่ยอยู฿นระดับ 2 ละพบวาองคแกรมีการกําหนดผนงานดานลจิสติกสแ฿หสอดคลอง
กับกลยุทธแดานลจิสติกสแ ละคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู฿นองคแกรละซอุปทานฉลี่ยอยู฿นระดับ 1 
 3. ดานประสิทธิภาพละประสิทธิผลดานลจิสติกสแ กลุมผูบริหารมีความห็นวา องคแกรวัดอัตราการหมุนวียน
ของสินคาคงคลัง ละชวงระยะวลารอบหมุนวียนวัฏจักรงินสด อยางตอนื่องสม่ําสมอ ละมีการบริหารสินคาคงคลัง
ที่สามารถช่ือมยงกับการจัดการกระสงินสดขององคแกรเด รวมทั้ง฿หความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ฿นดานนี้
อยางฉลี่ยอยู฿นระดับ 3 ละนอกจากนี้กลุมผูบริหารห็นวา องคแกรควรปรับปรุงละพัฒนากิจกรรมดานลจิสติกสแตางๆ 
ภาย฿นองคแกร฿หสามารถช่ือมยงถึงกัน ละสามารถประสานกับลูกคา ละผูส งมอบเดอยางมีประสิทธิภาพ ละ
องคแกรตองมีการบริหารจัดการสินคาคงคลังอยางป็นระบบ สามารถประมินตนทุนการสียอกาส฿นการขายสินคา
อันนื่องมาจากการขาดคลนวัตถุดิบ฿นกระบวนการผลิตเด ละองคแกรขา฿จถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งวดลอม 
รวมถึงมีการนํามา฿ชป็นนวทาง฿นการลดตนทุนพื่อผลประยชนแดยรวมของสมาชิก฿นซอุปทานเดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฉลี่ยอยู฿นระดับ 2 
 4. ดานระบบบริหารขอมูลสารสนทศ ละทคนลยีสารสนทศ  กลุมผูบริหารมีความห็นวา องคแกร
มีการพัฒนาบุคลากร ฿หมีความรู ความขา฿จ ฿นรื่องการบริหารจัดการระบบทคนลยีสารสนทศตางๆ ทางดาน
ซัพพลายชนละลจิสติกสแ พื่อ฿หบุคลากร฿นองคแกรสามารถนาความรู มาประยุกตแ฿ชกับกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ 
฿หป็นประยชนแตอการตัดสิน฿จ฿นการทางานเด ฉลี่ยอยู฿นระดับ 4 ละมีความห็นวา องคแกรมีการกําหนดรหัส
ที่ป็นมาตรฐานสําหรบัระบุ฿หกับสนิคา ละกระบวนการตางๆ สามารถพัฒนาเปสูการจัดการระบบบริหารขอมูลสารสนทศ
฿นองคแกร รวมทั้งสามารถนําเปประยุกตแ฿ชกับระบบทคนลยีสารสนทศทางดานซัพพลายชนละลจิสติกสแอื่นๆ 
ตอเปเด ละองคแกรมีการนําคอมพิวตอรแ (ฮารแดวรแ) ละปรกรมคอมพิวตอรแ (ซอฟทแวรแ) มาชวย฿นการจัดการ
ขอมูลทางดานซัพพลายชนละลจิสติกสแมา฿ช฿นองคแกร มาติดตั้ง พื่อชวย฿นการก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล 
หรือการสดงผลขอมูล ฿นกระบวนการตางๆ ละสามารถช่ือมยงสารสนทศหลานั้น฿หป็นอันหนึ่งอันดียวกัน  
฿หสามารถชวยสนับสนุนการตัดสิน฿จภาย฿นองคแกร ละระหวางคูคาเด ฉลี่ยอยู฿นระดับ 2 
 5. ดานการรวมมือกันระหวางองคแกร กลุมผูบริหารลงความห็นวา องคแกรลงความห็นวาปใจจุบันองคแกร 
มีความรวมมือทางดานลจิสติกสแ ระหวางธุรกิจที่ป็นพันธมิตรกัน ละระหวางธุรกิจประภทดียวกัน ดยอยูบนพื้นฐาน
ของการเดประยชนแดวยกันทั้ง 2 ฝุาย ฉลี่ยอยู฿นระดับ 2 ละองคแกรห็นถึงความสําคัญของการรวมมือทางดานลจิสติกสแ 
ระหวางองคแกร ละหนวยงานวิจัยหรือพัฒนาดยอยูบนพื้นฐานของการเดประยชนแดวยกันทั้ง 2 ฝุาย ฉลี่ยอยู฿น
ระดับ 1 ทานั้น 
 

ตารางที่ 2  สรุปคาฉลี่ยผลการประมินศักยภาพดานลจิสติกสแจากคูมือวินิจฉัยความสามารถดานลจิสติกสแ 
ตัวชี้วดั ระดับ ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. การกําหนดกลยุทธแสถานประกอบการ       
1.1 การ฿หความสําคัญตอกลยุทธแ
ดานลจิสติกสแ 

     - ผูบริหารระดับสูงมีการกําหนดนยบายหรือ กลยุทธแดานลจิสติกสแ 
- องคแกรมีหนวยงาน หรือ คณะทางาน รับผิดชอบกิจกรรมดานลจิสติกสแ  
(ซ่ึงป็นบุคลากรจากหลายฝุายมารวมตัวกัน หรือประชุมกันป็นครั้งคราว) 
- มีการต้ังดัชนีชี้วัด (Key Performance Index) ทางดานลจิสติกสแขึ้นมา 
- องคแกรมีการประมินผลกิจกรรมดานลจิสติกสแภาย฿นองคแกร 
- มีการทบทวนละพัฒนาผนกลยุทธแดานลจิสติกสแอยางตอนื่อง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
ตัวชี้วดั ระดับ ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1.2 การทําขอตกลงกับผูสงมอบหลัก
ละมีการลกปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

     - องคแกรมีการทาสัญญา หรือ ขอตกลงกับผูสงมอบหลัก ฿นรูปบบตางๆ ชน 
฿บสั่งซ้ือ (PO) ,ขอกําหนด, e-mail หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ป็นลายลักษณแอักษร 
- มีการลกปลี่ยนขอมูลที่สําคัญระหวางองคแกรกับผูสงมอบหลัก นอกหนือ จาก
ที่ระบุเว฿นสัญญา/ขอตกลง ชน ประสิทธิภาพของผูสงมอบดานตางๆ ป็นตน 

1.3 การทําขอตกลงกับลูกคาหลัก
ละมีการลกปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

     - องคแกรมีการทําสัญญา หรือ ขอตกลงกับลูกคาหลัก฿นรูปบบตางๆ ชน ฿บสั่งซ้ือ 
(PO) , ขอกําหนด, e-mail หรือการส่ือสารอื่นๆ ที่ป็นลายลักษณแอักษร 

1.4 การจัดทําระบบ฿นการประมิน
ละพัฒนาความพึงพอ฿จลูกคา 

     - องคแกรมีการสํารวจความพึงพอ฿จของลูกคา 
- มีการกเขขอรองรียนของลูกคา ดยผนก/ฝุายขายป็นผูรับผิดชอบทานั้น 
- มีระบบ฿นการจัดการ ละจัดก็บขอรองรียนของลูกคาที่กิดขึ้น 
- มีการกเขขอรองรียนของลูกคา ดยความรวมมือจากทุกฝุายที่กี่ยวของ 
ฉพาะภาย฿นองคแกร 
- มีการนาผลสํารวจความพึงพอ฿จของลูกคามาวิคราะหแพื่อพัฒนาวิธีการ
ทํางาน ผลิตภัณฑแ หรือบริการที่ดีขึ้น 

1.5 การจัดทําระบบ฿นการพัฒนา
ละประมินพนักงาน 

     - องคแกรมีการกําหนดถอยถลง (Commitment Statement) ละประกาศ
฿หทราบทั่วกัน 
- องคแกรมีครงการฝึกอบรมพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน฿หป็นเป
ตามถอยถลงขององคแกร 
- องคแกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 ละ 
- มีระบบการวัดผลการทางาน ละประมินการทางานของพนักงาน฿หป็นเป
ตามถอยถลงขององคแกร 
- มีระบบ฿นการจัดการองคแความรู พื่อ฿หกิดการลกปลี่ยนประสบการณแ 
ละการรียนรูระหวางทีม ละพนักงานตละระดับขององคแกร 

2. การวางผนละความสามารถ฿น
การปฏิบัติงาน 

      

2.1 การกําหนดผนงาน 
ดานลจิสติกสแ 

     - องคแกรเมมีผนงานดานลจิสติกสแป็นลายลักษณแอักษร 

2.2 การพยากรณแความตองการของ
ลูกคาละนวนมทางการตลาด 

     - องคแกรมีการพยากรณแความตองการของลูกคา (฿นผลิตภัณฑแหลัก) ดยอาศัย
ประสบการณแของฝุายขาย 
- ความตองการของลูกคาที่พยากรณแเวกําหนดป็นลายลักษณแอักษร 

2.3 การวางผนละการปรับผนการ
ทํางานดานลจิสติกสแของสถาน
ประกอบการ 

     - องคแกรมีการวางผนการขายละ ผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบ ละ ผนการจัดสง
สินคา 
- องคแกรมีการจัดก็บขอมูลตางๆ ที่กี่ยวของกับกิจกรรมดาน ลจิสติกสแ ชน 
การขาย การจัดการสินคาคงคลัง การจัดสง ละการสั่งซ้ือที่ป็นอิสระกัน เมมี
การ฿ชฐานขอมูลรวมกัน 
- มีความรวมมือกันระหวางหนวยงานตางๆ ภาย฿นองคแกร฿นการวางผนตางๆ 
ชน ผนการขาย ผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ ละวางผนการจัดสงสินคารวมกัน 
ดยพิจารณาวัตถุดิบ ละสินคาคงคลังที่มีอยู พื่อการตอบสนองลูกคาอยาง
รวดร็ว 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
ตัวชี้วดั ระดับ ความหมาย 

1 2 3 4 5 
2.4 ระบบการจัดการละติดตาม
สถานะของสินคา วัสดุคงคลัง ละ
กิจกรรมดานลจิสติกสแ 

     - องคแกรมีการติดตาม หรือตรวจสอบ สถานะ จํานวน ของสินคา ละวัสดุคงคลังหลัก 
- องคแกรมีการวางผนการจัดหาวัสดุ วัตถุดิบคงคลัง฿หป็นเปตามความตองการ
ของสินคา 

2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทํางาน
ละกระบวนการทํางานที่ป็นมาตรฐาน 

     - กิจกรรมที่สําคัญตางๆ มีการกําหนดวิธีการทางานที่ป็นมาตรฐานเว 
- มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดอยางครบถวนละตอนื่อง 

2.6 การพัฒนาหนวยงานรับผิดชอบ
ดานลจิสติกสแ 

     - องคแกรมีการประกาศขอบขต อานาจหนาที่ ละความรับผิดชอบของ
ตําหนงงานตางๆ ที่กี่ยวของกับกิจกรรมดานลจิสติกสแ 
- องคแกรมีการวิคราะหแหาจํานวนบุคลากรที่หมาะสม฿นตละตกหนงงาน 

3.ประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ดานลจิสติกสแ 

      

3.1 การพัฒนากิจกรรมดานลจิสติกสแ      - องคแกรมีผนพัฒนาละปรับปรุงกิจกรรมดาน ลจิสติกสแ฿นบางกิจกรรมทานั้น 
ดยมีการกาหนดปูาหมายเวป็นลายลักษณแอักษร 

3.2 อัตราการหมุนวียนสินคาคงคลัง
ละชวงระยะวลารอบหมุนวียน 
วัฏจักรงินสด 

     - องคแกรทราบอัตราการหมุนวียนสินคาคงคลังของวัตถุดิบละผลิตภัณฑแบางประภท 
- องคแกรทราบชวงระยะวลารอบหมุนวียนวัฏจักรงินสด 

3.3 ชวงวลานํา฿นการสงมอบสินคา
฿หลูกคาละประสิทธิภาพ฿นการ
จัดการคําสั่งซ้ือ 

     - องคแกรมีการกาหนดชวงวลานามาตรฐานของลูกคา หรือผลิตภัณฑแตละประภท 
- องคแกรนาขอมูลกี่ยวกับชวงวลานา฿นการสงมอบสินคา฿หกับลูกคาตละรายมา
฿ช฿นการวางผนการจัดสงสินคา (ประกอบดวย 1. การบรรทุกสินคา฿นพาหนะ
ตละคัน 2. สนทางที่฿ชวิ่ง ละ 3. ลาดับ฿นการสงสินคา) 

3.4 ประสิทธิภาพละคุณภาพ฿น
การจัดสงสินคา 

     - องคแกรมีการวัดอัตราการสงมอบที่ทันวลา ละ ความถูกตอง฿นการติมต็ม
คาสั่งซ้ือของลูกคา ละ 
- อัตราการสงมอบที่ทันวลา หรือความถูกตอง฿นการติมต็มคาสั่งซ้ือของลูกคา 
ตัว฿ดตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา 95% 
- มีการก็บขอมูลสาหตุหลักของการสงมอบที่ลาชาหรือผิดพลาด 

3.5 สินคาคงคลังละตนทุนคาสีย
อกาส 

     - องคแกรเมมีการกาหนดระดับสินคาคงคลังปูาหมาย (Target Stock Level) 
- องคแกรเมมีการประมาณคาสียอกาสที่กิดขึ้นจากการที่เมเดขายสินคา 
ฉพาะ฿นสวนขององคแกรทานั้น 

3.6 กิจกรรมกี่ยวกับสิ่งวดลอม
ละความปลอดภัย 

     - องคแกรมีนยบายดานสิ่งวดลอม ละความปลอดภัย 
- กิจกรรมดานสิ่งวดลอม ป็นกิจกรรมที่กิดขึ้นพราะขอบังคับดานกฎหมายทานั้น 
- กิจกรรมดานความปลอดภัย ป็นกิจกรรมที่กิดขึ้นพราะขอบังคับดาน
กฎหมายทานั้น 

3.7 การบริหารจัดการตนทุนที่
กี่ยวของกับลจิสติกสแ 

     - องคแกรทราบตนทุนที่กี่ยวของกับลจิสติกสแบางตัวที่สาคัญ 

4. ระบบการบริหารขอมูลสารสนทศ
ละทคนลยีสารสนทศ 

      

4.1 กําหนดรหัสมาตรฐานสําหรับ
สินคาละกระบวนการ 

     - องคแกรมีการกาหนดรหัสมาตรฐาน฿หกับสินคาบางรายการ หรือกระบวนการ
บางสวน 

4.2 การจัดการขอมูลดานลจิสติกสแ
ละซอุปทาน 

     - องคแกรมีการ฿ชคอมพิวตอรแพื่อการจัดการขอมูล฿นกิจกรรมดานลจิสติกสแ 
บางกิจกรรมทานั้น 



 

192 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 2  (ตอ) 
ตัวชี้วดั ระดับ ความหมาย 

1 2 3 4 5 
4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารจัดการระบบทคนลยี
สารสนทศ 

     - องคแกรตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคคลากรดานการบริหาร
จัดการระบบทคนลยีสารสนทศทางดานซัพพลายชนละลจิสติกสแ 
- องคแกรมีบุคคลกรทางดานนี้อยางพียงพอ 
- องคแกรมีผนสงสริมการฝึกอบรมดานการบริหารจัดการระบบทคนลยี
สารสนทศทางดานซัพพลายชนละลจิสติกสแ 
- องคแกรมีการปฏิบัติตามผนบางสวน 

5.  ความร วมมื อระหว า งสถาน
ประกอบการ 

      

5.1 ความรวมมือดานลจิสติกสแ
ระหวางธุรกิจที่ป็นพันธมิตร 

     - องคแกรห็นถึงความสําคัญของการรวมมือ ทางดานลจิสติกสแระหวางธุรกิจที่
ป็นพันธมิตรกัน ละระหวางธุรกิจประภทดียวกัน 
- องคแกรมีผนที่จะดานินการพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน 

5.2 การ฿หความสําคัญดานความรวมมือ
ดานลจิสติกสแกับหนวยงานวิจยัละ
พัฒนา 

     องคแกรเมห็นถึงความสําคัญของการรวมมือทางดานลจิสติกสแ 
ระหวางองคแกร ละหนวยงานวิจัยหรือ 

เฉลี่ยศักยภาพดา๎นโลจิสติกส๑ทุกด๎าน ร๎อยละ 52.17 

 
อภิปรายผล 
 การประมินศักยภาพดานการจัดการลจิสติกสแ กรณีศึกษา: บริษัท ABC จํากัด ดยศึกษาถึงการตระหนัก
รูถึงความสําคัญของการจัดการดานลจิสติกสแขององคแกร 5 ดานพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน ละการลดตนทุน
ดานลจิสติกสแ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลเดดังนี้ 
 การกําหนดกลยุทธแสถานประกอบการนั้นจําป็นตองมีการทําขอตกลงกับลูกคาละมีการลกปลี่ยนละมี
การลกปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ดยองคแกรตองมีการทําสัญญา หรือ ขอตกลงกับลูกคาหลัก฿นรูปบบตางๆ ชน 
฿บสั่งซื้อ (PO), ขอกําหนด, e-mail หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ป็นลายลักษณแอักษร ฿นการวางผนละความสามารถ
฿นการปฏิบัติงานขององคแกรนั้น ควรตระหนักถึงการกําหนดผนงานดานลจิสติกสและการพยากรความตองการ
ของลูกคาละนวนมทางการตลาด รวมถึงระบบการจัดการละติดตามสถานะของสินคาวัสดุคลคลังละกิจกรรม
ดานลจิสติกสแ นอกจากนี้ลวควร฿หความสําคัญ฿นการพัฒนาหนวยงานรับผิดชอบผนงานดานลจิสติกสแ ฿นการ
ตระหนักถึงความสําคัญของประสิทธิภาพละประสิทธิผลดานลจิสติกสแขององคแกรนั้น บริษัทกรณีศึกษาควร฿ห
ความสําคัญตอการพัฒนากิจกรรมดานลจิสติกสแ ฿หสามารถกําหนดระดับสินคาคงคลังปูาหมาย มีนยบาย
ดานสิ่งวดลอมละความปลอดภัย ละควรมีการบริหารจัดการตนทุนที่กี่ยวของกับลจิสติกสแที่สําคัญ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วิลาวัลยแ สากลาง (2558) พบวากิจกรรมหลักท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของระบบลจิสติกสแของบริษัท
รงสีรุงอนันตแ จํากัดเดการ การจัดหาละรับซื้อขาวปลือก การปรรูปขาวปลือก การขนสงขาวสารขาว ละการจัดการ
คลังสินคาทั้งขาวปลือกละขาวสาร ที่ป็นผลผลิตของบริษัท ละจะกลายป็นรายเดของบริษัท฿นอนาคต ดานระบบ
การบริหารขอมูลสารสนทศละทคนลยีสารสนทศ องคแกรควรตระหนักถึงการกําหนดมาตรฐานสําหรับสินคา
ละกระบวนการจัดการขอมูลดานลจิสติกสแ สอดคลองกับ วราภรณแ สารอินมูล (2558) พบวาพนักงานมีปใจจัยสวนบุคคล
ดานพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณแทํางานละตําหนงงานตกตางกันจะมีการรับรู฿นการ฿ชระบบดยรวมตกตางกัน 
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ดังนั้นการนําระบบบริหารขอมูลสารสนทศ ละทคนลยีสารสนทศมา฿ชพื่อนําเปสูการตัดสิน฿จ฿นองคแกรนั้น
ป็นเปคอนขางยาก ดานความรวมมือระหวางสถานประกอบการ บริษัทกรณีศึกษาควรมีความรวมมือดานลจิสติกสแ
ระหวางธุรกิจพันธมิตร ละ฿หความสําคัญดานความรวมมือดานลจิสติกสแกับหนวยงานวิจัยละพัฒนา สอดคลอง
กับ พัดชา ชัยชนะพาล (2556) พบวาการลือกองคแกรขารวมป็นพันธมิตรควรพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน 
เดก สภาพคลองทางการงิน ทีมงาน ละระบบการบริหารงาน พื่อสริมศักยภาพ ดังนั้นองคแกรสวน฿หญ
จึงจําป็นตองพิจารณาการรวมมือกันระหวางองคแกรมากป็นพิศษ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้เดรับทุนสนับสนุนดานงบประมาณการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ละสําร็จลงเด
ดวยความกรุณาของบุคคลที่กี่ยวของทั้งหลาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณป็นอยางสูงมา ณ อกาสนี้ 
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บทคัดยํอ 
 การประยุกตแ฿ชตนทุนกิจกรรม฿นรงงานอาหารปรรูป ประภทสินคากุงขาวชยือกข็งบบมีหัว  
มีวัตถุประสงคแพื่อคํานวณละปรียบทียบตนทุนการผลิตของสินคาตามวิธีตนทุนวิธีบบดั้งดิมละวิธีตนทุน
กิจกรรมหรือระบบ ABC ของคารงงานละคาชา รวบรวมขอมูลตนทุนดวยวิธีสัมภาษณแชิงลึกจากหัวหนาผนกผลิต 
ผนกวิศวกรรม ผนกวางผนการผลิต ผนกบัญชี ผนกควบคุมคุณภาพ ผนกบุคคลละผนกจัดซื้อ ระหวาง
ดือนกันยายน 2560 ขอมูลกิจกรรมของการผลิตสินคาถูกวิคราะหแตามขั้นตอนของการประยุกตแ฿ชระบบ ABC 
ผลการศึกษาการวิคราะหแกิจกรรมพบวากิจกรรมการผลิตที่มีสัดสวนตนทุนสูงสุด 3 อันดับรกคือ การบรรจุลงถุง 
(รอยละ 22.57) การคัดขนาดกุง (รอยละ 19.89) ละการชั่งน้ําหนักกุง (รอยละ 17.81) ตามลําดับ ตนทุนการผลิต
รวมตามวิธีตนทุนกิจกรรมสูงกวาวิธีดั้งดิม 239 ,175.83 บาท หรือรอยละ 10.24 ของตนทุนการผลิตรวม 
มื่อปรียบทียบตนทุนการผลิตตอหนวยพบวาคารงงานทางตามวิธีตนทุนกิจกรรมสูงกวาวิธีดั้งดิมทากับ 1.04 บาท/กก. 
หรือรอยละ 37.85 ฿นขณะที่คาชาครื่องจักรตามวิธีตนทุนกิจกรรมต่ํากวาวิธีตนทุนบบดั้งดิมทากับ 0.35 บาท/กก. 
หรือรอยละ 8.64 ของตนทุนการผลิตตอหนวย ตามลําดับ  
คําสําคัญ : ตนทุนกิจกรรม, กระบวนการผลิต, ตัวผลักดันตนทุน  
 
ABSTRACT 
 The implementation of activity-based costing on frozen shrimp processing plant, the raw 
head on shell on semi-IQF shrimp, compared product cost calculating in terms of labor and 
rental costs for traditional costing and activity-based costing (ABC) methods. Data were gathered 
during September, 2017 by in-depth interview method, from the head of seven departments: 
production, engineering, production planning, accounting, quality control, human resources, and 
purchasing. Activities were analyzed and found that top three activities which consumed highest 
costs are packing (22.57%), shrimp sizing (19.89), and shrimp weighting (17.81), respectively. Total 
product cost of ABC was higher than the traditional one 259,175.83 THB, or 10.24%. In addition, 
per unit cost of labor according to ABC method was higher than the traditional method around 
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one-third, 1.04 THB. In contrast, per unit cost for rental calculated by the ABC method was lower 
than the traditional method 0.35 THB (8.64%), respectively.  
Keywords : Activity-based Costing / Production/ Cost Driver. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 อุตสาหกรรมปรรูปสัตวแน้ําป็นกลุมอุตสาหกรรม฿นอุตสาหกรรมประมงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยแ จากการสํารวจขององคแการอาหารละอุตสาหกรรมกษตรหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nation : FAO) พบวาจากกําลังการผลิตสัตวแน้ํารวมทั่วลกปี 2555 (ค.ศ.2012) 
ประมาณ 66.63 ลานตัน มูลคาการผลิตรวมประมาณ 137.73 พันลานหรียญสหรัฐ (FAO Yearbook, Online, 2014) 
ประทศจีนครองอันดับ 1 ประทศผูผลิตสัตวแน้ําราย฿หญของลก คิดป็นรอยละ 62 ของกําลังการผลิตทั้งหมด 
฿นขณะที่กําลังการผลิตรวมของประทศเทย อินดีย บังกลาทศ วียดนาม ละอินดนีซีย ทากับรอยละ 20 
ของกําลังผลิตทั้งหมด ซึ่งสดง฿หห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมประมงของประทศ฿นอชีย ทั้งนี้ป็นผลมาจาก
ความตองการการบริภคภาย฿นประทศ การสงออก รวมถึงการขยายตัวทางศรษฐกิจที่ดี ทํา฿หประชากรมีความ
ป็นอยูท่ีดีขึ้น ละหันมาบริภคนื้อสัตวแมากขึ้น ฿นสวนของประทศเทยผลิตภัณฑแมวลรวมภาย฿นประทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) ของภาคประมง฿นปี 2556 มีมูลคา 122,525 ลานบาท หรือรอยละ 1.03 ของผลผลิต
มวลรวมของประทศ ละคิดป็นรอยละ 8.59 ของผลผลิตมวลรวมภาคกษตรตามลาํดับ อยางเรก็ตามอุตสาหกรรม
ประมงอชียยังมีขอจํากัดดานพื้นที่การพาะลี้ยง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการตนทุน 
ทคนลยีการพาะลี้ยงละการปรรูป ซึ่งป็นประด็นสําคัญตอความอยูรอดละศักยภาพ฿นการขงขันของ
อุตสาหกรรมอชีย฿นอนาคต (ณาตยา ศรีจันทึก, 2556) 
 ฿นดานการผลิตละบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมงมีการนําระบบคอมพิวตอรแมา฿ช฿นงานผลิต การ฿ช
ครื่องจักรอัตนมัติทดทนรงงาน การ฿ชระบบการผลิตบบทันวลา (Just in Time) ต฿นดานของการควบคุม
ตนทุนยัง฿ชระบบตนทุนบบดิมซึ่งเมสามารถนํามา฿ช฿นการวิคราะหแเดชัดจนพื่อนําเปประกอบการตัดสิน฿จของ
ผูบริหาร ระบบตนทุนกิจกรรม (Activity-based Costing) ริ่มมีการนํามา฿ชมื่อปี ค.ศ.1988 ดย Kaplan and 
Kooper ละเดรับการยอมรับอยางพรหลาย฿นปี ค .ศ. 1991 นื่องจากระบบตนทุนกิจกรรมจะมีการปในสวน
คา฿ชจายทางออมขาตามกิจกรรมที่กิดตนทุนเดอยางมนยํา (จุฑามน สิทธิผลวณิชกุล, 2553, น. 93) ดังนั้นการนํา
ระบบตนทุนกิจกรรมมาประยุกตแ฿ช฿นธุรกิจปรรูปอาหารจึงมีความนาสน฿จ พื่อพิ่มประสิทธิภาพ฿นการคํานวณตนทุน
ละควบคุมตนทุนการผลิตซึ่งจะทํา฿หกิจการสามารถขงขัน฿นตลาดเด 
 การศึกษานี้มุงนนการวิคราะหแตนทุนการผลิตของสินคาประภทตนทุนคารงพนักงาน คาบริการจัดก็บสินคา
ละคาสือ่มราคาครื่องจักร ดยจะประยุกตแ฿ชระบบตนทุนกิจกรรม฿นอุตสาหกรรมปรรูปอาหาร ประภทสินคากุงปรรูป
ชยือกข็งบบมีหัว พื่อนําขอมูลมา฿หผูบริหาร฿ชป็นนวทาง฿นการตัดสิน฿จตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อวิคราะหแคารงพนักงาน คาบริการจัดก็บสินคาละคาสื่อมราคาครื่องจักรดย฿ชระบบตนทุน
กิจกรรม 
 2. สนอนวทาง฿หกับผูบริหาร฿นรื่องการลดตนทุนจากการวิคราะหแตนทุนกิจกรรม 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 กุ๎งแปรรูปแชํเยือกแข็ง หมายถึง การนําวัตถุดิบกุงมาผานกระบวนการผลิต 
 กุ๎งขาวแวนนาไม หมายถึง สายพันธุแกุงทะลที่มีการพาะลี้ยงกันอยางพรหลาย฿นหลายประทศ มีช่ือ
รียกป็นทางการวา กุงขาวลิทพินียส วนนาเม (Litopenaeus Vannamei) ลักษณะทั่วเปของกุงขาวลิทพีนียส 
วนนาเม ลําตัวมี 8 ปลองละมีสีขาว หนาอก฿หญ มีการคลื่อนเหวร็ว สวนหัวมี 1 ปลอง มีกรีอยู฿นระดับยาว
ประมาณ 0.8 ทาของความยาวปลือก หัวสันกรีสูง ปลายกรีคบ สวนของกรีมีลักษณะป็นสามหลี่ยมมีสีดงอมน้ําตาล 
กรีดานบนมี 8 ฟใน กรีดานลางมี 2 ฟใน ปลือกหัวสีขาวอมชมพูถึงดง ขาดินมีสีขาวป็นลักษณะที่ดดดน หนวดดง 
2 สนยาว ตาดงขม สวนตัวมี 6 ปลอง ปลือกตัวสีขาวอมชมพูถึงดง ปลือกบาง ขาวายน้ํา 5 คู มีสีขาวขาง฿น
สวนปลายมีสีดง สวนหางมี 1 ปลอง ปลายหางมีสีดงขม พนหางมี 4 ฿บ ละ 1 กรีหาง ขนาดตัวตที่สมบูรณแ
จะมีขนาดล็กกวากุงกุลาดํา หากินเดทุกระดับความลึกของน้ํา 
 ต๎นทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing) หมายถึง ตนทุนของทรัพยากรทั้งหมดที่฿ชสําหรับ
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรม (Activity) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ปลี่ยนทรัพยากรของกิจการชน วัตถุดิบ 
รงงานละทคนลยีตางๆ ป็นตน ออกมาป็นผลเด 
 ทรัพยากร (Resources) หมายถึง ปใจจัยที่฿ช฿นการผลิต฿นตละกิจกรรมพื่อกอ฿หกิดผลเดจากการ
ประกอบกิจกรรมนั้นๆ 
 ตัวผลักดันต๎นทุน (Cost Driver) หมายถึง ปใจจัยหรือกิจกรรม฿ดๆที่ป็นสาหตุดยตรงตอการ฿ช
ทรัพยากรของกิจการ (กชกร ฉลิมกาญจนา, 2552) 
 ตัวผลักดันทรัพยากร (Resources Driver) หมายถึง ปใจจัยหรือกณฑแที่฿ช฿นการกําหนดสัดสวนการ฿ช
ทรัพยากรตางๆ ขาเป฿นหนวยงานที่ประกอบกิจกรรมนั้นๆ 
 ตัวผลักดันกิจกรรม (Activity Driver) หมายถึง ปใจจัยหรือกณฑแที่฿ช฿นการกําหนดสัดสวนการ฿ช
กิจกรรมตางๆ ขาเปกับผลเดหรือสิ่งท่ีตองการคิดตนทุน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึกษาเดทําการศึกษาขอมูลทั่วเปของรงงาน กระบวนการผลิต ครงสราง
การบริหารงานจากจาหนาที่หนวยงานตางๆ 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาเดศึกษาขอมูลตนทุนการผลิตดือน กันยายน ปี 2560 ดยเดมา
จากหนวยงานบัญชีละหนวยงานผลิตของรงงานปรรูปกุงชยือกข็งตัวอยาง ละจากการคนควารวบรวมขอมูล
จากอกสารทางวิชาการที่กี่ยวของ ดยขอมูลตนทุนที่฿ชวิคราะหแก็บรวบรวมจากขอมูลของฝุายผลิต วิศวกรรม 
ฝุายวางผน ฝุายบัญชี ฝุายควบคุมคุณภาพ ฝุายบุคคลละฝุายจัดซื้อวัตถุดิบ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ฿นงานวิจัยนี้ ขอมูลที่เดรวบรวมมาจากการสัมภาษณแผูจัดการรงงานตัวอยาง ละพนักงาน฿นหนวยงานตางๆ 
ที่กี่ยวของทั้งหมด 7 คน เดก ผนกผลิต ผนกวิศวกรรม ผนกวางผนการผลิต ผนกบัญชี ผนกควบคุมคุณภาพ 
ผนกบุคคลละผนกจัดซื้อวัตถุดิบ พื่อรวบรวมขอมูลกระบวนการผลิต รวบรวมขอมูลทฤษฎีการวิคราะหแตนทุน
กิจกรรมจากอกสารงานวิจัยละหนังสือ รวมถึงรวบรวมขอมูลตัวลขทางบัญชีชองรงงานตัวอยาง พื่อนําขอมูลมา
วิคราะหและประยุกตแ฿ชระบบตนทุนกิจกรรม 
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 - ขอมูลตนทุนระบบดิม เดมาจากตนทุนสินคาของฝุายบัญชี 
 - ขอมูลตนทุนระบบกิจกรรม เดมาจากการก็บขอมูลตนทุนกระบวนการผลิตสินคา 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ฿นงานวิจัยนี้ป็นการวิจัยชิงสํารวจดย 1) ฿ชบบสัมภาษณแชิงลึกพื่อก็บขอมูลทั่วเปของรงงานตัวอยาง
ละขอมูลตนทุนทางบัญชีของรงงานตัวอยางจากผูบริหารรงงานละจาหนาท่ีตละผนก฿นดือนกันยายน 2560 
2) ฿ช Process Mapping วิคราะหแกิจกรรมที่กิดคุณคากับผลิตภัณฑแ (Value-added Activity : VA) ละกิจกรรม
ที่เมกอ฿หคุณคากับผลิตภัณฑแ (Non Value-added Activity : NVA) 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 กระบวนการวิคราะหแขอมูล฿ชวิธีการ Process Mapping ฿นการบงกิจกรรมที่กิดคุณคาละกิจกรรม
ที่เมกอ฿หกิดคุณคากับผลิตภัณฑแ พื่อป็นขอมูล฿นการนําสนอผูบริหารรงงาน฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตอเปครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
 1. ศึกษาละก็บรวบรวมขอมูลทั่วเปละขอมูลตนทุนของรงงานผลิตอาหารทะลปรรูปชยือกข็ง
ตัวอยาง 
 2. ศึกษาวิธีการคิดตนทุนบบดั้งดิมของรงงานผลิตอาหารทะลปรรูปชยือกข็ง 
 3. วิคราะหแการคิดตนทุนบบดิมของรงงานผลิตอาหารทะลปรรูปชยือกข็ง 
 4. ประยุกตแการคิดตนทุนดย฿ชระบบ ABC ฿นการคํานวณตนทุนสินคาของรงงานผลิตอาหารทะลปร
รูปชยือกข็ง 
 5. ปรียบทียบผลการคิดตนทุนดย฿ชวิธีดิมละระบบ ABC พรอมสนอนะ 
 ดยสามารถสรุปวิธีดํานินการวิจัยเด ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 วิธีการดํานินการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงคแขอที่ 1 ผลการวิจัย พบวา ตนทุนสินคาตามระบบตนทุนกิจกรรมมีคาสูงกวาระบบบัญชีดิม
ของรงงาน 239,175.89 บาท หรือคิดป็นรอยละ 10.24 มื่อปรียบทียบตนทุนการผลิตตอหนวยพบวาคารงงาน
ทางตามวิธีตนทุนกิจกรรมสูงกวาวิธีดั้งดิมทากับ 1.04 บาท/กก. หรือรอยละ 37.85 ฿นขณะที่คาชาครื่องจักร
ตามวิธีตนทุนกิจกรรมต่ํากวาวิธีตนทุนบบดั้งดิมทากับ 0.35 บาท/กก. หรือรอยละ 8.64 ของตนทุนการผลิตตอหนวย 
ตามลําดับ ดังสดง฿นตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ปรียบทียบตนทุนการผลิตตามระบบบัญชีดิมละระบบตนทุนกิจกรร 

ต๎นทุนการผลิตสินค๎า A 
เดือนกันยายน 2560 

หนํวย ระบบบัญชีเดิม ระบบต๎นทุนกจิกรรม 

1. จํานวนยอดการผลิต กิลกรมั 346,080.00 346,080.00 
2. คารงพนักงาน บาท/กก. 2.7400 3.7772 
3. คาชาครื่องจักร บาท/กก. 4.0061 3.6600 
ตนทุนผลติภณัฑแของระบบ บาท/กก. 6.7461 7.4372 
คํานวณตนทุนการผลิตรวม บาท 2,334,690.29 2,573,866.18 
ผลตางของตนทุน   239,175.89 

  
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาคารงพนักงานละคาชาครื่องจักรดยวิธีตนทุนกิจกรรมผลิตภัณฑแชนิด A 

กระบวนการผลิต 
คําแรง

พนักงาน 
(บาท/กก.) 

คําเชํา
เคร่ืองจักร 
(บาท/กก.) 

ต๎นทุน
กิจกรรม 

(บาท/กก.) 

สัดสํวน 
 

(ร๎อยละ) 
1. กระบวนการรับวตัถุดิบ 0.0743 0.2935 0.3678 4.95 
2. กระบวนการคัดขนาดวัตถุดิบดวยครื่องคัดขนาด 1.2052 0.2739 1.4791 19.89 
3. กระบวนการชสาร 0.1756 0.3254 0.5010 6.74 
4. กระบวนการชั่งน้ําหนักวัตถุดิบลงถาด 0.4784 0.8460 1.3244 17.81 
5. กระบวนการชข็งดยน้ํากลอืย็น 0.1755 0.4351 0.6106 8.21 
6. กระบวนการชข็งบบ Semi IQF 0.0105 0.6104 0.6209 8.35 
7. กระบวนการคลือบผิวหนาสินคา 0.007 0.0463 0.0533 0.72 
8. กระบวนการบรรจลุงถุง 0.9756 0.7030 1.6786 22.57 
9. กระบวนการบรรจลุงกลอง 0.6751 0.1264 0.8015 10.78 
ต๎นทุนการผลิตแตํละกจิกรรมรวม 3.7772 3.6600 7.4372 100.00 

 
 วัตถุประสงคแขอที่ 2 ผลการวิจัย พบวา กิจกรรมการผลิตที่มีสัดสวนตนทุนสูงสุด 3 อันดับรกคือ การบรรจุ
ลงถุง (รอยละ 22.57) การคัดขนาดกุง (รอยละ 19.89) ละการช่ังน้ําหนักกุง (รอยละ 17.81) ตามลําดับ ดังสดง
฿นตารางที่ 2 ดยผูจัดการรงงานควรนํามาวิคราะหแนวทาง฿นการลดตนทุนหรือพิ่มประสิทธิภาพตอเป 
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อภิปรายผล 
 จากขอมูลตนทุนการผลิตตามระบบบัญชีบบดั้งดิม เมสามารถระบุถึงสามาหตุละปใญหาเดดังนั้นจึงหมาะ
ที่จะนําระบบตนทุนกิจกรรมมา฿ชพื่อสะทอนถึงตนทุนตละกิจกรรมยอยๆ ละสามารถนํามาป็นนวทาง฿นการ
ลดตนทุนเด ผูวิจัยลือกตนทุน 2 ตัว ฿นการนํามาวิคราะหแตนทุนกิจกรรมปรียบทียบกับตนทุนบบดั้งดิม คือ 
1) ตนทุนคารงทางตรงนื่องจากกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตหลักละสามารถควบคุมเด 2) คา฿ชจายผลิตทางตรง
ผูวิจัยลือกคาชาครื่องจักรมาวิคราะหแนื่องจากรงงานผลิตตัวอยางป็นรงงานชาดยช าพื้นที่ละครื่องจักร
จากสหกรณแสุราษฎรแธานี (CO/OP) ดยมีคาชาครื่องจักรสูงถึง 1,386,438.86 บาท/ดือน หรือ รอยละ 32.04 
ของคา฿ชจายผลิตทางตรงทั้งหมด ดยสามารถสรุปความตกตางระหวางระบบตนทุนบบดิมที่บริษัท฿ชกับตนทุน
ตามระบบตนทุนกิจกรรม ดังสดง฿นตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ปรียบทียบความตกตางของขอมูลที่เดจากการศึกษาตนทุนระบบบญัชีบบดิมกับตนทุนกิจกรรม 

รายละเอียด ต๎นทุนระบบบัญชีแบบเดิม ต๎นทุนกิจกรรม 
1. ความตกตางของตนทุน
การผลิต 

เมเดมีการระบรุายละอียดของปใญหา 
ตนทุนวากิดจากกระบวนการผลติ฿ด 

คํานวณตนทุนการผลิตยกตละ
กระบวนการผลติละกิจกรรมยอย 

2. ที่มาของตนทุน คา฿ชจายที่ป็นตนทุนกิดจากคา฿ชจาย
ตอจํานวนการผลิตสินคา 

คา฿ชจายที่กิดขึ้นมาจากการ
ปฏิบัติงาน฿นตละกระบวนการผลิต 

3. การวิคราะหแคุณคาพื่อหา
นวทาง฿นการลดตนทุน 

ระบบตนทุนบบดิมเมมีขอมูลพือ่ชวย
฿นการตัดสิน฿จ 

วิคราะหแคุณคากิจกรรมละ
สามารถสะทอนปใญหา฿นตละ
กระบวนการพื่อชวย฿นการ
ตัดสิน฿จปรับปรุงกระบวนการตางๆ 

 
 จากตารางที่ 3 สรุปเดวาการคํานวณตนทุนสินคาดย฿ชระบบตนทุนกิจกรรมจะสามารถยกตนทุน
ตามกิจกรรมยอยของการผลิตเด ละสะทอนปใญหา฿นสวนของกระบวนการผลิตตางๆ เดอยางชัดจน ดยกระบวนการ
ที่ทางผูจัดการรงงานควรนํามาปรับปรุงเดก กระบวนการบรรจุลงถุง กระบวนการคัดขนาดกุง ละกระบวนการ
ช่ังน้ําหนักกุง ตามลําดับ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยครั้งนี้ท่ีเดทําการศึกษานําตนทุนกิจกรรมมา฿ช฿นการวิคราะหแตนทุนการผลิตสินคากุงปรรูป
ชยือกข็งของรงงานตัวอยาง ผูวิจัยมีขอสนอนะ ดังนี้ 
 1. การกําหนดกิจกรรมที่จะนํามาคํานวณตนทุนกิจกรรมจะตองทราบกระบวนการอยางละอียดละ
สามารถก็บขอมูลเดชัดจน 
 2. การลือกตัวผลักดันตนทุนจะตองพิจารณา฿หถูกตองละหมาะสมกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่บริษัท
ดํานินอยู 
 3. การนําระบบตนทุนกิจกรรมมา฿ชจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองกอนนําเป฿ชนื่องจากมีผลตอ
การตัดสิน฿จของผูบริหารหรือผูประกอบการ 
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 4. สามารถนําวิธีการคํานวณตนทุนกิจขยายผลเป฿ชเดทุกผนกของบริษัทซึ่งจะทํา฿หผูบริหารสามารถ
ห็นตนทุนที่ละอียดตามกิจกรรมที่ปฏิบัติละ฿ชประกอบการตัดสิน฿จตางๆ เด ชน การนําครื่องจักรมาทดทน
การ฿ชรงงานคน การปรับปลี่ยนวิธีการผลิต ป็นตน 
 5. การนําตนทุนกิจกรรมมา฿ชจะตองมีการพิ่มตนทุน฿นการก็บรวบรวมขอมูลนื่องจากตนทุนกิจกรรม
ตองอาศัยขอมูลตนทุนท่ีละอียดทุกกิจกรรมพื่อจะเดขอมูลที่ป็นจริง 
 ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
 ฿นการนําระบบตนทุนกิจกรรมมา฿ช฿นการวิคราะหแตนทุนการผลิตทํา฿หผูบริหารมีขอมูลที่มีความถูกตอง
มนยํามากกวาระบบตนทุนบบดิม ละพื่อป็นประยชนแ฿นการศึกษาพัฒนา฿นอนาคตจึงมีขอสนอนะ ดังนี้ 
 1. ขอมูลตนทุนทรัพยากรบางอยาง ชนคารงงาน เดจากคาฉลี่ยหรือการประมาณอาจมีความคลาดคลื่อน
นื่องจาก฿นการปฏิบัติงานจริงจะมีวลาวางหรือวลารอคอยการผลิต (Idle Time) กิดขึ้น฿นทุกกระบวนการ ซึ่งอาจสงผล
฿หตนทุนท่ีเดมีคานอยกวาความป็นจริง ดังนั้นอาจจะตองพิ่มการก็บขอมูลช่ัวมงทํางานจริงพื่อพิ่มความมนยํา
ขอตนทุน 
 2. ฿นงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาฉพาะตนทุนการผลิตละคาชาครื่องจักรกล ซึ่งทางบริษัทสามารถนําเปปรับ฿ช
กับสวนงานอ่ืนๆ เดอีก ชน กิจกรรมจัดซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมการจัดก็บละขนสงสินคา กิจกรรมซอมบํารุง ป็นตน 
พื่อ฿หเดขอมูลตนทุนท่ีถูกตอง฿นทุกฝุายพื่อป็นประยชนแ฿นการพัฒนากระบวนการตาง฿หมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตทิี่มีตํอผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูปของผ๎ูบริโภค 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

A STUDY OF CONSUMER BEHAVIORS AND ATTITUDES TOWARD PROCESSED CHILLI 
PRODUCTS IN UPPER NORTHEASTERN OF THAILAND 

 

จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ๑ 
Jitpisut Bubphapant 

อาจารยแสาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยักษตรศาสตรแ วิทยาขตฉลมิพระกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัย฿นครั้งนี้มุงนนพื่อที่จะศึกษา 1) พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค
฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 2) พื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค฿นขต
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 3) พื่อศึกษาความตกตางของปใจจัยสวนบุคคลตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูป
ของผูบริภค฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 4) พื่อศึกษาความตกตางของพฤติกรรมการบริภคตอทัศนคติ
กี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน ดยกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยคือ
ประชากรที่บริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่อาศัยอยู฿นขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน เดก กลุมจังหวัดสนุก 
(สกลนคร นครพนม ละมุกดาหาร) จํานวน 400 คน ละ฿ชบบสอบถาม฿นการก็บขอมูล ทดสอบสมมติฐาน
ดวย การทดสอบคาที (t-test) การวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 
ละการปรียบทียบรายคู (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริภค฿นดาน จํานวนงินที่฿ช 
ความบอย฿นการซื้อ ความถี่฿นการรับประทาน ละรูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากท่ี฿ด ท่ีตกตางกันสงผลตอทัศนคติ
ที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปท่ีตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบริภค, ทัศนคติ, ผลิตภัณฑแพริกปรรูป  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To study the consumers’ behaviors toward 
processed chilli products in upper Northeastern region 2) To study consumers’ attitudes toward 
processed chilli products in upper Northeastern region 3) To study the difference of personal 
factors on consumers’ attitudes toward processed chilli products in upper Northeastern region 
and 4) To study the difference of consumers’ behaviors on attitudes toward processed chilli 
products in upper Northeastern region. The quantitative approach was adopted in this study and 
data was gathered using questionnaire. With a total of 400 respondents who have consumed 
processed chilli products in upper Northeastern region which are Sanook provinces group (Sakon 
Nakhon, Nakhon Phanom and Mukdahan), a survey was developed and analyzed statistically by 
t-test, One-way ANOVA and LSD. The results revealed that different purchasing money, buying 
frequency, consumption frequency and where respondents learned about processed chilli 
products initiated different consumers’ attitudes toward processed chilli products at the 0.05 
level of significance. 
Keywords : Consumer behaviors, Attitudes, Processed chilli products 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พริกถือเดวาป็นพืชที่สําคัญของประทศเทยซึ่งอยูคูกับวิถีชีวิตของคนเทยมาอยางชานาน ละมีความสําคัญ
฿นหลายๆ งดวยกัน ฿นงสังคมละวัฒนธรรม พริกป็นสวนประกอบของอาหารประจําวันของคนเทย ละยัง฿ช
ป็นพืชสมุนเพรซึ่งมีการสืบทอดป็นภูมิปใญญาทองถิ่นมาอยางยาวนาน ฿นงของศรษฐกิจ พริกป็นพืชศรษฐกิจ
ที่สามารถปลูกเด฿นทุกพื้นที่ของประทศละปลูกเดตลอดทั้งปี (สุชีลา ตชะวงคแสถียร, 2549) ซึ่งพริกที่ปลูกขึ้นมานั้น
ทั้งพื่อการบริภค฿นประทศละพื่อการสงออก นอกจากนี้พริกยังสามารถนํามา฿ชประยชนแเดหลากหลาย ชน 
การนําพริกมาปรรูป฿นอุตสาหกรรมอาหารละยา ดยนําสารที่อยู฿นพริกซึ่งรียกวา “คปเซซินอยดแ” (Capsaicinoids) 
฿นเสละกนของพริกมา฿ชประยชนแ฿นภาคอุตสาหกรรม 4 กลุมหลัก เดก กลุมครื่องปรุง กลุมอุตสาหกรรม
อาหารสําร็จรูป กลุมสารสกัด ละกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแ ซึ่งสามารถสรางมูลคาพิ่ม฿หกับสินคาพริกเดมากข้ึน 
(ขวัญกมล สระทองฮวม, 2554) 
 จากสถิติปี 2556 ฿นประทศเทยมีพื้นท่ี฿นการปลูกพริก 348,453 เร ดยฉพาะภาคตะวันออกฉียงหนือ
ถือเดวามีพื้นที่ปลูกพริกมากที่สุดประมาณ 128,932 เร (37%) ละมีผลผลิตประมาณ 117,150 ตัน (สถาบันวิจัยพืชสวน, 
ออนเลนแ, 2559) นื่องจากอาหารเทยป็นอาหารที่มีรสผ็ดป็นสวน฿หญ ความตองการผลผลิตพริก฿นประทศ
จึงมีปริมาณมาก มีการจําหนายพริกรอยละ 97 พื่อ฿ชบริภค฿นประทศ ละประมาณรอยละ 20 ถูกปรรูป
ป็นผลิตภัณฑแอาหาร ชน ซอสพริก น้ําพริกผา พริกครื่องกง ฯลฯ ที่หลือประมาณรอยละ 3 ถูก สงออกทั้ง฿นรูปผลสด 
ผลชข็งละป็นผลิตภัณฑแปรรูปตามลําดับ (กมล ลิศรัตนแ, 2550) 
 ดย฿นอดีตนั้นกษตรกรภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบนนิยมทํานาป็นอาชีพหลักพียงอยางดียว สงผล
฿หความป็นอยูของกษตรกรขึ้นอยูกับรายเดจากการขายขาวพียงอยางดียว ละรายเดจากการขายขาว฿นตละปี
เมทากันนื่องจากปใญหาทางดานปใจจัยทางราคาสินคากษตร฿นตลาดลก รวมถึงสภาวะอากาศ กระทั่ง฿นปี พ.ศ. 2557 
กระทรวงกษตรกรละสหกรณแ ตองการกเขปใญหา฿หกกษตรกร รวมถึงลดความสี่ยงจากการที่กษตรกรมีรายเด
ทางดียวจากการทํานา จึงเดมีการสนับสนุนมล็ดพันธุแพริก ละถายทอดวิธีการปลูกละการดูลรักษาพริก฿หกกษตรกร
฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน฿ห฿ชชวงวลาหลังจากการทํานาที่ชาวนาวางอยูลว สงผล฿หกิดรายเดพิ่มขึ้น 
ทํา฿หปใจจุบันกษตรกร฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบนจึงปลูกพริกทั้งป็นพืชหลักละพืชหลังทํานา
ป็นจํานวนมาก กลายป็นหลงปลูกพริกที่สําคัญของประทศ 
 อยางเรก็ตาม ปริมาณผลผลิตพริกที่เดคุณภาพก็ยังเมพียงพอตอความตองการของตลาดทั้ง฿นละตางประทศ
ซึ่งมีสาหตุมาจากหลายดานดวยกัน ชน การพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวละจริญกาวหนาทางศรษฐกิจ 
ทํา฿หกิดการขงขันทางการคาที่ทวีความรุนรงมากขึ้น นอกจากนี้ปใญหาทางการตลาดพริก฿นประทศเทยนั้น
พบวา ตนทุน฿นการผลิตสูงนื่องจากรงงาน฿นการก็บกี่ยวหายากละราคาสูง นอกจากนี้ราคาพริกยังเมนนอน 
ขึ้นอยูกับพอคาคนกลางป็นคนกําหนดราคา ละผลผลิตพริกมีคุณภาพเมนนอน ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การดูล
ของกษตรกร ละการจัดการหลังก็บกี่ยว ฿นขณะดียวกันบางคราวก็กิดปใญหาพริกราคาตกต่ํา กษตรกรขายเมเด 
สงผล฿หพริกหลือกิดการนาสียป็นจํานวนมาก ดังนั้นกษตรกรจึงประสบปใญหาทั้งพริกเมพียงพอตอความตองการ
ของผูบริภค หรือพริกหลือนาสียตองทิ้งเปทํา฿หเมกิดประยชนแ  
 จากความสําคัญที่กลาวมาละปใญหาขางตนที่กิดจากพริกที่ขาดตลาดหรือหลือจากการขายเมเด ผูวิจัย
ล็งห็นความสําคัญของพริกปรรูปซึ่งสามารถสรางมูลคาพิ่มเดด ีหากมีการพิ่มผลผลิตดยฉพาะผลติภัณฑแปรรูป
จากพริก ก็จะสามารถสรางรายเด฿หกับกษตรกรเดมากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมละ
ทัศนคติของผูบริภคที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูป฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบนหรือกลุมจังหวัดสนุก เดก 
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จังหวัดสกลนคร นครพนม ละมุกดาหาร ซึ่งมีการปลูกพริกป็นจํานวนมาก พื่อท่ีจะเดมีความรูความขา฿จผูบริภค 
สามารถนําเป฿ชป็นขอมูลพื้นฐานที่ป็นประยชนแ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑแพริกปรรูป ละสามารถนําสนอ
ผลิตภัณฑแที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริภคเดสูงสุด  
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 
 2. พื่อศึกษาระดับทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 
 3. พื่อศึกษาผลกระทบของของปใจจัยสวนบุคคลตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค
฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 
 4. พื่อศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการบริภคตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภค
฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พริกปรรูปท่ีซื้อหรือรับประทาน จํานวนงินฉลี่ยที่฿ช ซื้อ ฯลฯ 
 ทัศนคติของผ๎ูบริโภค หมายถึง ความรู ความขา฿จ ความรูสึกของบุคคลมีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูป ซึ่งป็นผล
มาจากประสบการณแหรือสิ่งวดลอมอันมีนวนมที่จะ฿หบุคคลสดงปฏิกิริยาละกระทําตอสิ่งนั้นๆ ฿นงการบริภค 
 ผ๎ูบริโภค หมายถึง ผูที่บริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูป฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง ภูมิภาคหนึ่ง฿นประทศเทย ป็นสวนหนึ่งของภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ประกอบเปดวยสามจังหวัด เดก จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ละจังหวัดมุกดาหาร รวมรียกวากลุมจังหวัดสนุก 
 ผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป หมายถึง ผลิตภัณฑแพริกที่ผานการก็บรักษาหรือปรรูปซึ่งทํา฿หอยูเดนานดยเมบูดสีย 
ป็นการยืดอายุอาหาร อาจมีการปลี่ยนปลงทั้ง฿นดานสี กลิ่น รส นื้อสัมผัส ละยังคงคุณคาทางภชนาการเด
฿นระดับหนึ่ง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบนวความคิด฿นงานวิจัยครั้งนี้ พัฒนาจากนวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวของ ดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ความหมายของทัศนคตินั้นมีผูเด฿หความหมายเวมากมายซึ่งตกตาง
กันเปดังนี้ ธงชัย สันติวงษแ (2540, น. 191) ฿หความหมายทัศนคติคือสิ่งซึ่งราทําการอธิบายดวยวิธีการอางอิงถึง
สิ่งที่อยู฿นความนึกคิดของผูบริภค ซึ่งสิ่งที่ป็นสาหตุที่อยูภาย฿นดังกลาวนี้องที่ป็นหตุทํา฿หมีผลกระทบตอบบ
ของพฤติกรรมที่สดงออก ท่ีซึ่งป็นสวนท่ีสามารถสังกตห็นเด 
 ทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมละการสดงออกของบุคคล ละทัศนคติยังมีผลตอการตัดสิน฿จซื้อหรือ฿ช
บริการของผูบริภคอีกดวย (Kotler, 2006) 
 องคแประกอบของทัศนคติ สามารถบงออกเดป็น 3 ประการ เดก 
 1. องคแประกอบดวยความรู ความขา฿จ (The cognitive) ป็นสวนที่ป็นความช่ือของบุคคลตอสิ่งที่ชอบ
ละเมชอบ ซึ่งสงผลตอทัศนคติที่ดีละเมดีตอสิ่งหลานั้น 
 2. องคแประกอบดานความรูสึก (Affective) ป็นสวนที่กี่ยวของกับอารมณแที่กี่ยวนื่องกับสิ่งตางๆ 
ซึ่งตกตางกันเปตามบุคลิกภาพ คานิยมของตละบุคคล มันจะป็น฿นรูปบบของความรูสึก฿นดานบวกละ
ความรูสึก฿นดานลบ 
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 3. องคแประกอบดานพฤติกรรม (Behavior) คือการสดงออกของบุคคลหนึ่งตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งป็นผลมาจาก
องคแประกอบดานความรู ความขา฿จละความรูสึก 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค 
 ศิริวรรณ สรีรัตนแ (2539, น. 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา การซื้อ 
การ฿ช การประมินผลละการ฿ชจาย฿นผลิตภัณฑและบริการ ดยมีการคาดหวังวาจะสามารถตอบสนองความตองการเด 
 พฤติกรรมผูบริภคกี่ยวกับบุคคลตละคน กลุมคนหรือองคแกร ละกระบวนการที่฿ช฿นการลือกฟู น 
การสรางความมั่น฿จการ฿ช ละการกําจัดผลิตภัณฑแพื่อสนองความตองการละความพึงพอ฿จของตน ซึ่งการตัดสิน฿จ
ละกระบวนการตัดสิน฿จซื้อของผูบริภคนั้นจะสะทอนออกมา฿นรูปบบพฤติกรรมผูบริภค ชน ซื้ออะเร ซื้อที่เหน
ซื้ออยางเร ซื้อมื่อเร ป็นตน (Hawkins, Best & Coney, 2003) 
 ธงชัย สันติวงษแ (2540, น. 60) กลาวถึงพฤติกรรมผูบริภค หมายถึง การกระทําของบุคคล฿ดบุคคลหนึ่ง
ที่กี่ยวของดยตรงกับการจัดหา฿หเดมา ละการ฿ชซึ่งสิ่งคาละบริการ รวมถึงกระบวนการตัดสิน฿จซึ่งมีมากอนลว
ละมีสวน฿นการกําหนด฿หมีการกระทําดังกลาว 
 จากนวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวของขางตน งานวิจัยนี้จึงออกบบดย฿ชระบียบทางการวิจัย ซึ่งกําหนด
ตัวปรอิสระคือ ปใจจัยสวนบุคคล ละพฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูป สวนตัวปรตามคือ ทัศนคติมีตอ
ผลิตภัณฑแพริกปรรูป งานวิจัยนี้มีสมมติฐาน฿นการศึกษา ดังตอเปนี้ 
 H1 : ปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปท่ีตกตางกัน 
 H2 : พฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริก
ปรรูปที่ตกตางกัน 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
 

ป๓จจัยสํวนบุคคล 
 พศ 
 อาย ุ
 อาชีพ 
 รายเด 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ๑พริกแปรรูป 
 พริกปรรปูที่ซื้อหรือรับประทานบอย 
 จํานวนงินฉลี่ยที่฿ช 
 ซ้ือเปทําอะเร 
 ซ้ือบอยพยีง฿ด 
 ความถี่฿นการรับประทาน 
 บุคคลที่มีอิทธิพล 
 กิจกรรมการสงสริมการขาย 
 ลักษณะการซ้ือ 
 ซ้ือจากหลง฿ด 
 รูจักผลิตภัณฑแจากหลง฿ด 

 
ทัศนคติที่มีตํอผลิตภัณฑ๑พริกแปรรปู 
 ดานความขา฿จ (Cognitive) 
 ดานอารมณแ (Affective) 
 ดานพฤติกรรม (Behavior) 

 

H1 

H2 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากร เดก ผูบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่อาศัยอยู฿นขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 
เดกจังหวัด สกลนคร, นครพนม ละมุกดาหาร อายุตั้งต 15-60 ปี ละผูวิจัย฿ชวิธีสุมกลุมปูาหมายวิธีคํานึงความ
นาจะป็น (Probability) บบบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามพศชายละพศหญิง฿นตละจังหวัด 
ละวิธีเมคํานึงความนาจะป็น (Non-Probability) บบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิจัยทราบจํานวน
ประชากรที่ทจริงของคน฿นจังหวัด สกลนคร นครพนม ละมุกดาหาร จึง฿ชวิธี฿นการคํานวณคือ วิธี Taro 
Yamane (1973) ที่ระดับความชื่อมั่นที่ 95% จะเดกลุมตัวอยาง 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในงานวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งนี้฿ชบบสอบถาม฿นการก็บรวบรวมขอมูล (Questionnaire) ดยบงป็น 3 สวน คือ 
1) ปใจจัยสวนบุคคล 2) ขอมูลพฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูป ดยบบสอบถามมีรูปบบของคําตอบดียว
ละหลายคําตอบ (Single and multiple choice questions)  3) ขอมูลทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูป 
ทั้งหมด 3 ดาน เดก ดานความขา฿จ ดานอารมณแ ดานพฤติกรรม ดยขอคําถามป็นบบ Likert Scale มีการวัด
ระดับความคิดห็น 5 ระดับ ดยกําหนดกณฑแ฿นการปลความหมาย ดวยการกําหนดขอบขตของอันตรภาคช้ัน
ทากับ (คะนนสูงสุด-คะนนต่ําสุด/คะนนสูงสุด) จะกําหนด฿หมีคะนนฉลี่ยหางกันช้ันละ 0.8 คะนน 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 วิคราะหแขอมูลดย฿ชปรกรมสําร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก สถิติชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ละสถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ดย ทําการทดสอบคาที (t-test) ละการ
วิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 
 ความเชื่อมั่น (Reliability) 
 ผูวิจัยเดทดสอบความช่ือมั่น ดยนําบบสอบถามที่เดปรับปรุงกเขลวนําเปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
พื่อป็นการทดสอบกอน (Pre-Test) จํานวน 40 ชุด พื่อตรวจสอบความความช่ือมั่นของครื่องมือ (Reliability) 
ดยการตรวจสอบความช่ือมั่นจะ฿ชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ฿นการตรวจสอบ 
ดยคาที่ยอมรับเดจะตองมีคากิน 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งบบสอบถามที่฿ช฿นครั้งนี้ มีคาความช่ือมั่น 0.863 
ดังนั้นครื่องมือ฿นการวิจัยครั้งนี้มีคาความช่ือมั่น฿นระดับที่ยอมรับเด 
 การทดสอบสมมติฐาน  
 พื่อหาคาความตกตางระหวางตัวปรอิสระละตัวปรตาม ฿ชสถิติ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ฿ชสถิติ t-test ทดสอบความตกตางระหวางคาฉลี่ยของกลุมตัวอยางสองกลุมละกลุมตัวอยาง
ทั้งสองป็นอิสระกกัน (Independent Sample) ละสถิติทดสอบการวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-Way 
Analysis of Variance) ฿ชทดสอบความตกตางระหวางคาฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวาสองกลุม 
 สมมติฐานที่ 2 ฿ชคาสถิติวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-Way Analysis of Variance) ฿ชทดสอบ
ความตกตางระหวางคาฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวาสองกลุม 
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ผลการวิจัย 
 จากขอมูลที่ผูวิจัยเดทําการก็บขอมูลพบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิงรอยละ 67.30 มีอายุ
ระหวาง 21-30 ปี รอยละ 36 ละมีอาชีพคาขาย รอยละ 33.8 มีชวงรายเดต่ํากวา 5,000 บาท ละ 10,000-
20,000 บาท ดยมีรอยละทากันท่ี 26.8 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 1 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบบบสอบถามทั้งหมดคยบริภคผลิตภัณฑแ
พริกปรรูป คิดป็นรอยละ 100 ผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ซื้อหรือรับประทานบอยที่สุด฿นวลา 3 ดือนที่ผานมาสวน฿หญ
นิยมซื้อพริกปุนรอยละ 51.8 ดยที่ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญนั้นเมสามารถจดจําตรายี่หอผลิตภัณฑแพริกปรรูปเด 
รอยละ 52 หตุผลที่ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูป พราะหาซื้อเดสะดวก รอยละ 27.57 
ละซื้อดวยจํานวนงิน 5-30 บาท รอยละ 54.5 วัตถุประสงคแที่ผูตอบบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูป คือ
นิยมซื้อเปประกอบอาหาร฿นครัวรือนรอยละ 68.5 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูปตอดือน สวน฿หญ  
มีพฤติกรรมการซื้อ 1-2 ครั้ง/ดือน รอยละ 62.3 มีความถี่฿นการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปนอยกวา 5 ครั้ง/ดือน 
คิดป็นรอยละ 38.8 บุคคลที่มีอิทธิผล฿นการตัดสิน฿จซื้อของผูบริภคเดกตนองป็นสวน฿หญ คิดป็นรอยละ 79 
กิจกรรมสงสริมการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซื้อของผูบริภค เดก การลดราคา คิดป็นรอยละ 58.5 ผูตอบ
บบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูปบบซื้อยี่หอดิมละสถานที่ดิมป็นประจํา รอยละ 47.5 
หลงที่ผูบริภคสวน฿หญนิยมลือกซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูป เดก รานคาที่อยู฿นชุมชนซึ่งเปมาสะดวก รอยละ 67 
ละรับรูหลงขอมูลที่กี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปสวน฿หญจากรานคาป็นหลัก คิดป็นรอยละ 56 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 2 ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภคนั้นอยู฿น
ระดับมาก มีคาฉลี่ยที่ 3.61 ยกตามรายดานดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 สดงผลขอมูลดานทัศนคติของผูบริภคที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูป 

ทัศนคติที่มีตํอผลิตภัณฑ๑พริกแปรรปู 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
Mean S.D. 

องค๑ประกอบด๎านความเข๎าใจ    
1. ทานรูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูป ชน พริกปุน พริกกง ซอสพริก ป็นตน 4.19 0.84 มาก 
2. ทานรูจักตรายี่หอผลิตภัณฑแพริกปรรูปของคนเทยป็นอยางดี 3.49 0.94 มาก 
3. ทานรูถึงประยชนแหรือคุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑแพริกปรรูป 3.34 1.04 ปานกลาง 
4. ทานรูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปผานสื่อทางดานบุคคล ชน ครอบครัว พื่อน  คนรูจัก 
พนักงานขาย ป็นตน 

3.34 1.09 ปานกลาง 

5. ทานรูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปผานสื่อที่เม฿ชทางดานบุคคล ชน ทรทัศนแ วิทยุ อินตอรแน็ต 3.31 1.19 ปานกลาง 
6. ทานทราบวาผลิตภัณฑแพริกปรรูปมีหลากหลายชนิด฿หลือกซ้ือ 3.94 0.91 มาก 
7. ทานคิดวาผลิตภัณฑแพริกปรรูปมีคุณภาพละรสชาติหมือนกันทั้งหมด 3.29 1.06 ปานกลาง 
รวมองค๑ประกอบด๎านความเข๎าใจ 3.56 0.71 มาก 
องค๑ประกอบด๎านอารมณ๑    
1. ทานชอบรับประทานอาหารที่มีผลิตภัณฑแพริกปรรูปรวมดวย 3.91 0.94 มาก 
2. ทานชอบที่จะลือกซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่มีหลากหลายชนิด 3.62 0.98 มาก 
3. ทานชอบ฿สผลิตภัณฑแพริกปรรูป฿นอาหารนื่องจากจะทํา฿หรสชาติดีขึ้น 4.00 0.92 มาก 
4. ทานชอบที่จะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากชาวบานที่นํามาขายตามตลาด 3.54 1.12 มาก 
5. ทานชอบที่จะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากรานคาที่อยู฿นหลงชุมชน ชน รานขายของชํา 
นื่องจากสะดวกสบาย 

3.81 1.02 มาก 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

ทัศนคติที่มีตํอผลิตภัณฑ๑พริกแปรรปู 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
Mean S.D. 

6. ทานชอบที่จะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่อยู฿นหางสรรพสินคามากกวาตามตลาดหรือรานคา
฿นชุมชนนื่องจากรูสึกสะอาดปลอดภัย 

3.59 1.16 มาก 

7. ทานรูสึกวาเมสามารถก็บผลิตภัณฑแพริกปรรูปเวเดนาน นื่องจาก หมดอายุนาสีย 3.40 1.14 ปานกลาง 
รวมองค๑ประกอบด๎านอารมณ๑ 3.69 0.72 มาก 
องค๑ประกอบด๎านพฤติกรรม    
1. ทานบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปป็นประจํา 3.88 1.03 มาก 
2. ทานจะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปเวพื่อนบริภคอง 4.10 0.93 มาก 
3. ทานจะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปเปป็นของฝากผูอื่น ชน ครอบครัว พื่อน  2.72 1.32 ปานกลาง 
4. ทานจะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปเวสําหรับประกอบอาหาร 4.01 1.10 มาก 
5. ทานจะสน฿จดานราคาของผลิตภัณฑแพริกปรรูปมากวาดานคุณภาพ 3.27 1.16 ปานกลาง 
6. ทานจะปรียบทียบราคาผลิตภัณฑแพริกปรรูปของตละยี่หอ/ตละรานคา 3.65 1.09 มาก 
7. ทานจะซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตลาด฿กลบานมากกวา฿นหางสรรพสินคา 3.65 1.17 มาก 
8. ทานซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปมื่อสินคามีปรมชั่นหรือของถม 3.51 1.19 มาก 
รวมองค๑ประกอบด๎านพฤติกรรม 3.60 0.76 มาก 
รวมทัศนคติที่มีตํอผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป 3.61 0.67 มาก 

 

 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 3 ผลการวิจัย พบวา ปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถามที่ตกตางกัน
฿นทุกรายการสงผลตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งเว ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปท่ีตกตางกัน 
พบวา 
 
ตารางที่ 2  สดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป F Sig. 
การทดสอบ
สมมติฐาน 

พศที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตกตางกัน 0.21 0.65  
อายุที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตกตางกัน 0.48 0.75  
อาชีพที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตกตางกัน 1.34 0.24  
รายเดที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตกตางกัน 0.50 0.73  

 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 4 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมของผูตอบบบสอบถาม฿นดานจํานวนงินที่฿ช 
ความถี่฿นการซื้อ ความถี่฿นการรับประทาน ละรูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากที่฿ด ที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติ
กี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปท่ีตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งเว 
 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ตกตางกันสงผลตอทัศนคติกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑแพริกปรรูปท่ีตกตางกัน พบวา 
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ตารางที่ 3  สดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป F Sig. การทดสอบสมมติฐาน 
ผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่ซ้ือหรือรับประทานบอย 0.60 0.696  
จํานวนงินฉลี่ยที่฿ชซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูป 2.76 0.027*  
ซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปเปทําอะเร 0.32 0.814  
ซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปบอยพียง฿ด 5.25 0.001*  
ความถี่฿นการรับประทานผลิตภัณฑแพริกปรรูป 2.89 0.035*  
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซื้อ 0.44 0.814  
กิจกรรมการสงสริมการขาย 0.89 0.483  
ลักษณะการซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูป 0.649 0584  
ซ้ือผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากหลง฿ด 1.38 0.239  
รูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากหลง฿ด 2.31 0.043*  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากผลการยอมรับสมมติฐานที่ 2 ผูวิจัยเดทําการทดสอบความตกตางป็นรายคูดวยสถิติ Lest Significant 
Difference (LSD) ดังนี ้
 

ตารางที่ 4  สดงผลการปรียบทียบฉลี่ยรายคูตามจํานวนงินฉลี่ยที่฿ชซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูปตอทัศนคติ 
จํานวนเงินเฉลี่ยที่ใช๎ซ้ือ
ผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป 

 
150 บาท 

ขึ้นเป 
5-30  
บาท 

31-60 
บาท 

61-90 
บาท 

100-150 
บาท 

 Mean 3.97 3.60 3.61 3.61 3.58 
150 บาทขึ้นเป 3.97 - 0.37* 0.36* 0.36* 0.39* 
5-30 บาท 3.60 - - -0.01 -0.01 0.02 
31-60 บาท 3.61 - - - 0.00 0.03 
61-90 บาท 3.61 - - - - 0.03 
100-150 บาท 3.58 - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 การปรียบทียบคาฉลี่ยที่ตกตางกันรายคูตามตารางที่ 4 พบวามีความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อยูหลายคู ดยจํานวนงินฉลี่ยที่฿ชซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูป 150 บาทขึ้นเป ตกตางจากทุกกลุม 
 

ตารางที่ 5  สดงผลการปรียบทียบฉลี่ยรายคูตามความถี่฿นการซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูปตอทัศนคติ 
ซ้ือผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป 

บํอยเพียงใด 
 

1-2  
ครั้ง/ดือน 

3-4 
ครั้ง/ดือน 

มากกวา 4 
ครั้ง/ดือน 

นอยกวา 1 
ครั้ง/ดือน 

 Mean 3.61 3.67 3.68 3.12 
1-2 ครั้ง/ดือน 3.61 - -0.06 -0.07 0.49* 
3-4ครั้ง/ดือน 3.67 - - -0.01 0.55* 
มากกวา 4 ครั้ง/ดือน 3.68 - - - 0.56* 
นอยกวา 1 ครั้ง/ดือน 3.12 - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 การปรียบทียบคาฉลี่ยที่ตกตางกันรายคูตามตารางที่ 5 พบวามีความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 หลายคู ซึ่งความถี่฿นการซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูปนอยกวา 1 ครั้งตอดือนมีความตกตางจากทุกกลุม 
 

ตารางที่ 6  สดงผลการปรียบทียบฉลี่ยรายคูตามความถี่฿นการรับประทานผลิตภัณฑแพริกปรรูปตอทัศนคติ 
ความถี่ในการรับประทาน

ผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูป 
 

นอยกวา 5 
ครั้ง/ดือน 

5-10 ครั้ง/
ดือน 

11-20 ครั้ง/
ดือน 

มากกวา 20 
ครั้ง/ดือน 

 Mean 3.55 3.61 3.76 3.69 
นอยกวา 5 ครั้ง/ดือน 3.55 - -0.07 -0.21* -0.14 
5-10 ครั้ง/ดือน 3.61 - - -0.14 -0.08 
11-20 ครั้ง/ดือน 3.76 - - - 0.07 
มากกวา 20 ครั้ง/ดือน 3.69 - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 การปรียบทียบคาฉลี่ยที่ตกตางกันรายคูตามตารางที่ 6 พบวามีความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อยูคูดียว ดยความถี่฿นการรับประทานผลิตภัณฑแพริกปรรูปนอยกวา 5 ครั้ง/ดือน มีความตกตาง
จากความถี่฿นการรับประทาน 11-20 ครั้ง/ดือน 
 

ตารางที่ 7  สดงผลการปรียบทียบฉลี่ยรายคูตามหลงที่รูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปตอทัศนคติ 
ร๎ูจักผลิตภัณฑ๑พริกแปร

รูปจากแหลํงใด 
 ฆษณา 

พื่อน/ญาติ
นะนํา 

รานคา 
งานสดง

สนิคา 
การสงสริม

การขาย 
อื่นๆ 

 Mean 3.70 3.65 3.58 3.20 3.90 3.44 
ฆษณา 3.70 - 0.05 0.12 0.50* -0.20 0.26* 
พื่อน/ญาตินะนํา 3.65 - - 0.07 0.45 -0.25 0.21 
รานคา 3.58 - - - 0.38 -0.32 0.14 
งานสดงสินคา 3.20 - - - - -0.70* -0.23 
การสงสริมการขาย 3.90 - - - - - -0.47* 
อื่นๆ 3.44 - - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากการปรียบทียบคาฉลี่ยที่ตกตางกันรายคูตามตารางที่ 7 พบวามีความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 หลายคู ดยหลงรูจักผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากหลงอ่ืนๆ มีความตกตางจากหลงฆษณาละการ
สงสริมการขาย ละหลงรูจักจากงานสดงสินคา มีความตกตางจากหลงฆษณาละการสงสริมการขาย 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย฿นครั้งน้ี พบวาปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันของผูบริภค฿นกลุมจังหวัดสนุกนั้น สงผลตอ
ทัศนคติกี่ยวกับผลิตภัณฑแพริกปรรูปที่เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธิดา 
นาคฤทธิ์ (2548) ฿นหัวขอ ความคิดห็นละพฤติกรรมการบริภคน้ําพริกสําร็จรูป฿นครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ" 
ของสตรี฿นกรุงทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยสวนบุคคลของสตรี฿นกรุ งทพมหานคร ฿นดานอายุ อาชีพ 
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ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ละรายเดที่ตกตางกัน มีความคิดห็นตอน้ําพริกสําร็จรูป฿นครงการ
หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแเมตกตางกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณแ บ็ญจธรรมรักษา (2554) 
฿นหัวขอรื่องปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสิน฿จซื้อน้ําพริกกงของผูบริภค฿นตลาดเท พบวา 
ปใจจัยสวนบุคคล ดานพศ อาชีพ รายเดที่ตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสิน฿จซื้อน้ําพริกกงของผูบริภค฿นตลาดเท
เมตกตางกัน ตอายุ การศึกษาที่ตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสิน฿จซื้อนํ้าพริกกงของผูบริภค฿นตลาดเท
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นผูวิจัย฿หความห็นวาปใจจัยสวนบุคคลอาจจะเม฿ชปใจจัยหลักที่สงผลตอ
ทัศนคติละกระบวนการตัดสิน฿จซื้อนื่องจากพริกป็นสินคาอุปภคบริภคละราคาเมพงมากนัก อยางเรก็ดีผูที่มีอายุสูง
ละการศึกษาที่สูงกวา อาจจะเปหาขอมูลพิ่มติมพื่อประกอบการตัดสิน฿จลือกซื้อ ผูประกอบการหรือนักการตลาด
ควรสรางความนาชื่อถือ ตรียมพรอมขอมูลพื่อสรางความมั่น฿จละกระตุน฿หกิดการตัดสิน฿จซื้อเด 
 ฿นดานพฤติกรรมของผูบริภค สวน฿หญป็นพศหญิง ละมักซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากรานคา฿นชุมชม
ที่เปมาสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริมนตแ ชายกตุ ละคณะ (2553) ฿นหัวขอการบริภคน้ําพริกของผูบริภค
฿นกรุงทพมหานคร ละ ศรีวียง ทิพกานนทแ ละ วรรณทิชา ลาภศิริ (2549) ฿นหัวขอพฤติกรรมการบริภค
ผลิตภัณฑแน้ําพริก ฿นจังหวัดปราจีนบุรี พบวาผูบริภคน้ําพริกสวน฿หญป็นผูหญิงละมักรับประทานน้ําพริกจากราน
ขายริมทางหรือตลาด ผูวิจัยห็นวานื่องจากป็นอาหารที่หางาย ละรานคาทั่วเปหรือตามตลาดป็นชองทางที่สามารถ
ตอบจทยแความสะดวกสบาย฿หกับผูบริภคเด สําหรับพฤติกรรม฿นดานจํานวนงินฉลี่ยที่฿ชซื้อผลิตภัณฑแพริกปรรูป 
ความถี่฿นการซื้อ ละความถี่฿นการรับประทานนั้น ยิ่งมีจํานวนมากละมีความถี่สูง ก็จะสงผลตอทัศนคติตอผลิตภัณฑแ
พริกปรรูปมาก ซึ่งสอดคลองกับ สุพรรณิการแ ลิขิตตระกูลรุง (2554) ซึ่งทําการวิจัย฿นหัวขอ พฤติกรรมผูบริภค
น้ําพริกสําร็จรูปพรอมรับประทาน฿นอําภอมืองชียง฿หม ฿นงของความถี่ฉลี่ย 1-3 ครั้งตอดือนที่ซื้อน้ําพริกสําร็จรูป 
ดยจะลือกรานคาที่อยู฿นหลงชุมชนเปมาสะดวก ละบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซื้อคือตนอง ผูวิจัย
มีความห็นวานื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปจากพริกนั้นมีราคาเมพง ป็นสินคาอุปภคบริภค ถือป็นผลิตภัณฑแ
มีความกี่ยวพันต่ํา ดังนั้น฿นการตัดสิน฿จซื้อจึงสามารถตัดสิน฿จเดดวยตนองละ฿ชวลา฿นกระบวนการตัดสิน฿จเมนานนัก 
หากผูบริภคมีความคุนคยจะสงผลตอทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปมาก 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอมูลกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรแพบวาผูที่บริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูป฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนบนสวน฿หญนั้น ป็นพศหญิง อายุ 21-30 ปี ทําอาชีพคาขาย มีรายเดฉลี่ยบงป็นสองกลุมคือ ต่ํากวา 5,000 บาท 
ละ 10,000-20,000 บาท ป็นกลุมที่รับประทานพริกปรรูปมากที่สุด ผูประกอบการควร฿หความสําคัญ฿นงการ
พัฒนาผลิตภัณฑแพริกปรรูปละการสื่อสารการตลาดกับผูบริภคกลุมนี้ 
 2. ขอมูลกี่ยวกับพฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปพบวาผูที่บริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูปนั้น
นิยมซื้อพริกปุนมากที่สุด ละสวนมากเมสามารถจดจําตราสินคาเด ผูประกอบการควร฿หความสน฿จ฿นการสราง
ตราสินคาพื่อ฿หกิดการจดจํา ผูบริภคที่มีความถี่฿นการรับประทานสูงละความถี่฿นการซื้อบอยนั้น จะมีทัศนคติที่ดี
ตอผลิตภัณฑแพริกปรรูป ดังนั้นผูประกอบการควรทําการสงสริมการตลาดพื่อมุงนน฿หกิดการกระตุนการซื้อ฿หมากขึ้น 
นื่องจากสวนมากมีการซื้อฉลี่ย 1-2 ครั้งตอดือนทานั้น ฿นสวนการของพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม ควร฿หความสําคัญ
กับการพัฒนาพริกปุนซึ่งมีความตองการสูงละป็นสวนประกอบหลักของอาหารเทย ละนื่องจากผูบริภครูจัก
ผลิตภัณฑแพริกปรรูปจากรานคาป็นหลัก ดังนั้นผูประกอบการควรทําการสงสริมการตลาดกับรานคา฿หมากขึ้น 
พราะผูบริภคมักจะซื้อยี่หอดมิสถานท่ีดิมป็นประจําตามหลงรานคา฿นชุมชนที่เปมาสะดวก นอกจากรานคาลว 
ผูประกอบการควรทําการสงสริมการตลาดพิ่มติมดย฿ชการฆษณาละการสงสริมการขายมากกวางานสดงสินคา
นื่องจากสงผลตอทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริกปรรูปของผูบริภคเดดีกวา 
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 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป  
 สําหรับการศึกษาครั้งตอเป ผูวิจัยเดมีขอสนอนะพื่อ฿ชป็นนวทาง฿นการวิจัยครั้งตอเป฿หมีความสมบูรณแ
มากยิ่งข้ึน ดังนี ้
 1. ควรพิ่มจังหวัดที่฿ช฿นการวิจัย฿หมากยิ่งขึ้นนื่องจากผูวิจัยเดก็บขอมูลฉพาะ฿นกลุมจังหวัดสนุกทานั้น 
ดังนั้นควรขยายขอบขตการศึกษา฿หมากยิ่งขึ้น พื่อที่เดขอมูลดานพฤติกรรม ละทัศนคติเดละอียดมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาปใจจัยดานอื่นๆ ชน ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อ นื่องจากจะเดทราบวาปใจจัย฿ดบาง
ที่มีสวน฿นกระบวนการตัดสิน฿จซื้อของผูบริภคที่บริภคผลิตภัณฑแพริกปรรูป 
 3. ฿นการดํานินการวิจัย฿นครั้งน้ีป็นการวิจัยชิงปริมาน ดังนั้นการวิจัย฿นครั้งถัดเปควรทําการวิจัย฿นชิง
คุณภาพดวยพื่อที่จะเดขา฿จทัศนคติละพฤติกรรมของผูบริภคเดละอียดมากขึ้น 
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การสืบทอดอํานาจทางการเมืองในกลุํมประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
POLITICAL POWER INHERITANCE IN ASEAN COUNTRIES:  

ECONOMIC AND SOCIAL EFFECT 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) พื่อศึกษารูปบบละวิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง
฿นกลุมประทศอาซียน 2) พื่อศึกษาผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคมจากการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุม
ประทศอาซียน ดย฿ชวิธีการวิจัยอกสาร (Documentary Research) กี่ยวกับศึกษาขอมูลจากอกสาร ตํารา 
วารสาร ผลงานการวิจัยที่กี่ยวของกับการทําผลงานทางวิชาการทั้ง฿นละตางประทศ การวิจัยยอนหลัง (Expost 
Facto Research) ป็นการศึกษายอนหลัง฿นสิ่งที่กิดการวิคราะหแขอมูล  
 ผลการศึกษาพบวา การสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียนจะมีรูปบบการสืบทอด
อํานาจทางการมือง ที่ตกตางกันเมวาจะรูปบบ฿ดก็สามารถสืบทอดอํานาจเดตกตางกันพียงรูปบบละวิธีการ
ที่฿ชทานั้นองอยาง นการา บรูเน ดารุสซาลาม มีการปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ดยมีสมด็จพระราชาธิบดี
ทรงป็นองคแอธิปใตยแหงรัฐฐาธิปใตยแ ฿ชวิธีสืบทอดตามตระกูลตามลําดับรัชทายาทหงราชวงศแบลกียะหแ 
สืบราชสมบัติป็นสุลตาน องคแประมุขหงนการา บรูเน ดารุสซาลาม สวนสาธารณรัฐฟิลิปปินสแมีระบอบการปกครอง
บบประชาธิปเตยบบประธานาธิบดีป็นประมุขละหัวหนา ฝุายบริหาร ดยตระกูลนักการมือง อาทิชนตระกูล 
Cojuanco-Aquino ตระกูล Macagapal-Arroyo ละตระกูล Marcos ละสาธารณรัฐสิงคปรแมีระบอบการปกครอง
บบสาธารณรัฐ (ประชาธิปเตยบบรัฐสภา มีสภาดียว) ดยมีประธานาธิบดีป็นประมุข ละนายกรัฐมนตรีป็นหัวหนา
ฝุายบริหาร ละสาธารณรัฐสิงคปรแ ป็นรัฐดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปเตยบบสาธารณรัฐ฿ชระบบ
รัฐสภาละป็นระบบหลายพรรคการมืองที่มีพรรคดนพรรคดียว คือ พรรคกิจประชาชน 
คําสําคัญ : การสืบทอดอํานาจทางการมือง, รูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมอืง, วิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง, 
 ผลกระทบทางศรษฐกิจ, ผลกระทบทางสังคม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were (1) To investigate forms and methods of political 
inheritance in ASEAN countries and (2) To study the social and economic impacts of political 
inheritance in ASEAN countries. The study was conducted using documentary research ranging 
from textbooks, journals, domestic and foreign academic research, and expost facto research 
which was done by analyzing the past data.  
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 The results are as follow: The forms of political inheritance in ASEAN countries are 
different. Although their methods are different, any forms can be used to inherit political power. 
For instance, Sultan of Brunei, which is ruled by a form of absolute monarchy, is the head of 
state with full executive authority, and Brunei's succession to the throne is inherited by the rank 
amongst the legitimate heirs and successors of Sultan in Bolkiah family. Philippines is a republic 
with a presidential form of government, and the president is also the head of executive branch. 
Ones of the prominent politician families are Cojuanco-Aquino, Macagapal-Arroyo and Marcos. 
Singapore is governed through a parliamentary system, but it is not an electoral democracy. Its 
executive branch of government is made up of the President and the Cabinet of Singapore, 
Although there are many political parties, the ruling People's Action Party (PAP) dominates the 
political process.  
Keywords : Political Power inheritance, Pattern of political power inheritance, Resource of 
 political power inheritance, Economic effect ,Social effect 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การสืบทอดอํานาจทางการมืองป็นปรากฏการณแที่ปรากฏ฿หห็นอยูทั่วทุกมุมลก ซึ่งการสืบทอดนี้มีมา
ตั้งตครั้งสมัยบราณกาลพราะ฿นกลุมคนจํานวนมากหากเมมีผูนําก็จะกิดปใญหาตางๆ เด นื่องจากตละคนห็น
วาสิ่งที่ตนกระทํานั้นถูกตองหาขอยุติเมเด จึงเดมีการตกลงพรอม฿จลือกบุคคลหนึ่งที่มีพื่อป็นจุดศูนยแกลาง  
ดยมีคุณสมบัติตามที่ตองการ฿หป็นผูปกครองกลุมคนพื่อคอยดูลการกระทําตางๆ  ของกลุมคนมื่อกลุมคน 
มีความสัมพันธแกันระหวางบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งคอยชวยหลือกื้อกูลซึ่งกันละกัน ฿นขณะที่ผูปกครองกลุม
หรือผูอุปถัมภแตองการอํานาจ ช่ือสียงกียรติยศ สวนผูถูกปกครองหรือผูอยูภาย฿ตการอุปถัมภแตองการความคุมครอง 
การดูลอา฿จ฿ส พื่อ฿หมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งชีวิต ทรัพยแสิน กิจการงานตางๆ จึงป็นการตอบทนผลประยชนแ
ซึ่งกันละกนัพราะ฿นสังคมสวน฿หญจะนิยมความมั่งคั่ง การยกยองผูมีอํานาจจนบางครั้ง฿หความสําคัญที่ตัวบุคคล
มากกวาอุดมการณแ มื่อผูที่เดอํานาจมาก็จะพยายามรักษาอํานาจนั้นเวกับตนหรือคน฿กลชิดที่เววาง฿จสืบทอด
อํานาจที่เดรับมา (วรวลัญชแ รจนพล, 2558, น. 8-6) อํานาจ฿นสังคมที่ตกตางกันจะขับคลื่อน฿หกิดกระบวนการ
ทางการมืองที่ตกตางกัน฿นขอบขายอํานาจ กลาวคือ ตัวสดงที่อยู฿นตําหนงของครงสรางของความสัมพันธแชิงอํานาจ
฿นสังคม฿นฐานะที่ป็น “ผูปกครอง”จะมีการขงขันหรือตอสูพื่อ฿หเดมาซึ่งอํานาจ฿นฐานะผูปกครองละ฿ชอํานาจนั้น
฿นการปกครอง ละ ปรีชา รืองจันทรแ (2559, น. 14) การมืองป็นการสวงหาอํานาจ การ฿ชอํานาจละการรักษาอํานาจ 
ซึ่งสอดคลองกับ Lasswell and Kaplan (1963, p. 181) ที่วาการมืองป็นรื่องของการศึกษากี่ยวกับอิทธิพลละ
ผูมีอิทธิพล ผูมีอิทธิพล฿นความหมายนี้เดกผูนําหรือผูมีอํานาจทั้งที่ป็นทางการละเมป็นทางการ ผูนําที่ป็นทางการ
เดกผูนําที่มีตําหนงตงตั้งนนอน สวนผูนําที่เมป็นทางการเดกผูนําที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพล฿นทองถิ่นทั่วเป
ขา฿จกัน ผลการวิจัยของสถาบันพระปกกลาวา ตระกูลการมือง฿นระบอบประชาธิปเตยของเทยมื่อปรียบทียบ
กับประทศอื่นๆ ฿นลก พบวาประทศเทยมีสัดสวนตระกูลการมืองสูงกวาประทศที่เดชื่อตระกูลการมืองมีบทบาทสําคัญ
อยางม็กซิก ฟิลิปปินสแ ละญี่ปุุน รอยละ 2 รอยละ 5 ละรอยละ 9 ตามลําดับ ละป็นสัดสวนที่สูงกวาอารแจนตินา
ละสหรัฐอมริกาถึง 4 ละ 7 ทาตามลําดับ 
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 ซึ่งประทศอาซียนก็มีการสืบทอดอํานาจทางการมอืงที่ตกตางกันออกเปทํา฿หมีผลกระทบทางศรษฐกจิ
ละสังคมที่ตกตางกันทั้งทางดานบวกละทางดานลบที่กิดขึ้น฿นประทศตางๆ ซึ่งรูปบบการสืบทอดอํานาจ
ทางการมืองของประทศ฿นกลุมอาซียนทั้ง 3 ประทศ มีรูปบบละการสืบทอดอํานาจทางการมืองที่ตกตางกัน
เมวาจะรูปบบ฿ดก็สามารถสืบทอดอํานาจเดตกตางกันพียงรูปบบละวิธีการที่฿ชทานั้นองอยาง นการา บรูเน 
ดารุสซาลาม มีการปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ดยมีสมด็จ พระราชาธิบดีทรงป็นองคแอธิปใตยแหงรัฐฐาธิปใตยแ 
฿ชวิธีสืบทอดตามตระกูลตามลําดับรัชทายาท สวนสาธารณรัฐฟิลิปปินสแมีระบอบการปกครองบบประชาธิปเตย
บบประธานาธิบดีป็นประมุขละหัวหนา ฝุายบริหาร ดยตระกูลนักการมือง 2 ตระกูล คือ ตระกูล Cojuanco-
Aquino ตระกูล Macagapal-Arroyo ละสาธารณรฐัสิงคปรแมีระบอบการปกครองบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปเตย
บบรัฐสภา มีสภาดียว) ดยมีประธานาธิบดีป็นประมุข ละนายกรัฐมนตรีป็นหัวหนาฝุายบริหาร ละสาธารณรัฐ
สิงคปรแ ป็นรัฐดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปเตยบบสาธารณรัฐ฿ชระบบรัฐสภาละป็นระบบหลายพรรค
การมือง ท่ีมีพรรคดนพรรคดียว คือ พรรคกิจประชาชน 
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาที่เดนําสนอมาดังกลาวขางตน จึงป็นประด็นที่นาสน฿จวา
การสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน : ผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคมอยางเร ดยศึกษารูปบบ
ละวิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียนละศึกษาผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคมจากการ
สืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษารูปบบละวิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
 2. พื่อศึกษาผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคมจากการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การสืบทอดอํานาจทางการมือง หมายถึง การพยายามรักษาอํานาจนั้นเวกับตนหรือคน฿กลชิดที่เววาง฿จ
สืบทอดอํานาจที่เดรับมาสืบทอดกันตอ 
 รูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมือง หมายถึง นวทางที่฿ช฿นการสืบทอดอํานาจทางการมืองอาจ฿ช
ระบบการปกครอง,พรรคการมือง,ตระกูลนักการมืองหรือ฿ชกลุมอํานาจ ชน ทหาร ขุนนาง ป็นตน 
 วิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง หมายถึง กระบวนการ฿นการสืบทอดอํานาจทางการมือง พื่อการ
ดํารงอยูของอํานาจภาย฿นกลุมของตน 
 ผลกระทบทางศรษฐกิจ หมายถึง ผลจากการสืบทอดอํานาจทางการมืองที่สงผลตอศรษฐกิจประทศ 
 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลจากการสืบทอดอํานาจทางการมืองที่สงผลตอทางดานสังคมของประทศ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

การสืบทอดอํานาจทางการเมือง 
- การปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ดยมีสมด็จพระราชาธิบดี 
ทรงป็นองคแพระประมุขละนายกรัฐมนตรี 
- การปกครองบบประชาธิปเตยบบประธานาธิบดีป็นประมุข
ละหัวหนาฝุายบริหาร 
- การปกครองบบสาธารณรัฐมีประชาธิปเตยบบรัฐสภา ดย
ป็นสภาดียว มีประธานาธิบดีป็นประมุขละนายกรัฐมนตรีป็น
หัวหนาฝุายบริหาร 

ผลกระทบ         
ทางศรษฐกิจ 

ผลกระทบ            
ทางสังคม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเดทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัยอกสาร (Documentary Research) กี่ยวกับศึกษาขอมูล
จากอกสาร ตํารา วารสาร ผลงานการวิจัยที่กี่ยวของกับการทําผลงานทางวิชาการทั้ง฿น ละตางประทศ การวิจัย
ยอนหลัง (Expost Facto Research) ป็นการศึกษายอนหลัง฿นสิ่งที่กิดการวิคราะหแขอมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา รูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมืองของประทศ฿นกลุมอาซียน ทั้ง 3 ประทศ 
ประกอบดวย นการา บรูเน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam),สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ (Republic of the 
Philippines), สาธารณรัฐสิงคปรแ (Republic of Singapore) มีรูปบบละวิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง 
ที่ตกตางกัน ดังนี ้
 1. รูปบบละวิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
  1.1 รูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
   จากการศึกษาพบวา นการา บรูเน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ป็นประทศ
ดียว฿นประชาคมอาซียนที่มีระบอบการปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ซึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ 
หมายถึง ระบอบการปกครองที่มีกษัตริยแป็นผูปกครองละ มีสิทธิ์ขาด฿นการบริหารประทศ กษัตริยแก็คือกฎหมาย 
พราะ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยูที่กษัตริยแ คําสั่ง ความตองการตาง ๆ ลวนมีผลป็นกฎหมาย กษัตริยแมีอํานาจ฿นการ
ปกครองผนดินละพลมืองดยอิสระ ดยเมมีกฎหมายหรือองคแกรตามกฎหมาย฿ด ๆ จะหามปรามเด เมมี
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย฿ดๆ ที่จะอยูหนือกวากษัตริยแ ปใจจุบันมีประทศที่฿ชระบอบสมบูรณา ญาสิทธิราชยแ฿นปใจจุบัน
คือ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระบีย, นการา บรูเน ดารุสซาลาม, รัฐสุลตานอมาน,ราชอาณาจักร อสวาตีนี (สวาซิลนดแ), 
รัฐกาตารแ, สหรัฐอาหรับอมิรตสแ ละ นครรัฐวาติกัน ฿นสวนของนการา บรูเน ดารุสซาลาม ซึ่งมีการปกครองดวย
ระบบสุลตาน ดยองคแสุลตาน (Sultan) จะมีอํานาจด็ดขาดพียงผูดยีว มีฐานะป็นสมด็จพระราชาธิบดี (Yang Di-
Pertuan Negara) ดยกําหนด฿หสมด็จพระราชาธิบดีทรงป็นองคแอธิปใตยแหงรัฐฐาธิปใตยแ ซึ่งคําวา “รัฏฐาธิปใตยแ” 
คือ รัฏฐ หมายความวา ดินดน,อาณาจักร,ประทศ,ผนดิน,บานมือง สวนอธิปใตยแ หมายความวา ผูป็น฿หญ, มีอํานาจ, 
ความป็น฿หญ มื่อนํา 2 คํานี้มาสนธิกันจึงเดความหมาย ผูกุมอํานาจรัฐ  สวนองคแอธิปใตยแ คือจะป็นผู฿ชอํานาจ
รัฏฐาธิปใตยแ บบบ็ดสร็จพียงกลุมดียว คณะดียวทั้งการออกคําสั่ง ซึ่งมีผลบังคับ฿ชป็นสมือนกฎหมายหงรัฐ  
นอกจากนั้นลักษณะดนของความป็นอธิปเตยของสุลตานดยการปกครองของนการา บรูเน ดารุสซาลาม ป็นการ
ปกครอง฿นรูปบบรัฐดี่ยวตป็นรัฐดี่ยวบบรวมศูนยแอํานาจ (Centralization) ฿นดานการบริหารราชการผนดิน นกา
รา บรูเน ดารุสซาลาม เมมีการกระจายอํานาจทางการมืองเปยังหนวยการปกครอง฿นระดับลาง การบริการาชการ
ผนดินจึงป็นการสั่งการตามสายบังคับบัญชา หรือป็นลําดับช้ันจากสุลตานละสมด็จพระราชาธิบดีลงมาที่กระทรวง 
(Ministry) หรือหนวยงานของรัฐ (Department) ตอเปยังขตการปกครอง (Daerah/District) ละตอเปยังตําบล 
(Mukim/Ward/Sub-district) ละหมูบาน (Kampung/Village) ซึ่งป็นหนวยการปกครองระดับลางสุด ละมื่อ
หมูบานตองการดํานินการ฿ดก็จะสนอรื่องเปยังตําบล ซึ่งจะสงตอเปยังขตปกครอง ฿นสวนของรัฐธรรมนูญของนกา
รา บรูเน ดารุสซาลาม มีการ฿ชรัฐธรรมนูญตั้งตปี 2502 ละรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีการกเข฿นปี 2514 ละปี 2527 
ดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2502 ก็ยังเดกําหนด฿หสุลตานป็นผูนําของรัฐดยมีอํานาจสมบูรณแ องคแสุลตานมีผูชวยละผู฿ห
คําปรึกษาดย 5 สภา คือสภาศาสนา (The Religious Council) สภาที่ปรึกษา (The Privy Council) สภารัฐมนตรี (The 
Council of Ministers ), สภานิติบัญญัติ (The Legislatif Council) ละสภาที่รียกวา The Council of Succession 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ซึ่งทําหนาที่฿นการลือกสุลตานองคแ฿หม ละภารกิจอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2502 นั้นกําหนด฿หนายกรัฐมนตรีป็น
ตําหนงสูง฿นฝุายบริหาร ละมีการกเขรัฐธรรมนูญอีกครั้งมื่อนการา บรูเน ดารุสซาลาม เดรับอกราช มื่อ 1 
มกราคม 2527 ดย฿นปีดังกลาวสุลตานเดขารับตําหนงนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ละ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย ตอมามื่อ ตุลาคม 2529 สุลตานเดลาออกจากตําหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาหม ตามรัฐธรรมนูญ 2502 การตงตั้งสมาชิกของสภาตางๆ ป็นอํานาจของสุลตาน (สมชาติ จศรีชัย, 
2561, น. 1) ภาย฿ตรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2502 ฿หมีการลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ (Mesyuarat Negera) ตการ
ลือกตั้งกิดขึ้นพียงครั้งดียว฿นปี พ.ศ. 2505 หลังการลือกตั้งเดเมนานนักมีการชุมนุมละเดมีการประกาศ
สถานการณแฉุกฉินหามพรรคประชาชนของนการา บรูเน ดารุสซาลาม ทํากิจกรรมทางการมืองอีกตอเป ฿นปี พ.ศ. 
2513 สภาเดปลี่ยนปลงวิธีการเดมา฿หมดย฿หมาจากการตงตั้ง ดยสุลตาน ฿นปี 2547 สุลตานประกาศวา
รัฐสภาตอเปนี้ 9 ที่นั่ง฿น 20 ที่นั่งจะมาจากการลือกตั้ง การกเขรัฐธรรมนูญ฿นปี พ.ศ. 2547 กลับยิ่งทํา฿หอํานาจ
สุลตานพิ่มมากขึ้น มวาระบบดิมที่ปิดอกาส฿หสมาชิกสภานิติบัญญัติบางสวนมาจากการลือกตั้งเดถูกนํากลับมา฿ช
อีกครั้ง฿นปี พ.ศ. 2547 ตสมาชิกทั้งหมดกลับเดรับการตงตั้ง ดยมีหนาที่฿นความห็นชอบตอการกเขรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2547 รวมเปถึง การออกกฎหมาย฿หสุลตานมีอํานาจสูงสุด฿นการปกครองรัฐ ละการอยูหนือกฎหมาย
ทั้ง฿นรื่องทางราชการละรื่องสวนตัว นอกจากนี้ การกเขรัฐธรรมนูญก็พื่อลดบทบาทของสภานิติบัญญัติ ถึงมวา
จะกําหนด฿หมีการลือกตั้ง ที่ผานมาสภาก็มักจะ฿หประกอบเปดวยสมาชิกที่เดรับการตงตั้ง ละมีการจัดประชุมสภา
พียงหนึ่งครั้ง พื่อที่จะปรึกษาหารือรื่องงบประมาณละปใญหากี่ยวกับการบริหารการปกครองที่กี่ยวของกับ
ประชาชนทานั้น สุลตานของนการา บรูเน ดารุสซาลาม นั้นสามารถที่จะสรางอํานาจทางการมือง฿หขมข็งเมมีสิ่ง฿ด
มาทาทายการควบคุมอํานาจของรัฐเด ความสําร็จของราชวงศแบรูเนคือการรวมอํานาจศูนยแกลางเวท่ีองคแที่สุลตาน 
   ดยรูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมืองของนการา บรูเน ดารุสซาลาม มีการปกครองบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยแ ดยมีสมด็จพระราชาธิบดีทรงป็นองคแอธิปใตยแหงรัฐฐาธิปใตยแ ซึ่งตําหนงสมด็จพระราชาธิบดี
฿ชวิธีสืบทอดตามตระกูล ตามลําดับรัชทายาทหงราชวงศแบลกียะหแ ทรงสืบราชสมบัติป็นสุลตานองคแประมุข
หงนการา บรูเน ดารุสซาลาม 
   จากการศึกษาพบวา สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ (Republic of the Philippines) มีระบอบการปกครอง
บบประชาธิปเตยบบประธานาธิบดีป็นประมุขละหัวหนาฝุายบริหาร (วาระ 6 ปี) (สมชาติ จศรีชัย, 2561, น. 1) 
ดยรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ กําหนด฿หมีการจัดการลือกตั้งประธานาธิบดีละรองประธานาธิบดีทุก 6 ปี 
฿นวันจันทรแที่สองของดือนพฤษภาคม นอกจากการลือกตั้งประธานาธิบดีลว ยังมีการลือกตั้งรองประธานาธิบดี 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูทนราษฎร ผูบริหารละสมาชิกสภาทองถิ่นทั่วประทศ รวมหมื่นกวาตําหนง฿นคราวดียวกัน 
บัตรลงคะนนสียงลือกตั้งมีขนาด฿หญมาก บงป็นชองๆ ตามตําหนงการลงคะนนลือกตั้ง฿ชการรงาวงกลม
หนาช่ือผูสมัคร฿นตละตําหนงดวยดินสอ 2B ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ มาจากการลือกตั้งดยตรง
จากประชาชน มีวาระ฿นการดํารงตําหนง 6 ปี ละจํากัด฿หดํารงตําหนงเดพียงวาระดียวทานั้น ผูที่จะลงสมัคร
รับลือกตั้งป็นประธานาธิบดีตองอาศัยอยู฿นสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ มาลวเมต่ํากวา 10 ปี อายุเมต่ํากวา 40 ปี ละ
เมมีรายชื่ออยู฿นคณะผูบรหิารขององคแกรที่ทําธุรกิจกี่ยวของกับ นยบายของรัฐบาล ท้ังนี้ ประธานาธิบดีเมมีอํานาจ
฿นการยุบสภา สวนตําหนงรองประธานาธิบดีเดจากการลือกตั้ง มีวาระ฿นการดํารงตําหนง 6 ปี ชนดียวกับ
ประธานาธิบดี ละสามารถรับการตงตั้งป็นสวนหนึ่ง฿น คณะรัฐมนตรีเด ดยเมจําป็นตองสังกัดพรรคการมืองดียวกัน
กับประธานาธิบดี ระบบการลือกตั้งท่ีปรากฏ฿นรัฐธรรมนูญละระบบการลงคะนนลือกตั้งซึ่งจะป็นการตัดสินวา
บุคคล฿ดละพรรคการมือง฿ดจะเดรับการ ลือกตั้งตําหนงตางๆ ระบบการลงคะนนลือกตั้งที่฿ชกันอยูป็นการตัดสิน
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จากสียงสวน฿หญของผูลงคะนนลือกตั้งทั้ง฿นระบบสัดสวนหรือสียงขางมาก (Majoritarian) ฿นอดีตป็นระบบ
สัดสวนบัญชีรายช่ือพรรค (Party-list Proportional) ละระบบสัดสวนสมาชิกพรรคบผสม(Mixed-member 
Proportional) ฿นระยะตอมาป็นบบ ระบบสียงขางมากรอบดียว หรือ First Past the Post (FPP) การลือกตั้ง
฿นตําหนงตางๆ กฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแกําหนด฿หคณะกรรมการการลือกตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ 
(Commission of Elections-COMELEC) ปิดรับลงทะบียนผูสมัครรับลือกตั้งทั่วเป฿นทุกระดับกอนที่จะมีการ
ลือกตั้งป็นวลา 6 ดือนรัฐสภาป็นบบสภาคูประกอบเปดวย 2 สภา คือ สภาสูงหรือวุฒิสภา (the Senate) ละ
สภาลางหรือสภาผูทนราษฎร (the House of Representatives) สภาสูงหรือวุฒิสภามีสมาชิกจํานวน 24 คน 
จากการลือกตั้งดยตรงจากประชาชนดยป็นการลือกตั้งท้ังประทศ (Nationwide) มีวาระการดํารงตําหนง 6 ปี
ละสามารถดํารงตําหนงเด 2 วาระติดตอกัน ผูที่เดรับลือกตั้งจะตองเดคะนนสียงจากประชาชนจากมากเปหานอย 
24 คน ดยผูที่เดคะนนลือกตั้ง฿นลําดับท่ี 1-12 จะสามารถอยู฿นวาระเด 6 ปี ผูที่เดคะนน฿นลําดับที่ 13-24 นั้น
฿หดํารงวาระ 3 ปีละสามารถสมัครรับลือกตั้ง฿หมพื่อ฿หอยู฿นวาระเดอีก 3 ปี฿นการลือกตั้งกลางสมัย ผูที่จะป็น
วุฒิสมาชิกตองกิด฿นสาธารณรัฐฟิลิปปินสและอายุเมต่ํากวา 35 ปี ฿นสวนของสภาผูทนราษฎร สมาชิกสภาผูทนราษฎร
มีจํานวนเมกิน 250 คน (วนตกฎหมายจะกําหนดเวป็นอยางอื่น) ซึ่งปใจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 280 คน 
ดยสมาชิกจํานวน 228 คน มาจากการลือกตั้งดยตรง฿นระบบบงขต ขตละหนึ่งคน สวนที่หลืออีกจํานวน 52 คน 
มาจากการลือกตั้ง฿นระบบบัญชีรายชื่อของกลุมภาคสวนตางๆ (Sectors) ตามจตนารมณแของรัฐธรรมนูญตองการ
฿หป็นสมาชิกกลุมผลประยชนและกลุมคนที่อยูหางเกลหรือชนผา พรรคการมืองที่จะเดรับการลือกตองเดรับ
คะนนลือกตั้งมากกวารอยละ 2 ละตละพรรคจะมีสมาชิกเดรับลือกตั้ง฿นระบบนี้เมกินพรรคละ 3 คน 
สมาชิกสภาผูทนราษฎรมีวาระ฿นการดํารงตําหนงคราวละ 3 ปีสามารถดํารงตําหนงเดเมกิน 3 วาระติดตอกัน  
ทั้งนี้ สามารถเดรับการลือกตั้งขามาเดอีก  
   ดยรูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแมีระบอบการปกครองบบ
ประชาธิปเตยบบประธานาธิบดีป็นประมุขละหัวหนาฝุายบริหาร ดยตระกูลนักการมือง ประกอบดวยตระกูล 
Cojuanco-Aquino ละตระกูล Macagapal-Arroyo ละตระกูล Marcos ตระกูล Cojuangco-Aquino ป็นตระกูล
กากสืบช้ือสายมาจากชาวจีนฮกกี้ยนสกุล Xu ที่อพยพมาอาศัย฿นฟิลิปปินสแถมยังมีช้ือสายสปนิชปนอยูดวย 
(Filipino-Chinese-Spanish) ตระกูล Cojuangco นับป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดตระกูลหนึ่งดยฐานที่มั่นของ
ตระกูลนี้อยูที่มือง Tarlac บนกาะLuzon สมาชิก฿นตระกูล Cojuangco ปใจจุบันตระกูลการมือง Coujangco-
Aquino ยังคงมีบทบาทละครองอํานาจสูงสุด฿นสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ ดยมี นายบนิกน ซีมออน กฮวงก อากี
นที่ 3 (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) (Benigno “The Third”) หรือ Noynoy / Ninoy ผูดํารง
ตําหนงประธานาธิบดีคนปใจจุบันคนท่ี 15 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแ ซึ่งป็นบุตรชายของ มารีย คอราซอน ซูมูลอง 
คอฆวงค อากีน (María Corazón Sumulong Cojuangco Aquino หรือที่รูจักกันดี฿นช่ือ คอรียแ อากีน (Cory 
Aquino) ผูดํารงตําหนงป็นประธานาธิบดีคนที่สิบอ็ดของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแระหวางปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) 
ถึงปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ดยป็นประธานาธิบดีหญิงคนรกของสาธารณรัฐฟิลิปปินสและของทวีปอชีย 
   จากการศึกษาพบวา สาธารณรัฐสงิคปรแ (Republic of Singapore) มีระบอบการปกครองบบสาธารณรฐั 
(ประชาธิปเตยบบรัฐสภา มีสภาดียว) ดยมีประธานาธิบดีป็นประมุข ละนายกรัฐมนตรีป็นหัวหนาฝุายบริหาร 
(วทัญโู ฿จบริสุทธ์ิ, 2557, น. 740) ปใจจุบันสาธารณรัฐสิงคปรแ ป็นประทศที่ถือเดวามีสถียรภาพทางการมืองสูง
ป็นอยางยิ่ง ที่ป็นชนนี้ก็สืบนื่องมาจากศักยภาพ฿นการประกอบสรางการธํารงรักษา ละผูกขาดอํานาจทางการมือง
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มาอยางตอนื่อง ยาวนานของพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party: PAP) ป็นพรรครัฐบาลของสาธารณรัฐ
สิงคปรแ ซึง่เดประกาศตั้งคณะกรรมการบริหารกลางของพรรค ชุด฿หมป็นครั้งรกนับตั้งตกอตั้งประทศ ลี กวน ยู 
(Lee Kuan Yew) ป็นผูรวมกอตั้งพรรคละลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party) คนรก ละนําพรรค
ชนะการลือกตั้ง 8 ครั้งตั้งตปี 2502 ถึง 2533 ละควบคุมการยกสาธารณรัฐสิงคปรแจากสหพันธรัฐมาลซีย฿นปี 2508 
นับตประกาศป็นประทศอกราชมีอํานาจอธิปเตยของตนอง ดยปกครอง฿นรูปสาธารณรัฐ สิงคปรแก็ป็นประทศ 
ที่มีนายกรัฐมนตรีพียงคนดียวมาป็นวลานานถึง 25 ปี นายกรัฐมนตรีคนที่สองของสาธารณรัฐสิงคปรแ คือ ก฿ะ จ฿กตง 
ดํารง฿นตําหนงนายกรัฐมนตรีกือบ 14 ปี นายกรัฐมนตรีคนปใจจุบันคือคนที่สามของสาธารณรัฐสิงคปรแ คือ ลี ซียน ลุง 
ดํารง฿นตําหนงนายกรัฐมนตรีมากวา 13 ปี ซึงนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนนี้มาจากพรรคกิจประชาชน (People's 
Action Party) ซึ่งตละคนครองตําหนงนายกรัฐมนตรีมากกวา 10 ปี สาธารณรัฐสิงคปรแมีการลือกตั้งอยูสองประภท 
เดก 1) การลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ละ 2) การลือกตั้งประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญการลือกตั้งทั่วเปของสมาชิก
รัฐสภาตองดํานินการภาย฿น 3 ดือนนับตั้งตสภาสิ้นสุดลง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสิงคปรแมาจากการ
ลือกตั้งดยตรง มีวาระดํารงตําหนง 6 ปี สมาชิกรัฐสภามาจากการลือกตั้งทั่วเปทุก 5 ปี พรรคการมืองสําคัญ 4 พรรค 
เดก พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party : PAP) จัดตั้ง฿นปี 2497 ซึ่งนับตั้งตปี 2502 ที่ริ่มมีการลือกตั้ง 
พรรค PAP เดรับสียงขางมากมาดยตลอด ทํา฿หการมืองละรฐับาลมีสถียรภาพมาพรรคกรรมกร (Worker’s Party : 
WP) จัดตั้งขึ้น฿นปี 2500 พรรคประชาธิปใตยแสิงคปรแ (Singapore Democratic Party : SDP) จัดตั้ง฿นปี 2523 ละ
พรรคพันธมิตรหงประชาธิปใตยแสิงคปรแ (Singapore Democratic Alliance : SDA) จัดตั้งมื่อปี 2544 ดยพรรค
กิจประชาชน (People's Action Party) เดรับชัยชนะ฿นการลือกตั้งทุกครั้งเมวาจะป็นการลือกตั้งทั่วเป หรือการ
ลือกตั้งซอม 
   ดยรูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมืองของสาธารณรัฐสิงคปรแมีระบอบการปกครองบบสาธารณรัฐ 
(ประชาธิปเตยบบรัฐสภา มีสภาดียว) ดยมีประธานาธิบดีป็นประมุข ละนายกรัฐมนตรีป็นหัวหนาฝุายบริหาร 
ละสาธารณรัฐสิงคปรแ ป็นรัฐดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปเตยบบสาธารณรัฐ฿ชระบบรัฐสภาละป็น
ระบบหลายพรรคการมือง ท่ีมีพรรคดนพรรคดียว คือ พรรคกิจประชาชน 
  1.2 วิธีการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
   จากการศึกษาพบวา นการา บรูเน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) มีวิธีการสืบทอด
อํานาจทางการมือง ดยการปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ดย฿ชวิธีสืบทอดตามตระกูล ตามลําดับรัชทายาท
หงราชวงศแบลกียหแ ทรงสืบราชสมบัติป็นสุลตานองคแประมุขหงนการา บรูเน ดารุสซาลาม นับตั้งตสุลตาน
พระองคแรกสุลตานมูฮัมหมัด ชาหแ สวรรคต สุลตานอับดุล มาจิด ฮัสซัน (คารแนามหาราช) สุลตานลําดับที่ 2 ซึ่งป็น
พระอรสจึงขึ้นครองราชยแ สืบทอดตอๆ กันมาจากรุนพระราชบิดาสูรุนพระราชบุตร สุลตาน อาหมัด สุลตานลําดับที่ 3 
สุลตานชารีฟ อาลี สุลตานลําดับที่ 4 สุลตานสุเลยมาน สุลตานลําดับที่ 5 ขึ้นครองราชยแตอจากพระราชบิดาที่สวรรคต 
ถึงมวาสุเลยมาน สุลตานลําดับที่ 5 ขึ้นครองราชยแ 44 ปีลวก็มีการสละราชสมบัติ฿หพระอรสสุลตานบลกียหแ 
สุลตานลําดับที่ 6 ขึ้นครองราชยแ กระทั่งสวรรคตลวสุลตานอัลดุล คาฮารแ สุลตานลําดับที่ 7 ขึ้นครองราชยแเด 9 ปี 
ก็สละราชสมบัติ ฿หพระอรสสุลตานเซฟุล เรจัล สุลตานลําดับที่ 8 สุลตานชาหแ บรูเน สุลตานลําดับที่ 9 ขึ้นครองราชยแ
พียง 1 ปี ละสุลตานมฮูัมหมดั ฮัสซัน สุลตานลําดบัที่ 10 ขึ้นครองราชยแ 16 ปีลวสวรรคต สุลตานอับดุล จาลิลุล อัคบารแ 
ซึ่งป็นพระชษฐาขึ้นครองราชยแทนป็นสุลตานลําดับที่ 11 สุลตานอับดุล จาลิลุล จับบารแ สุลตานลําดับที่ 12 
ขึ้นครองราชยแตอจากพระราชบิดา สุลตานมูฮัมหมัด อาลี สุลตานลําดับที่ 13 สุลตานอัลดุล ฮักกุล มูบิน สุลตาน
ลําดับที่ 14 สุลตานมูเฮยดิน สุลตานลําดับที่ 15 สุลตานนาซซารุดดิน สุลตานลําดับที่ 16 สุลตานฮัสซิน คามาลุดดิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99


 

220 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สุลตานลําดับที่ 17 สุลตานมูฮัมหมัด อลาอุดดิน สุลตานลําดับที่ 18 สุลตานฮัสซิน คามาลุดดิน สุลตานลําดับที่ 19 
สุลตานอมารแ อาลี เซฟุดดินที่ 1 สุลตานลําดับที่ 20 สุลตานมูฮัมหมัด ทาจุดดิน สุลตานลําดับที่ 21 สุลตานมูฮัมหมัด 
จามาลุล อลัมที่ 1 สุลตานลําดับที่ 22 สุลตานมูฮัมหมัด คานซุล อลัม สุลตานลําดับที่ 23 สุลตานมูฮัมหมัด อลัม 
สุลตานลําดับที่ 24 สุลตานอมารแ อาลี เซฟุดดินที่ 2 สุลตานลําดับที่ 25 สุลตานอับดุล มมิน สุลตานลําดับที่ 26 
สุลตานฮัสซิม จาลิลุล อลัม อคามัดดิน สุลตานลําดับที่ 27 เดมีวิธีการสืบทอดราชสมบัติหมือนท่ีกลาวมาลวขางตน 
สุลตานมูฮัมหมัด จามาลุล อลัมที่ 3 ป็นสุลตานลําดับที่ 28 ดยมีสุลตานอาหมัด ทาจุดดิน พระอรสของพระองคแ
ขึ้นครองราชยแป็นสุลตานลําดับที่ 27 หลังจากพระองคแสวรรคต สุลตานอมารแ อาลี เซฟุดดินที่ 3 ซึ่งป็นพระอนุชา
ก็ขึ้นครองราชยแ ป็นสุลตานลําดับที่ 28 หลังจากนั้นพระองคแ สละราชสมบัติ฿หพระราชอรสพระองคแ฿หญ คือ 
สุลตานฮัจญี ฮัสซานัล บลกียหแ ป็นสุลตานลําดับที่ 29 ละเดมีการตงตั้งพระอรส คือ จาชายอัลมุหแตาดี บิลละหแ 
มกุฎราชกุมารหงบรูเน ป็นองคแรัชทายาทลําดับตอเป หลังจากที่เดประกาศอกราช฿นปี 2527 ซึ่งอยู฿นสมัย
สุลตานฮัจญี ฮัสซานัล บลกียหแ นการา บรูเน ดารุสซาลาม เดผชิญกับภาระที่หนักหนวง฿นการสรางสถาบันของประทศ 
จากการสืบทอดราชสมบัติพบวา ถึงมวาสุลตานจะมีอํานาจด็ดขาด ตขณะดียวกันก็ขา฿จถึงความสําคัญของการพัฒนา
สถาบันทางการมืองการปกครองอยางทจริงที่จะขามาชวยตอบสนองตอความตองการ฿นการบริการรัฐสมัย฿หม 
รูปบบของกระทรวงเดถูกประกาศขึ้น฿นปี 2527 ตสุลตานก็ยังคงเวซึ่งพระราชอํานาจดยการดํารงตําหนง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาหม ละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พื่อป็นการบรรทาปใญหา
รื่องทางสองพง หรือ “king’s dilemma” สุลตานเดรับหลาขาราชการรุน฿หมผูมีการศึกษาสูงขามาทํางาน฿นรัฐบาล 
พื่อที่จะชวยลดความเมพอ฿จที่อาจจะกิดจากกลุมทางสังคม฿หมๆ รวมถึงความสามารถ฿นการลดการพึ่งพาผูนําอื่นๆ 
ที่อยู฿นราชวงศแของสุลตานอง กลุมทคนครดละผูนําท่ีมีการศึกษาหลานี้ตางเดรับตําหนงที่สําคัญๆ ฿นรัฐบาล 
พระราชอรสของสุลตาน พระนามวา ฮาจิ อัล มุทะดี บิลลาหแ เดรับการสถาปนาป็นมกุฎราชกุมารหงบรูเนมื่อปี 2541 
ก็เดรับตําหนงรัฐมนตรีอาวุส฿นปี 2548 มกุฎราชกุมารหงบรูเนยังเดรับบทบาทที่สําคัญอื่นๆ สุลตานละราชวงศแ
ผู฿กลชิดก็เดรวมอํานาจเวที่ศูนยแกลาง ดยเมมีความพยายามที่จะพัฒนากี่ยวกับผูทนของรัฐบาลตอยาง฿ด
นอกหนือจากการรับอาผูมีการศึกษาสงูมาอยู฿นตําหนงผูบริหาร ละตําหนงทางราชการของรัฐบาลลว สุลตาน
ก็เดรับความชื่นชมจากประชาชนป็นท่ีกวางขวางดยฉพาะตอผนสวัสดิการตางๆ  
   จะพบวาการสืบทอดอํานาจทางการมือง ดยการปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ฿ชวิธี
สืบทอดตามตระกูล สวน฿หญจะ฿หพระอรสจึงข้ึนครองราชยและมื่อขึ้นครองราชยแลวมีพระอรสก็จะ฿หพระอรส
สืบทอดอํานาจ หรือหากสุลตานนั้นเมมีองคแรัชทายาทก็จะ฿หพระชษฐา หรือพระอนุชาขึ้นครองราชยแทน 
   จากการศึกษาพบวา สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ (Republic of the Philippines) มีดยรูปบบการ
สืบทอดอํานาจทางการมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินสแมีระบอบการปกครองบบประชาธิปเตยบบ ประธานาธิบดี
ป็นประมุขละหัวหนาฝุายบริหาร ดยตระกูลนักการมือง ซึ่งมีตระกูลการมืองอยูประมาณ 2 ตระกูลที่ชิงอํานาจ
ซึ่งกันละกัน 
 

ตระกลู Macagapal-Arroyo ตระกลู Cojuanco-Aquino 
ประธานาธิบดีคนที่ 9 
ดิออสดาด ปางัน มากาปากัล นอกจากนี้ยังคยรับตําหนง
รองประธานาธิบดีคนที่ 6 ละยังป็นสมาชิกสภาผูทน
ราษฎรหงฟิลิปปินสแ 

ประธานาธิบดีคนที่ 11 
มารีย คอราซอน ซูมูลอง คอฆวงค อากีน (María 
Corazón Sumulong Cojuangco Aquino หรือรูจักกันดี
฿นช่ือ คอรียแ อากีน (Cory Aquino) ป็นประธานาธิบดี
หญิงคนรกของประทศฟิลิปปินสและของทวีปอชีย 
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ประธานาธิบดีคนที่ 14 
กลอรีย มาคาปากัล-อารแรย นอกจากนี้ยังคยรับ
ตําหนงรองประธานาธิบดีคนที่ 12 ป็นบุตรสาวของ
ประธานาธิบดีคนที่ 9 คือ ดิออสดาด ปางัน มากาปากัล 

ประธานาธิบดีคนที่ 15 
บนิกน ซีมออน กฮวงก อากีนที่ 3 หรือ Noynoy 
Aquino หรือ PNoy ป็นบุตรชายของประธานาธิบดี
คนที่ 11 คือ มารีย คอราซอน ซูมูลอง คอฆวงค อากีน 

Arturo dela Rosa Macapagal มาคาปากัลเดรับ
ขอสนอมากมาย฿นการขาสูการมือง ฿นปี พศ. 2514 
ผูวาการรัฐ Jose Lingad เด ขอ฿หนายมาคาปากัลป็น
นายกทศมนตรีมืองพัมปในนา 2530 ดยขาหลวง 
Bren Guiao พื่อทําหนาที่ป็นสมาชิกสภาผูทนราษฎร
ละ฿นปี พ.ศ. 2535 ป็นรองผูวาการ Guiao 

Don Jose Cojuangco หรือ Pepe Jose Pepe Cojuangco 
ป็น ส.ส. คนรกของมือง Tarlec (จังหวัดตารแลัก) 

 นาง Corazon หรือ Cory ภรรยาของนาย Benigno 
Aquino Jr. หรือ Ninoy วุฒิสมาชิกช่ือดังจาก Tarlec 
Ninoy 

 
   จะพบวาการสืบทอดอํานาจทางการมือง ดยตระกูลนักการมือง฿ชวิธีการสืบทอด฿หบุคคล฿น
ครอบครัวดยที่บุคคล฿นครอบครัวสรางฐานสียงมีตําหนงตางๆ รวมทั้งการสรางสรรคแผลงาน฿หป็นที่ประจักษแ 
   จากการศึกษาพบวา สาธารณรัฐสิงคปรแ (Republic of Singapore) มีรูปบบการสืบทอด
อํานาจทางการมืองของสาธารณรัฐสิงคปรแ ลี กวน ยู คือหนึ่ง฿นผูกอตั้งพรรคกิจประชาชนข้ึนป็นนายกรัฐมนตรีคน
รกของสิงคปรแ ดยดํารงตําหนงตั้งต พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2533 รวม 31 ปี จากนั้นลี กวน ยู ก็ป็นรัฐมนตรี
อาวุสอีกประมาณ 4 ปี ละป็นที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีอีกราว 7 ปี ถือป็นผูนําที่ทรงอิทธิพลของประทศสิงคปรแ
ละอชียตะวันออกฉียง฿ตคนหนึ่ง ป็นผูนําพาสิงคปรแ฿หยกตัวออกจากมาลซีย พ.ศ. 2508 ละทําทุกสิ่งทุก
อยางพื่อ฿หสิงคปรแยืนอยูเดดวยตังอง ขาพัฒนาบานมือง฿นทุกดานทั้งสภาพสังคม ศรษฐกิจ ละความป็นอยู
ของประชาชน จนสิงคปรแกลายป็นศูนยแกลางการคาละการงินที่สําคัญที่สุด฿นภูมิภาค ละกาวขึ้นป็นประทศ
ที่พัฒนาลว฿นที่สุด ก฿ะ จ฿ก ตง นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของสิงคปรแ ดํารงตําหนงรวม 14 ปี (พ.ศ. 2533-2547) 
จากนั้นก็ป็นรัฐมนตรีอาวุสอีก 7 ปี (พ.ศ.2547-2554) ก฿ะ จ฿ก ตง มาจากพรรคกิจประชาชนชนดียวกับนายล ี
กวน ยู ขณะดํารงตําหนง ก฿ะ จ฿ก ตง ตองผชิญวิกฤติมากมาย ชน วิกฤติศรษฐกิจมื่อ พ.ศ. 2540 ปใญหารคซารแส 
(SARS) ระบาด฿น พ.ศ. 2546 ป็นตน ตขาก็พาประทศกาวผานอุปสรรคทั้งหมดมาเดป็นอยางดี นายลี ซียน ลุง 
(Lee Hsien Loong) มาจากการลือกตั้ง จากประชาชน ตามระบอบประชาธิปเตย อยางทจริง ฿นตอนสมัครขา
ป็น ส.ส. ฿นปี พ.ศ. 2527 ละยืนอยู฿นวงการมืองมามากกวา 20 ปี กอนที่จะเดรับตําหนงนายกรัฐมนตรีของสิงคปรแ 
คนที่ 3 ละยังป็นบุตรชายของ ลี กวนยู ป็นนักการมืองชาวสิงคปรแอีกทั้งยังป็นนายกรัฐมนตรีสิงคปรแคนรก
ซึ่งปกครองประทศป็นวลาสามทศวรรษ เดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาป็นบิดาผูกอตั้งประทศสิงคปรแสมัย฿หม 
ขาป็นผูรวมกอตั้งละลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party) คนรกละนําพรรคชนะการลือกตั้ง
ปดครั้งตั้งตปี 2502 ถึง 2533 ละควบคุมการยกสิงคปรแจากประทศมาลซีย฿นปี 2508 ละการปลงจาก
ดานอาณานิคมคอนขางดอยพัฒนาซึ่งเมมีทรัพยากรธรรมชาติป็น สืออชีย "ลกที่หนึ่ง" ฿นกาลตอมา ขาป็น
บุคคลการมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุด฿นทวีปอชียคนหน่ึง หลังคณะกรรมการฯ ชุดกา ที่ประกอบดวยนักการมืองคน

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
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สําคัญอยาง ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew), ก฿ะ จก ตง (Goh Chok Tong) อดีตนายกรัฐมนตรีคนรกละคนที่สอง
ของสิงคปรแ ตามลําดับ กาวลงจากตําหนงมื่อ พ.ศ. 2554 ละลี ซียน ลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรี
คนปใจจุบันของสิงคปรแ กลาวเดวาพรรคกิจประชาชนเดสถาปนาระบบ พรรคการมืองบบดดดนพรรคดียว 
(One Dominant Party System) นับตั้งตการประกาศอิสรภาพจากมาลซีย฿นปี 2508 มาเมนอยกวา 50 ปี  
ซึ่งถือเดวาป็นการกาวข้ึนมามีอํานาจทางการมืองของ พรรคกิจประชาชน฿นสาธารณรัฐสิงคปรแ 
 2. ผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคมจากการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
  2.1 ผลกระทบทางศรษฐกิจจากการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
   2.1.1 ผลกระทบทางดานบวกทางศรษฐกิจ  
    มาตรการทางการงินการคลังที่คอนขางขมงวด นนระบบศรษฐกิจที่ปลอดภัยละมั่นคง
ป็นปึกผน ตก็พรอมปรับตัว฿หสอดคลองกับสถานการณแ (นการา บรูเน ดารุสซาลาม) สามารถพลิกผันศรษฐกิจ
จนเดรับการยอมรับอยางกวางขวาง (สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ) ฿ชหลักการของทุนนิยม (ที่ดี) เมยอม฿หมีระบบพรรค
พวกนิยม (Cronyism) ละ มุงนนการปิดสรีทางศรษฐกิจ (สาธารณรัฐสิงคปรแ) 
   2.1.2 ผลกระทบทางดานลบทางศรษฐกิจ รายเดหลักจากทรัพยากรหลักน้ํามันละก฿าซ
ธรรมชาติมื่อมีการปรับตัวลงของราคาทั่วลกสงผลกระทบอยางหนักตอรายเดของประทศที่ตองบกรับภาระ
การขาดทุน (นการา บรูเน ดารุสซาลาม) ปใญหาจากภัยกอการราย ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนของประทศ 
การชะลอตัวทางศรษฐกิจของประทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐฯ ละจีน (สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ) งานมีเมมาก อัตรา
การพิ่มของประชากรสูงขึ้น(สาธารณรัฐสิงคปรแ)  
  2.2 ผลกระทบทางสังคมจากการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน 
   2.2.1 ผลกระทบทางดานบวกทางสังคม ดํานินการ฿หบริการสาธารณะตางๆ กประชาชนเด
ดยตรง (นการา บรูเน ดารุสซาลาม) จํากัดปใญหาทุจริตคอรแรัปชันละยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หดียิ่งขึ้น 
มากกวาท่ีจะ฿ชวลา฿นการสรางความมั่งคั่ง฿หกับตนอง (สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ) ทํา฿หประทศท่ีมีการคอรแรัปชันนอย
ที่สุดละนาลงทุนมากที่สุด฿นลกบนพื้นฐานหงความคารพตอกฎหมายกับการมุงสูปูาหมายอยางอิสระของ
ประชาชน (สาธารณรัฐสิงคปรแ) 
   2.2.2 ผลกระทบทางดานลบทางสังคม ประชาชนเมเดรับขาวสารที่ป็นความจริงทั้งหมด
นื่องจากมีการควบคุมสื่อ (นการา บรูเน ดารุสซาลาม) ปใญหาการวางงาน ปใญหาความยากจน ละอุปสรรคจาก
ความลาชาของ ขั้นตอนการดํานินงานภาครัฐ ปใญหาการกระจายรายเดละการปฏิรูปที่ดินที่ลาชา ทํา฿หพื้นที่
การกษตรดยฉลี่ยลดลง (สาธารณรัฐฟิลิปปินสแ) ระบบการศึกษาเมอื้อตอการพัฒนาศรษฐกิจละอุตสาหกรรม , 
รงรียนมีหลายรูปบบตามช้ือชาติกอ฿หกิดอคติกับชนชาติอื่น (สาธารณรัฐสิงคปรแ) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาตามที่เดนําสนอมาทั้งหมดขางตน สามารถนําประด็นสําคัญมาอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน: ผลกระทบทางศรษฐกิจละ
สังคมพบวา ถึงมวาจะมีรูปบบการสืบทอดอํานาจทางการมือง ที่ตกตางกันเมวาจะป็นนวทางที่฿ช฿นการสืบ
ทอดอํานาจทางการมืองอาจ฿ชระบบการปกครอง, พรรคการมือง, ตระกูลนักการมืองหรือ฿ชกลุมอํานาจ ชน 
ทหาร ขนุนางตเมมีผลตอการสืบทอดอํานาจตอยางเร ผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณชฎา 
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ศิริวรรณบุศยแ (2558, น. 149) รื่องการศึกษาวิจัยปรียบทียบระบบการมืองการปกครอง การลือกตั้ง พรรคการมือง 
ละองคแกรจัดการลือกตั้ง ของกลุมประทศอาซียนซึ่งลักษณะละความตกตาง฿นระบบการมืองการปกครอง
รวมทั้งระบบลือกตั้ง พรรคการมือง ของประทศสมาชิกอาซียนทั้ง 10 ประทศ นื่องจากประทศสมาชิกอาซียน
ทั้ง 10 ประทศ มีพ้ืนฐานทางสังคม การมือง ละศรษฐกิจที่ตกตางกันตหากยังสามารถมารวมตัวกันพื่อกอตั้ง
สมาคมหงภูมิภาคหรืออาซียนเด ละยังพัฒนารวมกันมาอยางตอนื่อง ดังที่นักวิชาการจํานวนมากกลาววา

อาซียนนั้นกอสรางตัวดวยความป็นหนึ่งดียวบนความตกตาง หรือ �unity in diversity ดังนั้น฿นการศึกษา 
ระบบการมืองการปกครองของประทศสมาชิกอาซียน ผูวิจัยเดยกศึกษาประทศตางๆ ตามพื้นฐานทางระบบ 
การมืองการปกครองป็นสําคัญ ดย฿นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเดบงกลุมประทศ฿นการศึกษาการมือง  
การปกครองของทั้ง 10 ประทศดยยึดหลัก ระบบการมืองการปกครอง (political system) คือ ระบบ 
การปกครองบบประชาธิปเตย อํานาจนิยม ละคอมมิวนิสตแ ผลการวิ จัยสดง฿หห็นวา มระบบการมือง 
จะมีความตกตางกันประทศสมาชิกอาซียนก็ยังสามารถรวมมือกัน฿นการขยายความรวมมือสูดานตางๆ  
ทั้งทางดานความมั่นคง ศรษฐกิจ ละสังคม จนถึงปใจจุบัน 
 2. ผลการศึกษาการสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน: ผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคม
พบวา พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party: PAP ผูสมัครพรรคดังกลาวเดรับตําหนงนายกรัฐมนตรีของสิงคปรแ 
คนท่ี 3 ละอยู฿นวงการมืองมามากกวา 20 ปี ละยังป็นบุตรชายของ ลี กวนยู ป็นนักการมืองชาวสิงคปรแอีกทั้ง
ยังป็นนายกรัฐมนตรีสิงคปรแคนรกซึ่งปกครองประทศป็นวลาสามทศวรรษ เดรับการยอมรับอยางกวางขวางวา
ป็นบิดาผูกอตั้งประทศสิงคปรแสมัย฿หม ขาป็นผูรวมกอตั้งละลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party)
ละนําพรรคชนะการลือกตั้งปดครั้งตั้งตปี 2502 ถึง 2533 ผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
วทัญโู ฿จบริสุทธิ์.(2557, น. 740) รื่องบทวิคราะหแปใจจัยการกาวขึ้นสูอํานาจของพรรคกิจประชาชน฿นสิงคปรแ
ภาย฿ตการอธิบายชิงสาหตุ พบวา ฿นปใจจุบันสิงคปรแป็นประทศที่ถือเดวามีสถียรภาพทางการมืองสูงป็นอยางยิ่ง ที่
ป็นชนนี้ก็สืบนือ่งมาจากศักยภาพ฿นการประกอบสราง การธํารงรักษา ละผูกขาดอํานาจทางการมืองมาอยางตอนื่อง 
ยาวนานของพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party: PAP) กลาวเดวาพรรคกิจประชาชนเดสถาปนาระบบ 
พรรคการมืองบบดดดนพรรคดียว (one dominant party system) ขึ้นมา฿นสิงคปรแอยางป็นรูปธรรม
มากกวา 50 ปี หลังจากการลือกตั้งท่ัวเป฿นปี ค.ศ. 1968 ซึ่งปรากฏการณแการกาวขึ้นมามีอํานาจทางการมืองของ 
พรรคกิจประชาชน฿นสิงคปรแ หากทําการศึกษาละวิคราะหแภาย฿ตการอธิบายชิงสาหตุ (casual explanation) 
ก็จะทํา฿หการอธิบายถึงปรากฏการณแมีความสมหตุสมผลยิ่งข้ึน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 นําขอคนพบผลการศึกษา฿นสวนของผลกระทบทางดานบวกทั้งทางดานศรษฐกิจละสังคมมาสนอนะ
เดดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบวา การสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นบรูเน ทํา฿หกิดผลกระทบทางดานบวกทางศรษฐกิจ 
ดังนั้น จึงสนอ฿หประทศเทยนํานยบายละมาตรการทางการงินที่คอนขางขมงวดละการนนระบบศรษฐกิจที่ปลอดภัย
ละมั่นคงป็นปึกผนมา฿ช 
 2. จากการศึกษาพบวา การสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นฟิลิปปินสแทางดานศรษฐกิจสังคม ฟิลิปปินสแ
มีระบบศรษฐกิจที่คลายคลึงกับเทย คือ ป็นประทศกษตรกรรมหมือนกัน ดยประทศเทยสามารถศึกษานวทาง 
การพัฒนาทางดานกษตรกรรมจากฟิลิปปินสแ 
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 3. จากการศึกษาพบวา การสืบทอดอํานาจทางการมือง฿นสิงคปรแ ถึงมวาสิงคปรแเมมีทรัพยากร฿ด  
ตสามารถวางรากฐานดยการสงสริมการศึกษาพื่อ฿หคนหลานั้นกลับมาพัฒนาประทศ ทํา฿หประทศจริญ
รุดหนาอยางรวดร็ว สงผล฿หสิงคปรแติบตตอนื่องดังนั้นประทศเทยควรนํามาป็นบบอยาง 
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THE MEANING AND MARKETING STRATEGY MODEL FOR CREATIVE TOURISM.  
(CASE STUDY: WAT KHANON, PHOTHARAM DISTRICT, RATCHABURI) 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้พื่อศึกษาการ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการทองที่ยวชิงสรางสรรคแของวัดขนอน 
อําภอพธาราม จังหวดัราชบุรี ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ก็บขอมูลดยการสัมภาษณแชิงลึก ผู฿หขอมูลหลัก 17 คน 
ผู฿หขอมูลบงป็น 4 ประภท 1) จาหนาที่หนวยงานการทองที่ยว 2) จาอาวาสละครูวัดขนอน 3) นักวิชาการ
ทองที่ยว 4) นักทองที่ยว วิคราะหแขอมูล ดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบบ Triangulation หรือการ
ตรวจสอบขอมูลบบสามศรา ดยการศึกษาขอมูลจากอกสารที่กี่ยวของการสังกต การตีความจากพฤติกรรม
ละอวัจนภาษาระหวางการ฿หสัมภาษณแ การวิคราะหแขอมูลบบทียบคียงรูปบบ ดยการสรางขอสรุปจากการก็บ
ขอมูลที่เดนํามาปรียบทยีบกับขอมูลทางทฤษฎีละงานวิจัยที่ผานมา ผลการศึกษาพบวาการ฿หความหมายการทองที่ยว
ชิงสรางสรรคแวัดขนอน การนําบทละครดั้งดิมมา฿ชป็นองคแความรู฿หม การสดงหนัง฿หญ การกะสลักหนัง฿หญ 
การ฿หนักทองที่ยวเดศึกษาตัวหนัง฿หญเดชิดตัวหนัง฿หญ เดรียนรูวัฒนธรรมประพณีของวัดขนอน กลยุทธแ
การตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแที่สาํคัญคือการ฿ชกลยุทธแการตลาด 7Ps ละกลยุทธแทองที่ยว 5A มา฿ช฿นการ
ดํานินงานของวัดขนอน ปใญหา อุปสรรค ละวิธีจัดการกับปใญหา พบวา วัดขนอนขาดการสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่กี่ยวของ นื่องจากป็นสถานท่ีทองที่ยวท่ีมีการบริหารจัดการดยคน฿นชุมชนลยขาดนวทางการพัฒนาที่ถูกตอง 
ละสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานท่ีทองที่ยวตองมีมากกวานี้ ซึ่งวิจัยฉบับนี้หนวยงานการทองที่ยวที่กี่ยวของ ละ
วัดขนอนสามารถนําเปป็นนวทาง฿นการพัฒนาการทองที่ยวของวัดขนอน฿หดีขึ้นตอเปเด  
คําสําคัญ : การ฿หความหมาย, การทองที่ยวชิงสรางสรรคแ, วัดขนอน 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study a definition and marketing strategy model for creative 
tourism in Wat Khanon, Photharam district, Ratchaburi. This is a qualitative research which 
collected data by interview. There are 17 means interviewees  that separated into fours types: 1) 
Tourism authority 2) Abbot and teacher in Wat Khanon 3) Tourism specialist and 4) Tourist. 
Analyzed information by Triangulation verification; study from related documents, notice and 
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interpret from interviewee’s behavior and Nonverbal language during an interview and use 
comparative analysis to analyze data by comparing a conclusion of the study to related theory 
and research.  
 The results found that the definitions of creative tourism in Wat Khanon are using original 
play to be a new knowledge, Shadow play, carving a Shadow play figure, let tourists study and 
play a Shadow play and let them study tradition in Wat Khanon. A significant marketing strategy 
model for creative tourism in Wat Khanon is 7Ps marketing strategy and 5A tourism strategy. From 
the study, there are some problems. There is not any support from related department. It is a 
tourist attraction which managed by local people so it lacks of an appropriated development 
model and important facilities. Related tourism department and Wat Khanon can use this 
research to be a model to develop the tourism.  
Keywords : The meanings, creative tourism, Wat Khanon 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 

 ฿นปใจจุบัน ถือเดวาป็นยุคลกาภิวัตนแที่มีความจริญกาวหนาทางดานตางๆ ดยฉพาะดานทคนลยี
ที่ติบตขึ้นมาอยางตอนื่อง นอกจากนี้ยังมีความกาวหนาทางดานการทองที่ยว การดินทางทองที่ยวถือป็นอีก
ดานหนึ่งที่สําคัญ มีการพัฒนา฿หกิดความสะดวก รวมถึงการบริการ การลือก การดินทางจนป็นอุตสาหกรรมขนาด฿หญ 
อุตสาหกรรมการทองที่ยวมีธุรกิจอื่นรวมดวย ชน ธุรกิจรานอาหาร ที่พัก การขนสง ป็นตน ธุรกิจหลานี้มีความสัมพันธแกัน
มีสวนชวย฿นการตอบสนองความตองการละรองรับนักทองที่ยว ชวย฿หกิดการพัฒนาดานสาธารณูปภคต างๆ 
ทํา฿หสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปใจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น฿นทั่วทุกมุมลก การดินทาง
สะดวกสบาย ทํา฿หนักทองที่ยวดินทางทองที่ยวมาก ละมีหลายกลุม หลายประทศ กิดป็นการทองที่ยว
รูปบบตางๆ ตามมา ชนการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม การทองที่ยวดยชุมชน การทองที่ยวชิงนิวศ การทองที่ยว
ชิงผจญภัย (ปิรันธแ ชิณชติ, 2559) การทองที่ยวหงประทศเทย (ททท.) เดถลงผนการตลาดการทองที่ยว 
ปี 2560 ดยกําหนดปูาหมาย฿นปี 2560 คือ ตลาด฿นประทศ ปรับผนตลาดกระตุนคนเทย฿หดินทางมากยิ่งขึ้น 
พื่อสรางรายเดพิ่มขึ้นรอยละ 10 คิดประมาณการป็น 950,000 ลานบาท สวนตลาดตางประทศ นนการพิ่มขึ้น
ของคา฿ชจายตอการดินทางตละครั้ง มุงสูกลุมนักทองที่ยวคุณภาพ ดยตั้งปูาสรางรายเดพิ่มขึ้นป็นรอยละ 10 ชนกัน 
คิดประมาณการรายเดป็น 1.89 ลานลานบาท สงผล฿หรายเดภาพรวมของการทองที่ยว฿นปี 2560 พิ่มขึ้นรอยละ 10 
หรือประมาณ 2.84 ลานลานบาท ทิศทางการทําการตลาด฿นภาพรวมของปี 2560 การทองที่ยวหงประทศเทย 
ยังคงนําสนอจุดข็งของประทศคือ “วิถีเทย” อันป็นจุดดนที่ตกตางจากประทศอื่น อีกทั้งยังป็นที่ช่ืนชอบ
ของนกัทองที่ยวท่ีตองการสัมผัสความป็นเทยท ดั้งดิม ดยตอยอดนําสนอสินคาการทองที่ยวท่ีผูกยงกับวิถีเทย
ตลงลึกมากขึ้น พื่อนํารายเดละความขมข็งสูศรษฐกิจฐานราก ทํา฿หคนทองถิ่นกิดความรูสึกป็นสวนหนึ่ง
ของการทองที่ยว นําเปสูความยั่งยืนของศรษฐกิจ สังคมละการทองที่ยว฿นอนาคต ทั้งนี้ ททท.เดมีนวทาง
฿นการนําสนอ “วิถีเทย” ผานการสรางประสบการณแที่ประทับ฿จจากทองถิ่นเทย (Local Experience) ซึ่งมีหลายระดับ
ขึ้นอยูกับความช่ืนชอบ ที่ตกตางของนักทองที่ยว ดยกําหนดกรอบประสบการณแที่เมจํากัดพียงการทองที่ยวชุมชน 
(CBT : Community Based Tourism) ทานั้น ตหมายรวมถึงทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกองคแประกอบ ที่สรางประสบการณแ
฿หกับการทองที่ยว ซึ่งมตกรุงทพมหานคร ก็สามารถคนหาประสบการณแทองถิ่นเดชนกัน (การทองที่ยวหงประทศเทย, 
ออนเลนแ, 2560) 
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 ปใจจุบันนวนมการทองที่ยวกําลังกิดกระสการมุงนนการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กลาวคือ นักทองที่ยว
ริ่มสวงหาประสบการณแตรงจากการสัมผัสวัฒนธรรมการดํานินชีวิต ละศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมนียมประพณี
ของชุมชน฿นหลงทองที่ยวมากขึ้น ทํา฿หการทองที่ยวลักษณะนี้จําป็นตองผสมผสานองคแความรูทางวัฒนธรรม
ขากับการวิวัฒนาการของทคนลยี ดร. มุทริกา พฤกษาพงษแ นักวิจัยอิสระเดศึกษาพบวา การทองที่ยวชิงสรางสรรคแ 
คือ การทองที่ยววิถีชีวิตที่ทํา฿หนักทองที่ยวเดรียนรูกี่ยวกับการ฿ชชีวิตของผูคน฿นทองถิ่น เมวาจะ฿นรื่องวิถีการอยูอาศัย 
การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรม ละอื่นๆ ที่สะทอน฿หห็นถึงอกลักษณและอัตลักษณแของชุมชน
ละผูคนจาของพื้นที่ ดยมุงนน฿หนักทองที่ยวมีปฏิสัมพันธแกับคน฿นพื้นที่ ผานการพูดคุยสนทนา ละผานกิจกรรม
ทดลองปฏิบัติตางๆ ชน ทดลองทําอาหาร ทดลองทําศิลปหัตถกรรม หรือทดลอง฿ชชีวิตตามอยางผูคน฿นชุมชนหรือ
การทองที่ยวบบฮมสตยแ ทํา฿หขา฿จ฿นวัฒนธรรมอันมีอกลักษณแของผูคนละสถานที่นั้นๆ ผานประสบการณแ
ตรง รียกวาป็นวทีการรียนรูบบมีชีวิตนั่นอง หากนักทองที่ยวที่ยวหันมาทองที่ยวชิงสรางสรรคแกันมากขึ้น
ลว ช่ือวาจะทํา฿หกิดความภาคภูมิ฿จ฿นวัฒนธรรม อีกท้ังคน฿นชุมชนก็ยังกิดสํานึกรัก฿นอกลักษณแหรืออัตลักษณแ
ที่ตนองมีอยู หากนักทองที่ยวละจาของหลงทองที่ยวกิดความรูสึกดานดีรวมกันลว ทํา฿หการพัฒนาการทองที่ยว
มีความยั่งยืนเดอยางที่ตั้ง฿จ (ผูจัดการออนเลนแ, 2554) 
 หนัง฿หญวัดขนอน จังหวัดราชบุรี สรางขึ้น฿นสมัยรัชกาลที่ 5 ป็นมหรสพที่กากของเทยจึงถือเดวาป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมเทย เดรับการยกยองวาป็นการสดงช้ันสูงป็นการสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณคาหลายขนง เดก 
ดานศิลปะการออกบบลวดลายเทยชิง จิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือชางกะสลักที่ประณีต มื่อสดง
จะมีการนําศิลปะ ทางนาฏศิลป การละคร ที่คลื่อนเหวเดอารมณแตามนื้อ รื่อง ประกอบกับบทพากยแ บทจรจา 
บทขับรอง ดนตรีปี่พาทยแทํา฿ห กิดความขา฿จ฿นรื่องราวละ฿หอรรถรสทางศิลปะกผูชมเดอยางสมบูรณแการ
สดงหนัง฿หญจึงมีคุณคา ทางศิลปะสูงละสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษเทยเดป็นอยางดี ดยหนัง฿หญ
วัดขนอนเดรับรางวัลจากองคแกรการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมหงสหประชาชาติ หรือยูนสก (UNESCO) 
ละเดรับการยกยอง฿หป็น 1 ฿น 6 ชุมชนดีดนของลกท่ีมีผลงาน฿นการอนุรักษแฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมชิงนามธรรม 
(The safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH) (ที่ยวราชบุรี, ออนเลนแ, 2556) 
 ปใจจุบันวัดขนอนเดปิด฿หประชาชนละผูสน฿จเดขาศึกษา ยี่ยมชมนิทรรศการหนัง฿หญ พรอมทั้งการสาธิต
การสดงหนัง฿หญ ตลอดจนการฝึกยาวชน฿หรียนรูละสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคานี้ พื่อสนองครงการ
ตามนวพระราชดําริ฿นสมด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากขอมูลดังกลาวขางตนทํา฿หผูวิจัยมีความ
สน฿จที่จะศึกษาการ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน 
อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี พื่อนําเปสูการอนุรักษแมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นละพัฒนาการทองที่ยว
ชิงสรางสรรคแตอเป 
 จากที่กลาวขางตน ผูวิจัยมีความสน฿จที่จะศึกษาการ฿หความหมายละกลยุทธแการตลาดการทองที่ยว
ชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี พื่อนําผลที่เดมาป็นนวทาง฿นการพัฒนา
หลงทองที่ยว฿นจังหวัด ฿นประทศ นอกจากนี้งานวิจัยยังสามารถชวยสงสริมละประชาสัมพันธแรูปบบการทองที่ยว
ชิงสรางสรรคแ฿หพิ่มมากขึ้นอีกดวย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาการ฿หความหมายการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
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 2. พื่อสํารวจรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
 3. พื่อคนหานวทางการพัฒนาการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การ฿หความหมาย หมายถึง การ฿หอธิบาย คํานิยามของการทองที่ยวที่เดรียนรูพื่อสรางประสบการณแ
ตรงรวมกับจาของวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนของวัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 การทองที่ยวชิงสรางสรรคแ (Creative Tourism) หมายถึง การทองที่ยวที่สัมพันธแกับประวัติศาสตรแ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนละอกลักษณแสถานท่ี ดยนักทองที่ยวเดรียนรูพื่อสรางประสบการณแตรงรวมกับจาของ
วัฒนธรรม ละมีอกาสเด฿ชชีวิตรวมกันกับจาของสถานที่ ละป็นการสรางมูลคาพิ่ม฿หกับประวัติศาสตรแ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนละอกลักษณแของสถานที่เม฿ชกิจกรรมที่นนรายเดของชุมชน ป็นกิจกรรมที่นนคุณคา
ของวัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 กิจกรรมชิงสรางสรรคแ หมายถึง การยี่ยมชมนิทรรศการหนัง฿หญวัดขนอน พรอมทั้งการสาธิตการสดง
หนัง฿หญ ตลอดจนการรียนรูละสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภาย฿นวัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 กลยุทธแการตลาดการทองที่ยว หมายถึง การ฿ชสวนผสมทางการตลาดทองที่ยว฿นการจูง฿จ฿หนักทองที่ยว
กิดความตองการอยากดินทางทองที่ยววิถีชุมชนของวัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 วัดขนอน หมายถึง วัดขนอน หมู 4 ตําบลสรอยฟูา อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎีละประสบการณแจึงนําเปสูการกําหนดกรอบนวคิดการวิจัย ดยผูวิจัย
เดพบวานักทองที่ยวรุน฿หมตองการที่จะรียนรูวิถีชีวิตของหลงทองที่ยวมากขึ้น จึงนําเปสูการกําหนดกรอบ
นวคิดการวิจัย บงออกป็น 3 ขั้นตอน 
 1. ขั้นสํารวจหลงทองที่ยวชิงสรางสรรคแ฿นราชบุรี เดหลงทองที่ยวชิงสรางสรรคแ วัดขนอน อําภอพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี 
 2. ขั้นวิจัยอกสารที่กี่ยวกับสถานการณและทิศทางการทองที่ยวเทย  นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับกล
ยุทธแการตลาด นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ 
 3. การวิจัยชิงคุณภาพดยการสัมภาษณแชิงลึกกี่ยวกับผูช่ียวชาญละผูที่กี่ยวของดานการทองที่ยว 
(มนัสสินี บุญมีศรีสงา, 2557, น. 8) 
 ขั้นตอนที่ 1 

สัมภาษณ๑เชิงลึก 
 

 

สํารวจหลงทองที่ยว 
ชิงสรางสรรคแ฿นจังหวัดราชบุรี 

หลงทองที่ยว 
ชิงสรางสรรคแ วัดขนอน  
อ.พธาราม จ.ราชบุร ี

บบสํารวจ 
Survey 
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ขั้นตอนที่ 2 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบขตดานนื้อหา การวิจัย฿นครั้งนี้ศึกษาการ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยว
ชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 2. ขอบขตดานประชากรผู฿หขอมูลหลัก ผู฿หขอมูลหลักคือ ผูที่กี่ยวของดานการทองที่ยว  เดก 
จาหนาท่ีหนวยงานการทองที่ยว จาอาวาสละพระวัดขนอน นักวิชาการดานการทองที่ยว ละนักทองที่ยว รวม
จํานวน 17 คน 
 3. ขอบขตดานพ้ืนท่ีของการวิจัย วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 4. ขอบขตดานระยะวลา การศึกษาครั้งนี้เดก็บรวบรวมขอมูล฿นชวงดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาการสรางบบสัมภาษณแชิงลึก ดยนํามาก็บขอมูลกับผู฿หขอมูลหลัก
ที่ป็นผูที่กี่ยวดานการทองที่ยว฿นการ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ 
กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี ดยจัดตรียมครื่องมือประกอบการสัมภาษณแ เดก ครื่องอัดสียง 
ปากกา สมุดจดบันทึก กลองถายภาพ พื่อชวยบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณแชิงลึกที่ผูวิจัยจดบันทึกเมทัน ฿หมี
ความละอียดมากขึ้น ซึ่ง฿นการสัมภาษณแกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยจะทําหนาที่ป็นผูสัมภาษณแดวยตนอง ดยกอนการสัมภาษณแ
จะทําการชี้จงวัตถุประสงคแการศึกษา฿หกลุมตัวอยางทราบกอนการสัมภาษณแทุกครั้ง พื่อ฿หเดขอมูลที่ตรงกับสภาพ
ความป็นจริงมากที่สุด 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตํารา อกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการละงานวิจัย
ที่กี่ยวของ พื่อกําหนดขอบขตของการวิจัยละสรางครื่องมือ฿หครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยผูวิจัย
รวบรวมจากอกสาร บทความ จากงานวิจัยที่มีผูศึกษาเวลว อกสารผยพรทางอินทอรแน็ต อกสารจากการทองที่ยว
หงประทศเทย (ททท.) ขอมูลจากวัดขนอนที่เดรวบรวมเว 

การวิจยัอกสารที่กี่ยวกับ 
- สถานการณและทิศทางการทองท่ียวเทย 
- นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับกลยุทธแการตลาด 
- นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับการทองท่ียวชิง
สรางสรรคแ 
- นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับกลยุทธแการตลาด
ทองที่ยว 

สกัดประด็นมาพัฒนาป็นนว
สัมภาษณแชิงลกึ พื่อศึกษาขอมูล 

กลยุทธแการตลาดการ
ทองที่ยวชิงสรางสรรคแ 

สังคราะหแนยบาย/นวทาง 
฿นการวางกลยุทธแการตลาด 
การทองท่ียวชิงสรางสรรคแ 

กรณีศึกษา วัดขนอน อ.พธาราม 
จ.ราชบุรี 

 
 

จัดการนําสนอ 

การ฿หความหมายละกลยุทธแ
การตลาดการทองที่ยว 

ชิงสรางสรรคแ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการรวบรวมขอมูลชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณแชิงลึก (In-dept Interview) ดยมีลักษณะ
บบสัมภาษณแกึ่งครงสราง พื่อสัมภาษณแผูที่กี่ยวดานการทองที่ยว฿นการ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแ
การตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 การสรางครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาอกสาร ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของดานการทองที่ยวชิงสรางสรรคแของวัดขนอน อําภอพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
 2. สรางครื่องมือท่ี฿ช฿นการสัมภาษณแกลุมตัวอยางผูที่กี่ยวดานการทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีปูาหมาย 
 3. ฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบความหมาะสมของบบสัมภาษณแชิงลึก ดานนื้อหา ภาษา ความครอบคลุม
รายละอียดที่กี่ยวกับการ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ 
 4. ทดสอบบบสัมภาษณแชิงลึกกับผู฿หขอมูลหลักพื่อตรวจสอบความขา฿จ฿นดานนื้อหา ภาษาที่กี่ยวกับ
การ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ 
 5. ปรับปรุงบบสัมภาษณแชิงลึก฿หสมบูรณแกอนนําเป฿ชจริง 
 การตรวจสอบความนําเชื่อถือข๎อมูล 
 ผูวิจัย฿ชวิธีการตรวจสอบขอมูลบบสามสา (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี (สุภางคแจันทวานิช, 
2553, น. 128-130) เดก 
 1. การตรวจสอบหลงของขอมูล (Data Triangulation) หลงที่จะพิจารณา฿นการ ตรวจสอบ เดก  
  หลงวลา หมายถึง ถาขอมูลตางวลากันจะหมือนกันหรือเม 
  หลงสถานท่ี หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กันจะหมือนกันหรือเม 
  หลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผู฿หขอมูลปลี่ยนเป ขอมูลจะหมือนดิมหรือเม 
 2. การตรวจสอบสามสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือ ตรวจสอบวาผูวิจัยตละคนจะเดขอมูล
ตกตางกันอยางเร ดยปลี่ยนตัวผูสังกต ทนที่จะ฿ชผูวิจัยคนดียวกันสังกตดยตลอด ฿นกรณีที่เมน฿จ฿นคุณภาพ
ของผูรวบรวมขอมูลภาคสนาม ควรปลี่ยน฿หมีผูวิจัยหลายคน 
 3. การตรวจสอบสามสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวา ถาผูวิจัย฿ชนวคิด
ทฤษฎีที่ตางเปจากดิมจะทํา฿หการตีความขอมูลตกตางกันมากนอยพียง฿ด 
 4. การตรวจสอบสามสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ การ฿ชวิธีก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆ กันพื่อรวบรวมขอมูลรื่องดียวกัน ชน ฿ชวิธีการสังกตควบคูกับการซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษา
ขอมูลจากหลงอกสารประกอบดวย 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบบ Triangulation รียกวา การตรวจสอบขอมูลบบสามสา 
ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) ดยการ฿ชวิธีก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ กันพื่อรวบรวม
ขอมูลรื่องดียวกัน เดก การศึกษาขอมูลจากอกสารที่กี่ยวของ การสังกต ละการตีความ ( Interpretation) 
จากพฤติกรรม ละอวัจนภาษา ระหวางการ฿หสัมภาษณแ 
 2. การวิคราะหแขอมูลบบการทียบคียงรูปบบ (Pattern Matching) ดยการสรางขอสรุปจากการ
ก็บขอมูลที่เดนํามาปรียบทียบกับขอมูลทางทฤษฎี (Theory) ละงานวิจัยท่ีผานมา ดยมีขั้นตอน฿นการวิคราะหแ
ขอมูลตามนวทางของเมลและฮูบอรแมน (Miles & Huberman, 1994, pp. 10-11) ที่เดสนอนะถึงขั้นตอนการ
จัดการกับขอมูลชิงคุณภาพจากการวิจัย฿นรายละอียดซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การลดขอมูล (Data 
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Reduction) การจัดรูปขอมูล (Data Display) ละการรางขอสรุปละการยืนยัน (Conclusion drawing and 
verification) ดยมีรายละอียดของการดํานินการตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ (Yin, 2003, p. 9) 
  2.1 การลดขอมูล หมายถึง กระบวนการคัดลือก การนน การทํา฿หอยู฿นรูปที่ ขา ฿จงาย การยอ
ความ ละการปลงขอมูลดวยการลดขอมูลดิบ฿หพรอมสําหรับการนําเป฿ช฿นขั้นตอนตอเป การจัดกระทํากับขอมูล
ดวยการลดขอมูลนี้ป็นกระบวนการที่กิดขึ้นตลอดการทําวิจัย รวมถึงกอนที่จะริ่มทําการวิจัยก็ตองมีการวางผน
กี่ยวกับนวทางการลดขอมูลนับตั้งตการระบุกรอบนวคิดการวิจัย กรณีศึกษา ที่ตองการทําวิจัย ปใญหาการวิจัย
ละวิธีการก็บรวบรวมขอมูลที่หมาะสมลวดวย สิ่งที่ผูวิจัยกระทํา฿นการลดขอมูลคือ การขียนสรุป การ฿หรหัส 
การรางหัวขอยอยที่กี่ยวของ การจัดกลุม การสรางหลัก฿นการจํานกกลุมของขอมูล  การขียนบันทึกพื่อตือน
ความจําหรือความคิดที่รางเว ดยเดจัดทําป็นบันทึกการสัมภาษณแ 
  2.2 การจัดรูปขอมูล หมายถึง การสรางรูปบบขอมูลที่สามารถสื่อสารกับผูอาน ฿หขา฿จงาย ดยการ฿ช
ขอมูลภายหลังการลดขอมูลละนํามาจัดรูปขอมูล พื่อพิจารณาถึงขอมูลที่มีความหมือนกัน พื่อยืนยันความถูกตอง 
ละพิจารณาถึงความตางกันของขอมูลดังกลาวพื่อนํามาวิคราะหแขอสรุปของการวิจัย 
  2.3 การรางขอสรุปละการยืนยัน หมายถึง การตีความ การทําความขา฿จถึง รูปบบความสัมพันธแที่ช่ือมยง
กันของขอมูลที่เดก็บรวบรวมมา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาวัดขนอนมีการจัดการดยคน฿นชุมชนป็นชาวบานมาชวยกันทํากิจกรรมดยมีจาอาวาส
ป็นหัวรือ฿หญ มีการสดงหนัง฿หญ฿หประชาชนเดรียนรู  มีการสดงการทําหนัง฿หญ฿หนักทองที่ยวเดรียนรู
วิธีการทํา มีพระอุบสถ฿หประชาชนเดกราบเหว มีหลวงปูุกลอมอยู฿นพระอุบสถ ซึ่งนักทองที่ยวสวนมากเมรู
นื่องจากนักทองที่ยวที่มาที่ยว฿นวัดขนอนสวนมากตองการมาดูการสดงหนัง฿หญละตัวหนัง฿หญ มีหลง
ทองที่ยว฿กลคียงคือพิพิธภัณฑแวัดมวง ป็นหลงทองที่ยวท่ีเม฿ชทางผานนักทองที่ยวตองตั้ง฿จขาเปนักทองที่ยว 
จึงป็นสถานที่ทองที่ยวสําหรับนักทองที่ยวฉพาะกลุมนักทองที่ยวที่สน฿จดานศิลปะวัฒนธรรมดยฉพาะหรือ
นักรียนนักศึกษาที่ตองการศึกษาหาความรู ทํา฿หการพัฒนาการทองที่ยวของวัดขนอนป็นเปเดยากพอสมควร  
วัดขนอนนั้นมีตัวหนัง฿หญที่ป็นอัตลักษณแสามารถดึงดูดนักทองที่ยวเดมากกวานี้ การที่มีการบริหารจัดการ฿นชุมชนนั้น
ทํา฿หภาครัฐละอกชนเมสามารถชวยประชาสัมพันธแเดมากทาที่ควร จึงเมสามารถดึงดูดนักทองที่ยวกลุม฿หมๆ เด 
ซึ่งจริงๆ วัดขนอนนั้นสําหรับนักทองที่ยวที่ตั้ง฿จเปที่ยวกาญจนบุรีหรือราชบุรีสามารถวะขาเปทองที่ ยวเด
นื่องจากวัดขนอนอยูเมหางจากถนน฿หญที่จะเปตัวมืองมากนัก 
 สรุปเดวาการทองที่ยวชิงสรางสรรคแนั้น คือการที่นําผลิตภัณฑแ฿นชุมชน มาพัฒนา ตอยอดพื่อ฿ห
นักทองที่ยวเดรียนรู เดรับรูประสบการณแ ผลิตภัณฑแของชุมชนนั้น เม฿ชคการที่นักทองที่ยวขามาลวผานเป 
฿นขณะที่การดํานินรูปบบเดมีการนําสวนประสมทางการตลาดมา฿ชดวย ดยมี 7 ประการ สามารถสรุปการศึกษาเด 
ดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑแ ตัววัดขนอนนั้นมีความป็นอัตลักษณแ ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองที่ยวเด ตัวหนัง฿หญมีหนึ่งดียว฿น
ประทศเทย 2) ดานราคา ควรมีการก็บคาสถานที่อยางชนหองน้ํา พื่อป็นคาดูลสถานที่ 3) ดานชองทางการนําสนอ
หลงทองที่ยว ควรจาะกลุมนักทองที่ยวที่มีความสน฿จดานศิลปะ ละวัฒนธรรม นักรียนละนักศึกษาที่มีความสน฿จ 
มีการจัดงานประจําปีของวัดพื่อ฿หนักทองที่ยวเดรับรู มีการจัดกิจกรรมรวมกับสถานที่ทองที่ยวอื่นๆ 4) ดานสถานที่ตั้ง
ละชองทางการจัดจําหนาย ดานสถานที่วัดขนอนอยู฿กลคียงกับพิพิธภัณฑแวัดมวง ตยังอยูหางจากสถานที่
ทองที่ยวอื่นๆ ควรมีชองทางการนําสนอหลงทองที่ยวทั้งที่ป็นภาษาเทยละภาษาอังกฤษทั้ง฿นว็บเซตแ ละ ฟสบุ฿ค 
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5) ดานบุคลากรดานการทองที่ยว บุคลากรดานการทองที่ยวที่ป็นคน฿นชุมชน พื่อสามารถ฿หความรูกนักทองที่ยวเด
ป็นอยางดี สามารถพูดภาษาตางประทศเด มี฿จรักงานบริการ 6.) ดานสิ่งวดลอมทางกายภาพของหลงทองที่ยว 
ตัวหลงทองที่ยวป็นวัดประชาชนทุกคนสามารถขาชมเด คน฿นวัดละชุมชนจึงควรป็นจาภาพที่ดี 7) ดานกระบวนการ
ทองที่ยว มีการจัดกิจกรรม฿หญปลีะ 1 ครั้ง คือทศกาลงานสงกรานตแ ถือป็นการสรางรายเด฿หกับวัดขนอน ละยังเดสบืสาน
ประพณีงานสงกรานตแที่มีมาตั้งตสมัยอดีต จากที่กลาวมานั้นป็นสวนประสมทางการตลาดที่ขามามีสวนชวย฿ห
การวางผนละการดํานินงานของวัดขนอน฿หประสบผลสําร็จ ตพบวายังมีปใญหานื่องจากตัววัดขนอนนั้นยังอยู
หางกับหลงสถานที่ทองที่ยวอื่น นักทองที่ยวที่เปวัดขนอนนั้นจะป็นนักทองที่ยวฉพาะกลุม ดังนั้นนวทางการพัฒนา 
การทองที่ยวชิงสรางสรรคแของวัดขนอน มีการพัฒนาวางผนหลองทองที่ยวระหวางคน฿นชุมชน ภาครัฐละภาคอกชน
ที่จะขามาสนับสนุน รวมกันรักษาภาพลักษณแของวัดขนอน ความสะอาดของสิ่งวดลอมภาย฿นวัด ชวยกันอนุรักษแ
ละคงอัตลักษณแของวัดขนอนเว ฿หชาวบาน฿นชุมชนรวมกันวางผน ดํานินงาน รวมถึงรวมกันประมินผลพื่อพัฒนา
วัดขนอนตอเป มีการประชาสัมพันธแท้ังจากภาครัฐละอกชนมากขึ้น ชวยประชาสัมพันธแผาน Social Media อื่นๆ 
 
อภิปรายผล 
 การ฿หความหมายการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ คือการทองที่ยวที่มุงเปหากิจกรรมที่จะตอบจทยแ฿นพื้นที่
ทองที่ยวนั้นๆ การมีสวนรวมของชุมชน฿นสถานที่ทองที่ยวนั้น จาบานกับนักทองที่ยวมีปฎิสัมพันธแกัน นักทองที่ยว
เดรียนรูวัฒนธรรมประพณีของทองถิ่น มีสวนรวมกับชุมชน฿นการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมของสถานท่ีทองที่ยว 
 การ฿หความหมายการทองที่ยวชิงสรางสรรคแกรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี คือ
การที่นักทองที่ยวเดรับชมการสดงหนัง฿หญ ซึ่งป็นประพณีดั้งดิม การทําหนัง฿หญ ฿หนักทองที่ยวเดลองทํา 
การชิดหนัง฿หญ ละยังมีวัฒนธรรมประพณีของวัดขนอน ซึ่งป็นงาน฿หญคืองานสงกรานตแจัดขึ้นประจําทุกปี  
มีการ฿หนักทองที่ยวเด฿สชุดเทย ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วัณณแวิสุทธิ์ ตั้งพรชติชวง (2559) รื่องการ
฿หความหมายละรูปบการจัดการการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา เรคุณมน อําภอบอพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี พบวา ป็นการทองที่ยวรูปบบ฿หม ป็นการทองที่ยวท่ีป็นภูมิปใญญาชาวบานมาพัฒนา พื่อพิ่มมูลคา
฿หตัวผลิตภัณฑแ ป็นการทองที่ยวท่ีนักทองที่ยวลือกที่จะมาทองที่ยวจริง เม฿ชป็นการทองที่ยวตามกระสนิยม 
 กลยุทธแการตลาดการทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา วัดขนอน อําภอพธาราม จังหวัดราชบุรี  
กลยุทธแการตลาดดานราคา ควรมีการก็บคาสถานที่ อยางชนหองน้ํานื่องจากสถานที่ทองที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวก
ป็นสิ่งสําคัญควรมีการดูลรักษาอยางดี ดานชองทางการนําสนอ ควรมีการฆษณา฿นว็บเซตแมากกวานี้ ควรมีการนําสนอ
หลงทองที่ยวท้ังภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ดานสงสริมการตลาดการทองที่ยวควรมีการจัดงานประจําปีของวัด 
ทําปฎิทินงานทศกาลของวัด ดานบุคลากรการทองที่ยว ควรมีบุคลากรการทองที่ยวป็นคน฿นชุมชน มี฿จรักบริการ 
ดานสิ่งวดลอมทางกายภาพของหลงทองที่ยว ควรมีการสงสริมการ฿หความรูหลงทองที่ยว คน฿นชุมชนควรป็น
จาบานที่ดี ดานกระบวนการทองที่ยว ควรจัดสถานที่ทองที่ยว฿หทุกพศทุกวัยสามารถขาชมเด รวมถึงผูพิการ  
ซึ่งมีความสอดคลองกับวิจัยของจิรัญญา ศรีรัตนแ (2559) ที่ศึกษากี่ยวกับการ฿หความหมายรูปบบละกลยุทธแ
การตลาดทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษา : วิกหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธแ ฿นการ฿ชกลยุทธแการตลาด 7P 
ขามามีสวนชวย฿นการวางผนละดํานินงาน฿หประสบความสําร็จ 
 กลยุทธแการทองที่ยว 5 A 
 การขาถึงหลงทองที่ยว ควรมีการขาถึงที่สะดวกสบายมากขึ้น อยางชนรถประจําทางจากอําภอมือง
เปถึงยังวัดขนอนพื่อ฿หนักทองที่ยวขาถึงเดงายขึ้น การมีที่พักรมพื่อรองรับนักทองที่ยว อาจจะเมจําป็นสําหรับ
วัดขนอน นื่องจากวัดขนอนป็นสถานที่ทองที่ยวบบทางผานรอบๆ วัดขนอน เมมีสถานที่ทองที่ยวอื่นทํา฿ห
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นักทองที่ยวตองตั้ง฿จขาเปทองที่ยว หลงทองที่ยว ตัววัดขนอนนั้นมีความป็นอัตลักษณแอยูลวสามารถดึงดูด
นักทองที่ยวเดตลอด กิจกรรมการทองที่ยว หลงทองที่ยวควรมีกิจกรรม฿หนักทองที่ยวมีสวนรวมมากกวานี้ 
นื่องจากกิจกรรมของวัดขนอนยังเมสามารถดึงดูด฿จนักทองที่ยวเดนาน นักทองที่ยวที่มีที่ยววัดขนอนส วนมาก
มาดูการสดงหนัง฿หญลวก็ดินทางกลับ บริการบ็ดตล็ดทั้งหมดที่มี฿หนักทองที่ยว ควรมีการก็บคาขาหองน้ํา
กับนักทองที่ยวพื่อป็นคาจางคนดูลรักษาหองน้ํานื่องจากสถานที่ทองที่ยวหองน้ํานั้นป็นสิ่งสําคัญ ละควรมี
รานอาหารนื่องจากการสดงของวัดขนอนนั้นจะจบ฿นชวงกลางวันพอดี มื่อนักทองที่ยวชมการสดงสร็จจะเด
รับประทานอาหารกลางวันลยพื่อเปทองที่ยวยังสถานท่ีทองที่ยวอ่ืนตอเป 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. อยาก฿หวัดขนอนตอกย้ําตัวหนัง฿หญมากกวานี้นื่องจากนักทองที่ยวบางคนยังเมรูจักตั วหนัง฿หญ
ของวัดขนอนดี ซึ่งตัวหนัง฿หญวัดขนอนนั้นมีความป็นอกลักษณแสามารถนําสนอตอนักทองที่ยวเดมากกวาน้ี 
 2. วัดขนอนสิ่งอํานวยความสะดวกยังเมดีพอ ซึ่งสถานที่ทองที่ยวนั้น สิ่งอํานวยความสะดวกป็นสิ่งที่
สําคัญมาก อยางชนหองน้ําหรือรานอาหารจะทํา฿หนักทองที่ยวสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
 3. วัดขนอนควรมีพันธมิตรทางดานการคามากกวานี้ มีการช่ือมยงกับสถานที่ทองที่ยวอื่นๆ ฿นจังหวัดราชบุรี 
พื่อดึงดูดนักทองที่ยวเดมากขึ้น นื่องจากวัดขนอนป็นสถานท่ีทองที่ยวฉพาะกลุมนักทองที่ยวท่ีสน฿จทานั้น 
 4. วัดขนอนควรมีการจัดกิจกรรมตางๆพื่อ฿หดึงดูดนักทองที่ยว฿หสน฿จ฿นตัวหนัง฿หญมากยิ่งข้ึน 
 ข๎อเสนอแนะการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ศึกษาการวิจัยกี่ยวกับพิพิธภัณฑแวัดมวง นื่องจากพิพิธภัณฑแวัดมวงนั้นอยู฿กลวัดขนอน ซึ่งนักทองที่ยว
สามารถดินทางทองที่ยวตอจากวัดขนอนเด ทํา฿หนักทองที่ยวอยากดินทางขามาที่ยวมากยิ่งขึ้น นื่องจากวัดขนอน
เมเดอยูติดถนนหลักป็นหลงทองที่ยวท่ีนักทองที่ยวตองตั้ง฿จขามาทองที่ยว ทํา฿หนักทองที่ยวบางคนเมอยาก
สียวลาขามา ตถานักทองที่ยวขามาลวมีสถานท่ีทองที่ยวอีกหงที่เมเกลจากวัดขนอนอาจทํา฿หนักทองที่ยว
อยากขามามากยิ่งข้ึน 
 2. ศึกษากี่ยวกับกลยุทธแการตลาดทองที่ยวชิงสรางสรรคแ ท่ีสามารถทํา฿หหลงทองที่ยวมีนักทองที่ยว
มากยิ่งข้ึน พื่อนํามาวิคราะหแกลยุทธแพิ่มติม฿นการพัฒนาหลงทองที่ยวตอเป 
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ข๎อเสนอแนะสําหรับการจัดงานวิง่ระยะไกลเพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬา 
SUGGESTION FOR DISTANCE RUNNING EVENTS FOR ASSORT WITH SPORT TOURISTS’ WANTS 
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1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรการจัดการการทองที่ยวละบริการบบบรูณาการ คณะการจัดการการ
ทองที่ยว  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. คณะการจัดการการทองที่ยว สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิ่งระยะเกลป็นสิ่งที่คนทุกพศทุกวัยกําลัง฿หความสน฿จ ละเดรับความนิยมจากกลุมนักวิ่งอยางตอนื่อง 
วัตถุประสงคแหลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาหานวทางการดึงดูดผูขารวมงานวิ่งระยะเกล฿หมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดย฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ละก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแชิงลึก ( In-depth Interview) สุมกลุม
ตัวอยางจํานวน 12 คนดวยวิธี snowball sampling ซึ่งกลุมตัวอยางคือ นักว่ิงที่คยออกดินทางพื่อขารวมขงขัน
฿นงานวิ่งระยะเกล ละเดทองที่ยวเปยังจุดหมายปลายทางที่มีการจัดงาน ผลการวิจัย พบวานักวิ่งระยะเกลมีความตองการ 
4 ดานหลักดวยกัน ประกอบเปดวย ความตองการดานรางกาย (Physical) ความตองการดานสังคม (Social) ความตองการ
ดานการพักผอน (Relax) ละความตองการดานการขงขัน (Competition) นํามาซึ่งนวทางการพัฒนาการจัดงาน
วิ่งระยะเกล เดก การสรางกิจกรรมที่กระตุนการฝึกซอมรางกาย฿หกับนักวิ่งกอนการขงขันพื่อตอบสนองความตองการ
ดานรางกายของนักว่ิง การนําสนอรายการสงสริมการสมัคร (Promotion) หากผูขารวมงานสมัครขารวมงานป็นคู 
หรือป็นครอบครัว จะเดรับสวนลดสําหรับคาสมัครขารวมงาน พื่อตอบสนองความตองการดานสังคมกนักวิ่ง ผูจัดงาน
วิ่งควรจัดปรกรมการนําที่ยวหลงทองที่ยวตางๆ ที่฿กลกับพื้นที่จัดงานวิ่ง฿นวันกอนวันขงขัน พื่อตอบสนอง
ความตองการดานการพักผอน฿หกนักวิ่ง ละผูจัดงานวิ่งควรมอบรางวัลที่นาสน฿จกผูขารวมขงขัน พื่อตอบสนอง
ความตองการดานการขงขัน 
คําสําคัญ : งานวิ่งระยะเกล, นักทองที่ยวชิงกีฬา, รงจูง฿จ 
 
ABSTRACT 
 Running events are popular trend for everyone and continuously attracting participants. 
The primary objective of this research is to suggest ways for efficiently attend participants in 
running events. This qualitative study collects samples by In-depth Interview and samples 12 
persons by snowball sampling. Samples are runners who have ever competed in distance running 
races and traveled in host destinations. Finding found that distance runners have 4 main wants 
which contain of physical wants, social wants, relax wants and competition wants. This finding 
offers ways for develop running events. First, Organizers should offer activities that increase 



 

236 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

runners’ physical training before competition date. Activities can match with runner’s physical 
wants. Second, Running event hosts should introduce sale promotion for applicants who apply 
with his friends or his family. Third, Organizers should take runners to travel in places near events. 
Last, Organizers should offer high-priced rewards for race winner. 
Keywords :  Distance running event, Sport tourists, Motivation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 กวา 30 ปีท่ีผานมา งานอีวนตแกีฬาตางๆ ท่ัวลกมีจํานวนผูขารวมงานพิ่มขึ้นอยางรวดร็ว (Newland & 
Aicher, 2018, pp. 1-19) ซึ่งจํานวนผูขารวมงานอีวนตแกีฬาที่มากขึ้นสงผลตอการจัดงานอีวนตแกีฬาที่พิ่มขึ้น
อยางตอนื่องชนกัน ดยฉพาะการขงขันกีฬาประภทที่฿ชความทนทาน (Endurance Sports) ชน เตรกีฬา 
(Triathlon) จักรยาน (Cycling) รวมถึงวิ่งระยะเกล (Distance Running) (Whitehead & Wicker, 2017, pp. 
160-169) ซึ่งถูกยอมรับวาป็นกีฬาประภทหนึ่ง ป็นกิจกรรมยามวาง (Leisure Activity) ที่สําคัญคือป็น
องคแประกอบสําคัญของวิถีชีวิตที่สรางสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ดยการวิ่งระยะเกลกําลังป็นที่นิยมทั่วลก (Ma 
& Kaplanidou, 2018, pp. 1-21) 
 การจัดงานขงขันวิ่งระยะเกลกําลังป็นที่นิยมอยางพรหลาย฿นมืองตางๆ ทั่วลก ความนิยมดังกลาว
เมพียงตวัดเดจากจํานวนงานที่มากขึ้นรื่อยๆ ตยังรวมถึงการพิ่มขึ้นอยางตอนื่องของจํานวนผูขารวมงาน กลุมตลาด
ของนักวิ่งระยะเกลป็นหนึ่ง฿นกลุมตลาดที่มีอัตราการติบตร็วที่สุด฿นอุตสาหกรรมกีฬา ฿นขณะที่มืองตางๆ ทั่วลก
มีการจัดงานขงขันวิ่งระยะเกลพิ่มขึ้นอยางตอนื่อง นักวิ่งระยะเกลที่ดินทางเปรวมงานขงขันละดินทาง
ทองที่ยวรวมดวยก็มีจํานวนพิ่มขึ้นอยางมากชนดียวกัน (Kostas, 2016, pp. 2-20) สถิติดังภาพท่ี 1 สดงจํานวน
ผูขารวมงานจอมบึงมาราธอนท่ีพิ่มขึ้นอยางตอนื่อง฿นชวงปี 2012-2016 ซึ่งการดินทางเปรวมงานขงขันละการ
ดินทางทองที่ยวดวย฿นครั้งดียวกันจะสรางผลประยชนแดานตางๆ ฿หกจุดหมายปลายทาง 
 

 
 

ภาพที่ 1  สถิติผูขารวมงานจอมบึงมาราธอนระหวางปี 2012-2016 
ที่มา :  คณะกรรมการจัดงานจอมบึงมาราธอน, 2559. 
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 การจัดงานขงขันกีฬาชวยสรางผลประยชนแทางดานตางๆ ฿หกับจังหวัดซึ่งป็นจาภาพ฿นการจัด 
ดยฉพาะอยางยิ่งผลประยชนแทางศรษฐกิจ เมวาจะป็นธุรกิจที่กี่ยวของจะเดรับรายเดมากขึ้น กิดผลดีตอภาคการผลิต
สินคาละการจางงาน รวมถึงการพิ่มขึ้นของรายเดครัวรือน (Philip & Andy, 2016, pp. 50-65) ฿นขณะที่ผูขารวมงาน
ขงขันเดรับประสบการณและความประทับ฿จที่กิดจากการตอนรับจากคน฿นทองถิ่น ธุรกิจ฿นพื้นที่องก็เดรับ
ผลประยชนแจากการดินทางมายือนของผูขารวมงานขงขัน (Millicent, 2017, pp. 883-899) ตัวอยางชน 
ปริมาณงินท่ีสะพัด฿นสนามวิ่งดยฉลี่ยอยูท่ี 500 ลานบาทตอปี ดังสดง฿นภาพที ่2 
 

 
 

ภาพที่ 2  สถิติการจดังานว่ิงมาราธอน฿นประทศเทย 
ที่มา :  สมาพันธแการวิ่งหงประทศเทย, 2559. 
 

 มวาสถิติที่ผานมาเดสดงถึงปริมาณงินสะพัดบนสนามวิ่งตอปีท่ีมีมูลคามหาศาล ตการทราบถึงความตองการ
ของนักวิ่งก็ป็นที่สําคัญ฿นการชวยพิ่มจํานวนนักวิ่ง฿นตละการขงขัน฿หพิ่มมากยิ่งขึ้นกวา฿นอดีต ซึ่งการดึงดูดนักวิ่ง
฿หขารวมขงขัน เมเดทํา฿หรายเดจากคาสมัครขารวมวิ่งพิ่มมากขึ้นทานั้น ตรายเดจากภาคธุรกิจรงรมละที่พัก 
รานอาหาร รานขายสินคา฿นจุดหมายปลายทางที่ทําการจัดงานก็ถือป็นปใจจัยที่ชวยกระตุนศรษฐกิจ฿หกพื้นที่ 
(Cunningham & Kwon, 2003, pp. 127-145) ดังนั้น การขา฿จถึงความตองการของนักวิ่งจะทํา฿หผูจัดงาน
สามารถสรางผนการตลาดที่หมาะสม ดึงดูดนักทองที่ยวชิงกีฬา สรางผลประยชนแตางๆ กพื้นที่จัดงาน ละ
นํามาซึ่งการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะเกลเดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาทางวิชาการที่ผานมากี่ยวกับงานวิ่งระยะเกล พบวา นักวิชาการมุงนนศึกษา฿นสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแการกีฬามากถึง 7 งาน (Bovonsunthonchai, et al., 2015, pp. 171-178; Buist, et al., 2010, pp. 
598-604; Fallon, 1996, pp. 319-323; Mailler & Adams, 2004, pp. 498-501; Satterthwaite, et al., 1999, 
pp. 22-26; ปฏินุช ย็นรมภแ, 2557, น. 49; สมาน สงชติ, 2525) สาขาวิชาการตลาด 2 งาน (ธีระวัฒนแ จันทึก 
ละคณะ, 2559, น. 10-21; สิรินาถ พูลภาพ, 2559) สาขาวิชาจิตวิทยา 1 งาน (บรรลือ รัตนจรัสรจนแ, 2539) 
สาขาวิชาศรษฐศาสตรแ 1 งาน (พรรษพงศแ สิทธิปรุ, 2551) ละสาขาวิชากฎหมายกีฬา 1 ผลงาน (ปีดิทพ อยูยืนยง, 
2560, น. 12-27) ซึ่งผลงานทางวิชาการกี่ยวกับงานวิ่งระยะเกล฿นสาขาวิชาการจัดการงานอีวนตแกีฬา (Sport 
Event Management) ที่ป็นสาขาวิชาที่กี่ยวของกับการศึกษา฿นครั้งนี้ ยังพบคอนขางนอย ประกอบกับ การทองที่ยว
ชิงกีฬา ป็นประภทการทองที่ยวที่มีศักยภาพสูง฿นผนพัฒนาการทองที่ยวหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 
ซึ่งสามารถยกระดับขีดความสามารถพื่อสงสริม฿หประทศเทยป็นหลงทองที่ยวช้ันนําระดับภูมิภาคดานการ
ทองที่ยวชิงกีฬา (คณะกรรมการนยบายการทองที่ยวหงชาติ, 2560) จึงป็นท่ีมาของการศึกษา฿นครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 วัตถุประสงคแหลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาหานวทางการดึงดูดผูขารวมงานวิ่งระยะเกล฿หมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสามารถจํานกวัตถุประสงคแหลักออกป็น 2 วัตถุประสงคแยอย ดังนี้ 
 1. ศึกษาความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬาท่ีคยขารวมงานวิ่งระยะเกลนอกถ่ินพํานักของตน 
 2. สนอนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะเกล฿นประทศเทย 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. งานวิ่งระยะเกล คือ งานวิ่งที่มีระยะทางการขงขันระหวาง 10.5-42 กิลมตร ประกอบเปดวยงานวิ่ง
ระยะมินิมาราธอน (Mini Marathon) ที่มีระยะทางการขงขัน 10.5 กิลมตร งานวิ่งฮาลแฟมาราธอน (Half 
Marathon) ที่มีระยะทางการขงขัน 21 กิลมตร ละงานวิ่งมาราธอน (Marathon) ที่มีระยะทางการขงขัน 42 
กิลมตร (Ronkainen, et al., 2018, pp. 211-222) 
 2. นักทองที่ยวชิงกีฬา คือ นักวิ่งที่คยออกดินทางพื่อขารวมขงขัน฿นงานวิ่งระยะเกล ละเดทองที่ยว
฿นจุดหมายปลายทางที่ทําการจัดงาน ซึ่งการดินทางดังกลาวตองมีระยะทางหางจากบานมากกวา 40 กิลมตร 
ละป็นการดินทางที่มีการพักคางคืนอยางนอย 1 คืนดวย (Gammon & Robinson, 2003, pp. 21-26) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การจัดงานวิ่งระยะเกลถือวาป็นสิ่งที่ชวยกระตุนศรษฐกิจ฿หกจังหวัดตางๆ (Gratton, et al., 2000, 
pp. 17-28) ประยชนแดานศรษฐกิจตอพื้นที่ที่ทําการจัดงานจะทวีคูณยิ่งขึ้น หากมีผูขารวมงานมากขึ้น (Cobb & 
Olberding, 2007, pp. 108-118) ผูจัดงานว่ิงระยะเกลสามารถพิ่มอัตราการขารวมงานเดจากการขา฿จถึงความ
ตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬา ซึ่งป็นสิ่งสําคัญขั้นรกสุดกอนท่ีจะนําเปพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะเกล฿นข้ันตอเป 
(Hinch & Higham, 2011) ความตองการมีความกี่ยวของกับรงจูง฿จ (Berscheid, 1983, pp. 563-564; Dann, 
1981, pp. 187-219; Uysal & Hagan, 1993, p. 810) ดยการศึกษากี่ยวกับรงจูง฿จจะมีประยชนแตอผูจัดงาน
วิ่งระยะเกล (Events Organizers) ฿นการสรางกลยุทธแหรือนวทางที่มีประสิทธิภาพ พื่อทําการดึงดูดผูขารวมงาน
จํานวนมากขึ้น (Kim, et al., 2003, pp. 169-180) คําถามที่ทํา฿หทราบถึงรงจูง฿จ฿นการขารวมงานวิ่งระยะเกล
นอกถิ่นพํานักอาศัยของนักวิ่ง คือ พวกคุณเปขารวมงานวิ่งที่นั่นพราะอะเร (Crompton & McKay, 1997, pp. 
425-439; Nicholson & Pearce, 2000, pp. 236-253; Scott, 1995, pp. 121-128) 
 

 
 
วิธดํีาเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือ นักวิ่งที่คยดินทางพื่อขารวมขงขัน฿นงานวิ่งระยะเกล ละเดทองที่ยวเปยังจุดหมาย
ปลายทางที่มีการจัดงาน ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ นักว่ิงที่มีคุณสมบัติชนประชากร จํานวน 12 คน 
 2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย คือ บบสัมภาษณแชิงลึก 
 3. การก็บรวบรวมขอมูล ดวยการสัมภาษณแชิงลึก ( In-depth Interview) ทําการติดตอการสัมภาษณแ
ชิงลึกดวยการนัดหมายวลาละสถานที่ที่สะดวกกับผูวิจัยละผูถูกสัมภาษณแ ซึ่งการสัมภาษณแชิงลึกครั้งนี้฿ชการ

ความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬา นวทางการจัดงานวิ่งระยะเกล 
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สัมภาษณแบบตัวตอตัว มีการสุมกลุมตัวอยางบบ snowball sampling ซึ่งป็นวิธีสุมตัวอยางที่ผูวิจัยสามารถก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลาย฿นจํานวนที่ผูวิจัยตองการ ดย฿ชวลา฿นการก็บขอมูลเมมาก
นัก ชวยประหยัดคา฿ชจาย฿นการรวบรวมขอมูล (Sadler, et al., 2010, pp. 369-374) 
 4. การวิคราะหแขอมูล จะ฿ชการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงคแขอที่ 1 ศึกษาความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬาที่คยขารวมงานวิ่งระยะเกล
นอกถิ่นพํานักของตน มื่อผูวิจัยเดทําการสัมภาษณแชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 12 คน พบวา กลุมตัวอยางทุกคน
ที่คยดินทางเปขงขัน฿นงานวิ่งระยะเกลนอกถิ่นพํานักอาศัยของตน ตาง฿ชอกาสดังกลาว฿นการทองที่ยวตาม
สถานท่ีทองที่ยวตางๆ ณ จุดหมายปลายทางที่ทําการจัดงานวิ่งครั้งนั้นๆ ซึ่งการดินทาง฿นลักษณะดังกลาวถือป็น
หนึ่ง฿นรูปบบของการทองที่ยวที่นักทองที่ยวมีความสน฿จฉพาะ กลาวคือการดินทางทองที่ยวของขามีความกี่ยวของ
ชื่อมยงกับกีฬา หรือรารียกการทองที่ยวลักษณะนี้วา การทองที่ยวชิงกีฬา (Sport Tourism) (Gibson, et al., 
2003, pp. 181-190) กลุมตัวอยางที่ถือวาป็นนักทองที่ยวชิงกีฬาตางมีความตองการหลายอยาง฿นการขารวม
ขงขันวิ่งระยะเกล฿นงานท่ีจัดนอกถ่ินพํานักอาศัยของตน ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูความตองการของกลุมตัวอยางเด
ดังนี ้
 1. ความตองการดานรางกาย (Physical) การมีสุขภาพละรางกายที่ข็งรงถือป็นปใจจัยหลักที่สําคัญ
ของกลุมตัวอยาง฿นการขารวมขงขันงานวิ่งระยะเกล การรักษาสุขภาพรางกาย฿หข็งรงของนักวิ่งเมเดกิดขึ้น
ฉพาะการวิ่ง฿นการขงขัน฿นงานท่ีพวกขาขารวมทาน้ัน ตพวกขาตองทําการฝึกซอมรางกาย฿หข็งรงอยูสมอ
พื่อพรอมที่จะขารวมขงขันวิ่ง฿นงานครั้งตางๆ กลุมตัวอยางบางทานเดกลาวเววา “ขาตองทําการฝึกซอมรางกาย
ดวยการวิ่งครั้งละ 8 กิลมตร สัปดาหและ 3 ครั้ง พื่อ฿หรางกายของขาข็งรงพียงพอที่จะขารวมขงขันงานวิ่ง
ระยะทาง 10.5 กิลมตรหรือระยะมินิมาราธอน ที่ขาจะขารวมขงขัน฿นอนาคต” สวนนักว่ิงบางทานเดกลาวเววา 
“นอกจากการวิ่งจะทํา฿หรางกายของขาข็งรงมากขึ้นลว ขายังเดรับผลลัพธแที่กิดขึ้นกับรูปรางของขา การตรวจ
สุขภาพประจําปีครั้งลาสุด ขามีน้ําหนักท่ีลดลง ละรอบอวของขาก็ลดขนาดลงชนกัน” 
 2. ความตองการดานสังคม (Social) การเด฿ชวลารวมกับครอบครัว คนรัก หรือพื่อน รวมทั้งการเดมีอกาส
ทําความรูจักกับบุคคลที่มีความชอบที่คลายคลึงกัน (ช่ืนชอบกีฬาวิ่งระยะเกลหมือนกัน) ป็นปใจจัยที่กลุมตัวอยาง
฿หความสําคัญรองลงมาจากความตองการดานรางกาย การขารวมงานวิ่งระยะเกลกับสมาชิก฿นครอบครัวทํา฿หกลุมตวัอยาง
เดมีวลา฿นการพูดคุย ลกปลี่ยนความคิดห็น รวมถึงการ฿หกําลัง฿จกันละกันพื่อขาสนชัยเปพรอมๆ กัน มีนักวิ่ง
ทานหนึ่ง เดกลาวเววา “ชีวิตการทํางาน฿นมืองที่มีตความรงรีบ ละความครียด ทํา฿หขาเมคอยมีวลา฿หกับครอบครัว
฿นวันทํางานของขา นั่นคือวันจันทรแถึงวันศุกรแ ตการขารวมงานวิ่งระยะเกล฿นตางจังหวัดชวงวันหยุดสุดสัปดาหแ 
ถือป็นอกาสที่ดีที่ขาจะเด฿ชชวงวลากับครอบครัว สรางความสัมพันธแที่ดีระหวางสมาชิกภาย฿นครอบครัว” ละ
นักวิ่งสวนหนึ่งก็เด฿หความห็นเววา งานวิ่งระยะเกล฿นตางจังหวัดทํา฿หขาเดมีอกาส฿นการลกปลี่ยนประสบการณแ
รื่องตางๆ กับคนที่มาจากภูมิลํานาที่ตกตางกัน ถือป็นสังคมของคนที่ช่ืนชอบ฿นกีฬาประภทดียวกัน นั่นคือ การวิ่ง
ระยะเกล (Distance Running) 
 3. ความตองการดานการพักผอน (Relax) ปใจจัยที่ทํา฿หกลุมตัวอยางลือกขารวมงานวิ่งระยะเกลที่จัด
฿นตางจังหวัด คือ อกาส฿นการเดยี่ยมยือนสถานที่ทองที่ยว฿นจุดหมายปลายทางที่ทําการจัดงาน ซึ่งป็นสถานที่ทองที่ยว
ที่พวกขาสน฿จละยังเมมีอกาสที่จะเดเปยี่ยมยือน การเดทองที่ยว฿นสถานที่ตางๆ ทํา฿หพวกขาเดพักผอน
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รางกายละจิต฿จที่ต็มเปดวยความครียดจากการทํางาน รวมถึงความบื่อหนายที่กิดจากการดํานินชีวิตประจําวันที่ซ้ําๆ 
จําจ นักวิ่งที่ทํางาน฿นขตจังหวัดกรุงทพมหานครละปริมณฑลตางมีความห็น฿นทางดียวกันวา การเดดินทางขารวม
ขงขันงานวิ่งระยะเกลที่ทําการจัด ณ ตางจังหวัด ละทําการทองที่ยว฿นครั้งดียวกันนั้น ป็นชวงวลาที่ดี
ที่ปราศจากความครียด การดินทางเปสถานที่ตางๆ ฿นตางจังหวัดปราศจากการจราจรที่ออัด รวมถึงอากาศละ
สภาพวดลอมก็มีความบริสุทธ์ิ ปราศจากมลพิษทางสียงหรือควันพิษจากควันรถ ขาจึงลือกดินทางขารวมงานวิ่ง
ที่จัดขึ้น฿นตางจังหวัด ทนการขารวมงานวิ่งที่จัด฿นขตพื้นท่ีกรุงทพมหานคร 
 4. ความตองการดานการขงขัน (Competition) จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 12 คน กลุมตัวอยาง
ห็นวา พวกขาขารวมงานวิ่งระยะเกลพื่อที่จะเดรูถึงศักยภาพ฿นการวิ่งของพวกขามื่อทียบกับคนอื่นๆ ที่ขารวม
ขงขัน฿นงาน ซึ่งการขารวมการขงขันวิ่งระยะเกลที่ตางจังหวัด คนที่ขารวมงานก็จะมาจากหลากหลายทองที่  
ทํา฿หกลุมตัวอยางมีคูขงขันที่มาจากหลายหง ซึ่งผูที่จะชนะการขงขันเด ตองป็นผูที่วิ่งดวยความร็วที่ร็วที่ สุด
ประกอบกับระยะวลา฿นการวิ่งที่นอยที่สุด จึงจะสามารถอาชนะผูขาขงขันที่มาจากที่ตางๆ ที่ตกตางกัน นักวิ่ง
บางทานบอกวา “การที่สามารถอาชนะคูขงขันเดจนสามารถเดถวยรางวัลเปครอง ป็นสิ่งที่พิสูจนแวา ตลอดระยะวลา
ที่ทําการฝึกซอมกอนขารวมขงขัน ขาองตอง฿ชความอดทนละความสม่ําสมอ฿นการฝึกซอม พื่อ฿หผลลัพธแ
ของการฝึกซอมปน็เปตามที่คาดเว นั่นคือการเดถวยรางวัลมาครอง” นอกจากนี้ นักวิ่งอีกทานก็เดกลาวเววา “การดินทาง
พื่อขารวมการขงขันงานวิ่งระยะเกลหลายๆ งานทั่วประทศ ป็นสิ่งที่ชวยพิสูจนแวา ขาป็นนักวิ่งที่สามารถ
วิ่งระยะเกลเดกงที่สุดหรือเม นื่องจากงานวิ่งระยะเกลที่จัด฿นท่ีตางๆ ก็มีผูขาขงขันที่ตกตางหลากหลายออกเป 
ขาจะตองมีวินัย฿นการฝึกซอมป็นอยางมาก ละหมั่นฝึกซอมอยางสม่ําสมอ พื่อจะเดรางวัลจากการขงขัน
฿นทุกๆ งานท่ีขาขารวมขงขัน” 
 สวนวัตถุประสงคแขอที่ 2 สนอนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะเกล฿นประทศเทย มื่อผูวิจัยทราบถึง
ความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬาลว จึงขอสนอนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะเกลวา ผูที่มีสวนกี่ยวของ
กับการจัดงานวิ่งระยะเกล ควรคํานึงถึงความตองการทั้ง 4 ดานของผูขารวมงานรวมกับคุณคาที่ผูขารวมงานจะเดรับ 
ดังสดง฿นตารางที่ 1 ชน หากผูจัดงานจะดึงดูดผูขารวมงานท่ีมีความตองการดานรางกาย ซึ่งคุณคาที่ผูขารวมงาน
จะเดรับ คือ กิจกรรมทางกายจากงานอีวนตแกีฬา ผูจัดงานสามารถประยุกตแการจัดงาน฿หผูขารวมงานเดมีอกาส
฿นการพิ่มกิจกรรมทางกายกอนการขารวมการขงขัน฿นวันงาน ดวยการจัด฿หผูสมัครเดมีการฝึกซอมวิ่งรวมกัน 
ตัวอยางชน งานบุรีรัมยแมาราธอน 2018 เดจัดคมปญ BRM virtual run/run anywhere & anytime ซึ่งป็นกิจกรรม 
ที฿่หผูสมัครเดทําการสะสมระยะทางการซอมวิ่งของตน฿นตละดือนกอนที่จะมีการขงขัน ละมีการ฿หรางวัลกผูที่มี
ระยะการซอมสะสมที่มากที่สุด฿นตละดือน ซึ่งกิจกรรมนี้องจะทํา฿หผูขารวมกิจกรรมมีรงกระตุน฿นการฝึกซอมรางกาย 
ละสามารถพัฒนาศักยภาพทางดานรางกายของตนอยางมีปูาหมาย หากผูทําการจัดงานจะทําการดึงดูดผูขารวมงาน 
ที่มีความตองการดานสังคม ซึ่งคุณคาที่ผูขารวมงานจะเดรับจากงาน คือ กิจกรรมสนุกกับครอบครัวละพื่อน ผูจัด
งานวิ่งระยะเกลอาจนําสนอรายการสงสริมการสมัคร (Promotion) ชน หากผูขารวมงานสมัครขารวมงานป็นคู 
หรือป็นครอบครัว จะเดรับสวนลดสําหรับคาสมัครขารวมงาน 
 หากผูจัดงานวิ่งตองการดึงดูดผูขารวมงานที่มีความตองการดานการพักผอน ผูจัดงานอาจจัดปรกรม
การนําที่ยวกอนการขงขันจริง 1 วัน ตัวอยางชน งานถิ่นวีรชนมินิ-ฮาลแฟมาราธอน ปี 2561 ของจังหวัดสิงหแบุรี 
ที่จัดขึ้น฿นวันอาทิตยแที่ 29 มษายน 2561 เดทําการจัดปรกรมนําที่ยวสถานที่ทองที่ยวตางๆ ของจังหวัดสิงหแบุรี
฿หกนักวิ่งละผูติดตาม ฿นวันสารแที่ 28 มษายน 2561 ซึ่งป็นการจัดรายการนําที่ยวกอนการขงขันจริงลวงหนา 1 วัน 
สวนผูจัดงานที่ตองการดึงดูดผูขารวมงานที่มีความตองการดานการขงขัน ซึ่งคุณคาที่ผูขารวมงานจะเดรับ คือ 
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อกาสรวมขงขัน ละชนะการขงขัน ผูจัดงานขงขันวิ่งระยะเกลควรมอบรางวัลที่นาสน฿จกผูขารวมงาน 
ตัวอยางชน ผูที่เดรางวัลจากการชนะลิศการขงขันวิ่งระยะมาราธอน (42 กิลมตร) ของงานบุรีรัมยแมาราธอน 2018 
จะเดรับงินรางวัลมูลคา 100,000 บาท ซึ่งถือป็นรางวัลที่ผูขารวมการขงขันที่มีความตองการดานการขงขัน฿ห
การตอบรับ฿นการขารวมการขงขันอยางลนหลาม 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย฿นการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬาเดทั้งหมด 4 ดานดวยกัน 
ประกอบเปดวยความตองการดานรางกาย (Physical) ความตองการดานสังคม (Social) ความตองการดานการพักผอน 
(Relax) ละความตองการดานการขงขัน (Competition) ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ศาสตราจารยแ Donald Getz สนอ฿นหนังสือ
รื่อง Festivals, special events, and tourism มื่อปีคริสตแศักราช 1991 วา บุคคลขารวมงานอีวนตแพื่อตอบสนอง
ความตองการดานสังคมละจิตวิทยา (Social-Psychological Needs) (Dineen, 2015) ดยศาสตราจารยแ Donald 
Getz เดนําความตองการพื้นฐาน (Basic Needs) 5 อยางของ Abraham Maslow มาจํานกป็นหมวดหมู 3 หมวดหมู 
เดก ความตองการดานรางกาย (Physical Needs) ความตองการดานสังคม (Interpersonal or Social Needs) 
ละความตองการสวนบุคคล (Personal Needs) ซึ่งความตองการ 3 อยางนี้ถือป็นรงจูง฿จ฿นการขารวมงานอีวนตแ
ของผูขารวมงาน (Filo, et al., 2010, pp. 623-648; Xu & Zhang, 2016, pp. 86-96; Yang, et al., 2011, pp. 377-
395) นอกจากนี้ ศาสตราจารยแ Donald Getz ยังเดทําการช่ือมยงระหวางความตองการ 3 อยางขางตน กับรงจูง฿จ
฿นการทองที่ยว (Travel Motivations) ละคุณคาที่เดรับจากการขารวมงานอีวนตแ (Benefits from Participating 
Events) ดังสดง฿นตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1  ความตองการพื้นฐาน รงจูง฿จ฿นการทองที่ยว ละคุณคาจากการรวมงานอีวนตแ 

ความต๎องการพ้ืนฐาน แรงจูงใจในการทํองเท่ียว 
คุณคําที่ได๎รับจากการ 
เข๎ารํวมงานอีเวนต๑ 

ความตองการดานรางกาย 
(ความตองการทางกายภาพ) 

- การออกกําลังกาย 
- พักผอนหรือดินทาง 

- กิจกรรมทางกายจากงานอีวนตแกีฬา 
- การสังสรรคแ ขาสังคม 

ความตองการดานสังคม 
(ความตองการดานความรักละการ
ป็นที่ยอมรับของกลุมละความตองการ
฿นการคารพนับถือหรือยกยองช่ืนชม) 

- ความสัมพันธแ฿นครอบครัว พื่อน 
- ขาหาสังคม 
- อกาส฿นการบรรลุปูาหมาย การเดรับ
การยอมรับ ละสรางสถานภาพ 

- กิจกรรมสนุกกับครอบครัวละพื่อน 
- อกาสพบปะผูคน 
- อกาสรวมขงขัน ละชนะการขงขัน 

ความตองการสวนบุคคล 
(ความตองการบรรลุปูาหมายสูงสุด
ของตนอง) 

- ความรูละประสบการณแ฿หมๆ 
- ประสบการณแที่นาจดจํา 

- ประสบการณแจากงานอีวนตแ 
- อกาส฿นการขารวม  

ที่มา :  Isaykina, 2001. 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาวิจัย฿นครั้งตอเป สามารถประยุกตแ฿ชเดกับการจัดการขงขันกีฬาประภทที่฿ชความทนทานอื่นๆ 
นอกหนือจากการขงขันวิ่งระยะเกล (Distance Running) ชน การขงขันกีฬาจักรยานสือภูขา (Mountain 
Bike) การขงขันทวิกีฬา (Duathlon) การขงขันเตรกีฬา (Triathlon) 
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 2. การศึกษาวิจัย฿นครั้งตอเป อาจ฿ชวิธีการศึกษาชิงปริมาณ (Quantitative Method) พื่อนําผล
การศึกษาเปปรับ฿ช฿หขากับสถานการณแการจัดงานอีวนตแกีฬา฿นปใจจุบัน 
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ความคิดเห็นของประชาชนตํอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย๑ 
OPINIONS OF PEOPLE TOWARDS WORKING PERFORMANCES OF NANGRONG MUNICIPALITY, 

NANGRONG DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 
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บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาล
มืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ 2) พื่อศึกษาความคิดห็นละขอสนอนะอื่นๆ กี่ยวกับการดํานินงาน
ของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ ฿น 3 ดานเดก ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการ
พัฒนาศรษฐกิจ ละดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม กลุมตัวอยางเดจากการสุมจากประชากร 
ดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของครจซี่ละมอรแกน เดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 377 คน ลวทํา
การสุม฿หกระจายเปตามชุมชนตางๆ ตามสัดสวนดยวิธีสุมอยางงาย ดยการจับฉลาก ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บ
รวบรวมขอมูล มี 3 ลักษณะ คือ บบการตรวจสอบรายการ บบมาตราสวนประมาณคา ละบบปลายปิด มีความช่ือมั่น 
ทากับ 0.9255 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล ความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ ดยภาพรวม
อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมากชนกัน ดยดานท่ีมีคาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
พัฒนาศรษฐกิจ รองลงมาคือ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลอม สําหรับความคิดห็นละขอสนอนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการ฿หติดตั้งคมเฟสาธารณะ
ภาย฿นชุมชน฿หครบทุกจุด รองลงมาคือ ควรมีการจัดการตลาด฿หถูกสุขลักษณะ ละควรมีการสงสริมละฝึกอาชีพ
฿หกลุมสตรี  
คําสําคัญ : ความคิดห็นของประชาชน, การดํานินงาน, ทศบาลมืองนางรอง 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research 1) To study the opinion of people on the operation of 
Nangrong Town Municipality, Nangrong District, Buriram Province. 2) To study the recommend 
additional opinions and suggestions on the operation of Nangrong Town Municipality, Nangrong 
District, Buriram Province. The studies were dividing into three aspects: development of quality of 
life, economic, and the conservation of natural resources and the environment. The samples 
were 377 people and selected by simple random simpling, determined by the table of Krejcie 
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and Morgan that randomly distributed to various communities by proportional random sampling. 
The research instrument used for collecting the data was a 3-part questionnaire: check list, rating 
scale, and open-ended form. That reliability was 0.9255. The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, mean, and standard deviation. The results of this study revealed 
that the results of the people's opinions on the operation of Nangrong Town Municipality, 
Nangrong District, Buriram Province, overall were at a high level. When considering each aspect, it 
showed that all aspects were at high levels. The aspects ranked from the highest to lowest mean 
score were economic development, followed by development of quality of life. The lowest 
mean score was the conservation of natural resources and the environment. The highly 
recommended additional opinions and suggestions were as follows: the public lighting fixture 
should be installed in every community, followed by the market should be hygienic, promote 
and vocational training for women, and should people participate in the development and 
provision of funding to promote the profession to the people.  
Keywords : Opinion, Operation, Nangrong Town Municipality  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การปกครองทองถิ่น (Local Government) ถือวาป็นหัว฿จละป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปเตย 
พราะป็นองคแกรที่กระจายอํานาจการปกครอง฿หกับประชาชนอยางทจริง ละปิดอกาส฿หประชาชนมีสวนรวม
฿นการปกครอง การบริหาร การตรวจสอบ ละควบคุมการดํานินงานทองถิ่นของตนตามวิถีทางประชาธิปเตย ฿หป็นเป
฿นทิศทางที่ตนปรารถนา อันป็นสิทธิดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังป็นการยอมรับ฿นคุณคาศักดิ์ศรี ละ
ความสําคัญของประชาชน฿นทองถิ่น฿หรูสึกวาตนมีความกี่ยวของมีสวนเดสวนสีย฿นการบริหารที่ตนเดขาเปมีสวนรวม
฿นกิจกรรมทางการมือง เมวาจะป็นการลือกตั้ง การควบคุม การตรวจสอบละการถอดถอน ป็นตน ฿หกิดความรับผิดชอบ 
กิดความหวงหนละปกปูองผลประยชนแอันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย ละป็นกลเกล฿นการดํานินงานพื่อประยชนแ
สวนรวมรวมกันของประชาชน฿นทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งความลื่อม฿สศรัทธา฿นระบอบการปกครองบบประชาธิปเตย฿นที่สุด  
 การกระจายอํานาจ฿หกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นป็นรูปบบหนึ่งของการสงสริมการปกครอง
฿นระบอบประชาธิปเตย นับป็นการปรับปรุงการบริหารราชการผนดินที่มุงนน฿หประชาชนมีสวนรวม฿นการปกครอง
อยางทจริง ดังนั้นการขามามีสวนรวม฿นการมืองของประชาชนจึงป็นกิจกรรมทางการมืองที่สําคัญสําหรับการปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งป็นเปตามหลักกระจายอํานาจที่ตองการ฿หประชาชน฿นทองถิ่นเดมีการปกครองตนอง ดยรัฐบาล
ตอง฿หความป็นอิสระกทองถิ่นตามหลักของการปกครองตนอง ตามจตนารมณแของประชาชน฿นทองถิ่น องคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอิสระ฿นการทํางานกําหนดนยบาย การบริหารงานบุคคล การงิน ละมีอํานาจหนาที่ของตนอง 
ดยฉพาะการกําหนดหนาที่รัฐกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นละระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันอง
฿หป็นเปตามกฎหมายบัญญัติดยรัฐบาลป็นผูกํากับทาที่จําป็น฿นกรอบของกฎหมาย฿นทุกองคแกร (กวิทยแ พวงงาม, 
2550, น. 30) 
 ทศบาล ถือป็นรูปบบการปกครองทองถิ่น ซึ่งป็นที่นิยมอยางพรหลาย฿นตางประทศ ดยฉพา ะ
ประทศ฿นถบยุรปตะวันตก ทั้งนี้ นื่องจากป็นรูปบบที่หมาะสมสําหรับพื้นที่ขตมืองที่มีประชากรหนานน
ละมีความจริญพอสมควร การจัดตั้งจึงตองพิจารณาวาทองถิ่น฿ด สมควรจัดตั้งป็นทศบาลเด ตองอาศัยหลักกณฑแ
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จํานวน ละความหนานนของประชากร฿นทองถิ่นนั้นความจริญทางศรษฐกิจ การจัดก็บรายเดตามที่กฎหมายกําหนด 
งบประมาณรายจาย฿นการดํานินกิจการ ละความสําคัญทางการมืองของทองถิ่น รวมทั้ง พิจารณาถึงศักยภาพของ
ทองถิ่นนั้นวาจะมีความสามารถ฿นการพัฒนาความจริญเดมากนอยพียง฿ด อยางเรก็ตาม พ.ร.บ.ทศบาล พ.ศ. 2496 
กเขพิ่มติม พ.ศ. 2546 เดกําหนดหลักกณฑแ฿นการจัดตั้งทศบาลทั้ง 3 ประภทพิ่มติม ดังนี้ 1.ทศบาลตําบล 
มีหลักกณฑแการจัดตั้ง ดยพิจารณาถึงรายเดจริงเมรวมงินอุดหนุน฿นปีงบประมาณที่ผานมาตั้งต 12 ลานบาทขึ้นเป 
มีประชากรตั้งต 7,000 คนขึ้นเป ละมีความหนานนของประชากรตั้งต 1,500 คนตอตารางกิลมตรขึ้นเป 2.ทศบาลมือง 
มีหลักกณฑแการจัดตั้ง ดยพิจารณาถึงทองถิ่นอันป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกหง฿หยกฐานะป็นทศบาลมือง 
ป็นทองถิ่นที่เม฿ชป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด การจะยกฐานะป็นทศบาลมืองตองมีประชากรตั้งต 10,000 คนขึ้นเป 
มีความหนานนของประชากรเมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิลมตร ละมีรายเดพียงพอกการปฏิบัติหนาที่อันตองทํา
ตามที่กฎหมายกําหนดเว 3.สวนทศบาลนคร มีหลักกณฑแ฿นการจัดตั้ง ดยพิจารณาจากจํานวนประชากรตั้งต  
50,000 คนขึ้นเป ความหนานนของประชากรเมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิลมตร ละมีรายเดพียงพอกการปฏิบัติ
หนาท่ีอันตองทําตามกฎหมายกําหนดเว (ยุติธรรม ปใทมะ, 2558, น. 10) 
 ตามที่ทศบาลมืองนางรองเดดํานินการบริหารงานของทศบาล฿หสอดคลองกับภารกิจ 6 ประการ คือ  
1) ดานครงสรางพื้นฐาน 2) ดานงานสงสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละ การรักษาความสงบ
รียบรอย 4) ดานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละ การทองที่ยว 5) ดานการบริหารจัดการ
ละการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งวดลอม ละ 6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปใญญ า
ทองถิ่น (กวิทยแ พวงงาม, 2555, น. 403-404) ที่สวนกลางมอบ฿หองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมาดํานินการนั้น 
ปกติทศบาลนางรองเดดํานินการตามผนยุทธศาสตรแ จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานมืองนาอยู 2) ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตละสริมสรางความข็มข็งของชุมชน 3) ดานการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการละศิลปวัฒนธรรม 
ประพณีอันดีงามของทองถิ่น 4) ดานการพัฒนาศรษฐกิจละการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม  
5) ดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคแกร (ทศบาลมืองนางรอง, 2559, น. 83) ตผูวิจัยสน฿จที่จะศึกษา฿น 3 ดาน 
เดก 1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) ดานการพัฒนาศรษฐกิจ ละ 3) ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งวดลอม พราะทั้ง 3 ดานนี้ ผูวิจัยเดพบมาดยสวนตัวละบุคลากร฿นองคแกรนั้น฿หขอมูลวา ประชาชนยังมีปใญหา
ที่สงผลตอการบริหารละการดํานินงานตอทศบาล เมวาจะป็นดานการป็นอยู฿นรื่องการ฿หบริการน้ําอุปภคบริภค 
การ฿หบริหารอินตอรแน็ต การ฿หบริการรับชําระภาษี การ฿หบริการทั่วเป฿นสํานักงานดานการวางผนพัฒนา ละ
ยังมีปใญหาอีกหลายอยาง ชน ประชาชนสวน฿หญเมมีสวนรวม฿นกิจกรรม ละประชาชนที่ขารวม฿นกิจกรรมมีสวนนอย 
ประชาชนยังขาดความรูความขา฿จ฿นผนยุทธศาสตรแ ประชาชนเดรับผลประยชนแจากการทําผนยุทธศาสตรแ
ยังเมครอบคลุมทุกชุมชน อีกท้ังการสดงความคิดห็นตาง ๆ สวน฿หญจะป็นความคิดห็นของผูนําชุมชนอยางดียว 
ทํา฿หเมกิดความคิดที่หลากหลาย ละครงการหรือกิจกรรมที่สนอมานั้น อาจป็นความคิดห็นสวนตัว ประชาชน
ขาดความรู ความขา฿จ ประชาชนคณะกรรมการตรวจสอบละหนวยงานท่ีรับผิดชอบ฿นการติดตามประมินผลงาน 
ครงการตางๆ เมเดดํานินการอยางตอนื่องสงผลกระทบตอการบริหารงานของทศบาล จากการสังกตละพบปะพูดคุย
กับประชาชน฿นพื้นที่พบวา ประชาชนบางสวนยังเมเหความสําคัญ฿นการดํานินงานทาที่ควร ทั้งนี้ผูวิจัยเดสน฿จ฿น
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตพราะปใญหาที่อยูรอบตัวรา ชน ปุาเม ดิน สัตวแ น้ํา อากาศ ถนน อาคาร บานรือน ที่ยัง
ป็นปใญหาที่ห็นเดชัด มลพิษทางอากาศละน้ํา ขยะมูลฝอยที่เมเดถูกจัดการทาที่ควร การกอสรางที่ยังเมลวสร็จ ทํา
฿หประชาชนยังเดรับปใญหา฿นสวนนี้อยู ดานการพัฒนาศรษฐกิจก็ยังมีปใญหาความยากจน ศรษฐกิจตกต่ํา การวางงาน 
การกระจายรายเดที่เมป็นธรรม ทํากิจกรรมทางศรษฐกิจของคน฿นชุมชนยังเมมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง ละ
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ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ชุมชนยังเมคํานึงถึงการ฿ชทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม 
ดย฿ช฿หนอย พื่อ฿หกิดประยชนแสูงสุด อยางเรก็ตาม ฿นสภาพปใจจุบันทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมมีความ
สื่อมทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมจึงมีความหมายรวมเปถึงการพัฒนา
คุณภาพสิ่งวดลอมดวย (ทศพร สรอยทองหลาง, สัมภาษณแ. 7 มิถุนายน 2560) 
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเดทําการศึกษาความคิดห็นของประชาชน
ตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ พื่อนําผลที่เดจากการศึกษามาสนอ
ผูรับผิดชอบหรือผูกี่ยวของซึ่งจะเดกําหนดนวทางดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาศรษฐกิจ ดานการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม พื่อกเขปใญหาของประชาชน รวมทั้งการดํานินงานละพัฒนางาน฿หครอบคลุม
฿นอนาคต฿หมีประสิทธิภาพประสิทธิผลละตรงตามความตองการของประชาชน฿หมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ 
 2. พื่อศึกษาความคิดห็นละขอสนอนะอื่นๆ กี่ยวกับการดํานินงานของทศบาลมื องนางรอง 
อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง 
อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแพื่อ฿หขา฿จความหมายของศัพทแตางๆ ชิงปฏิบัติการที่นํามา฿ช฿นการวิจัยครั้ง นี้ 
ผูวิจัยจึงนิยามศัพทแฉพาะ ดังน้ี 
 1. ความคิดห็น หมายถึง การสดงออกที่มีตอสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่งกี่ยวกับความช่ือละความรูสึกดยอาศัยพื้นฐาน
ที่เดจากการรียนรูประสบการณแรวมถึงสภาพวดลอมป็นสวนชวย฿นการสดงออกความคิดห็นซึ่งจะสดงออก
ดยการพูดหรือการขียนละอาจสดงออกเดทั้งทางบวกหรือทางลบ ทั้งนี้ความคิดห็นอาจปลี่ยนปลงเดตาม
สถานการณแตางๆ ที่กิดขึ้น 
 2. การดํานินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีบุคคลสดงออกทางกายละป็นพฤติกรรมที่สามารถสังกต
เดซึ่งการดํานินงานอาจปฏิบัติเดทันทีหรืออาจมีความลาชาตามปใจจัยตาง ๆชนความรูทัศนคติอกาสป็นตน 
  2.1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การสรางรากฐานของระดับการดํารงชีวิตของคน฿หดีขึ้น 
ดยการ฿หความรู การฝึกดานคุณธรรม การสงสริมสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ รวมกันอยูรวมกัน฿นสังคม
อยางมีความสุข ฿นประทศเทยเดมีการสรางกณฑแมาตรฐานของคุณภาพชีวิต 
  2.2 ดานการพัฒนาศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการสรางความจริญติมตทางศรษฐกิจ฿หกิดขึ้น
อยางตอนื่องยาวนาน มีการปลี่ยนปลงตางๆ ฿นครงสรางของระบบศรษฐกิจ ดยมีปูาหมายพื่อลดหรือขจัดปใญหา
ความยากจน การวางงาน การกระจายรายเด พรอมกับมีการปลี่ยนปลงสวัสดิการของสังคมเป฿นทางที่ดีขึ้น  
ดย฿ชทรัพยากรทาที่จําป็นละตองตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งวดลอม พื่อสงวนทรัพยากรเวตอบสนองความ
จําป็นของคนรุนตอเป฿นอนาคตของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  2.3 ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม หมายถึง การพัฒนาที่มีการคํานึงถึงความสียหาย
ของสิ่งวดลอม มีการปูองกันปใญหาที่กิดกสิ่งวดลอม หรือถาจําป็นจะตองกิดความสียหาย ก็จะตองทํา฿นขอบขต
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ที่สียหายนอยที่สุด การพัฒนาท่ียั่งยืน฿นมิติทางดานทรัพยากรละสิ่งวดลอมนี้ จึงป็นรูปบบการ฿ชทรัพยากรที่มี
การบํารุงรักษา ละมีอัตราการ฿ชที่อยู฿นขอบขตการอํานวย฿หหรือศักยภาพท่ีทรัพยากรนี้จะคืนสูสภาพปกติเด 
 3. ทศบาล หมายถึง ทศบาลมืองนางรองอําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ 
 4. ประชาชน หมายถึง ประชาชนผูมีสิทธิลือกตั้งของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ ประชากรที่มีสิทธิลือกตั้ง฿นขตทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแจํานวน 
15,159 คน ดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของครจซี  มอรแกน เดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 377 คน 
ลวทําการสุม฿หกระจายเปตามหมูบานตาง ๆ  ตามสัดสวนดยวิธีสุมอยางงาย ดยการจับฉลาก ครื่องมือที่฿ช฿น
การก็บรวบรวมขอมูลคือ บบสอบถามบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วเป
ของผูตอบบบสอบถาม เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา ละอาชีพ มีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 
ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ มีลักษณะ
ป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย ละนอยที่สุด ตอนที่ 3 คําถาม
ปลายปิด กี่ยวกับความคิดห็นละขอสนอนะ฿นการดํานินงานทศบาลมืองนางรองอําภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมยแขั้นตอนการสรางบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาอกสาร ทฤษฎีละหลักการ ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับรื่องที่ศึกษาพื่อกําหนดนวทางละ
ขอบขต฿นการออกบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวัตถุประสงคแ กรอบนวคิด ละการสรางบบสอบถาม 
 3. นําบบสอบถาม฿หผูช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความที่ยงตรงชิงประจักษแ 
 4. นําบบสอบถามมาปรับปรุงกเขตามคํานะนําของผูช่ียวชาญ ลวนําเปทดลอง฿ชกับประชาชน฿นขต
องคแการบริหารสวนนนสุวรรณ อําภอนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมยแ จํานวน 30 คน ลวนํามาวิคราะหแคาความช่ือมั่น 
เดคาความช่ือมั่นของบบสอบถามทากับ 0.9255 ซึ่งผานกณฑแ สามารถนําเป฿ชป็นครื่องมือ฿นการก็บขอมูลเด 
 วิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม วิคราะหแดวยการจกจงความถี่  คารอยละ ลวนําสนอ
ป็นตารางสดงจํานวนรอยละ วิคราะหแขอมูลความคิดห็นประชาชนที่มีตอการดํานินงานทศบาลมืองนางรอง
อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ ดย฿ชคาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน สนอขอมูลป็นตารางประกอบ
คําอธิบาย ละความคิดห็นละขอสนอนะที่ป็นคําถามปลายปิด ฿ชการวิคราะหแชิงนื้อหา 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยรื่องความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง 
อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้ป็นพราะการดํานินงานของทศบาล
ป็นการกระจายอํานาจทางการปกครองเปสูทองถิ่น พื่อ฿หการจัดบริการสาธารณะป็นเปอยางทั่วถึง ดยฉพาะ
รื่องการพัฒนาศรษฐกิจ ฿หประชาชนขารวมกิจกรรมที่สําคัญทุกกิจกรรม ตรงกับความตองการของประชาชน ละหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีละบริบทของตละชุมชน ดย฿หประชาชนนั้นมีสวนรวมเดอยางตม็ที่ ทั้ง฿นการ การดํานินงานละ
การรียนรูกระบวนการตางๆ ที่สําคัญ การดํานินกิจกรรมทางศรษฐกิจตางๆ ทั้งดานกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
บริการทั้ง฿นดานการผลิต การบริภค ละการกระจายผลผลิต ดย฿หคน฿นชุมชนมีสวนรวม฿นการกปใญหาพื้นฐาน
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ทางศรษฐกิจของชุมชน คือ ฿หมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับประยชนแ บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู จากการ฿ชทุน
ของชุมชน สมาชิก฿นชุมชนจะป็นผูตัดสินวา พวกราจะผลิตอะเรเดบางตามศักยภาพละทุนประภทตางๆ ที่มีอยู
ราจะผลิตกันอยางเร ดยที่ชุมชนสามารถ คิดอง ทําอง เดอง หตุผล฿นขางตนเดนําเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน฿นชุมชนนั้น นํามาซึ่งความพึงพอ฿จ฿นการดํานินงานขององคแการบริหารสวนทองถิ่น พราะทํา฿ห
คุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนดีขึ้น มื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมากชนกัน ดยดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานการพัฒนาศรษฐกิจ ป็นพราะ ทศบาลเดมีการจัดการสงสริมอาชีพ฿หกคน฿นชุมชน ละยังสงสริม
ตลาด฿หกับคน฿นชุมชน จัดการสดงตางๆ พื่อดึงดูนักทองที่ยว฿หขามา฿นชุมชน ประชาสัมพันธแครงการตางๆ
พื่อ฿หพรหลาย พื่อกระตุนศรษฐกิจ฿นชุมชนรื่อยมา เดจัดการพัฒนาหลงทองที่ยวละตัวชุมชน฿หมีความ
นาสน฿จมาก สงสริมการทองที่ยวละอกลักษณแของตัวชุมชน ทํา฿หศรษฐกิจภาย฿นชุมชนดีขึ้นมาก รองลงมาคือ 
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป็นพราะการบริหารงานทศบาล เดมีการอํานวยความสะดวก฿หกประชาชนหลายอยาง 
ชน สถานที่สาธารณะที่สามารถ฿ชออกกําลังกายละป็นท่ีพักผอนเด฿นวลาดียวกัน ทํา฿หประชนชน฿นพื้นที่รูสึกดี 
มีสุขภาพจิตที่ดี อีกท้ังทศบาลเดมีการจัดกิจกรรมหลายๆ อยางท่ี฿หประชาชนเดมีสวนรวมทํา฿หประชาชน฿นชุมชน
ทุกคนป็นกันองกับทศบาล ละทศบาลยังมีการจัดการดูลละปูองกันบรรทาสาธารณะภัยตางๆ ชน ยาสพติด 
฿หกประชาชน สวนดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ป็นพราะ 
ทศบาลมืองนางรองนั้น เดตระภาระหนาที่ความรับผิดชอบละมีพนักงาน฿นการบริการดานสิ่งวดลอมพียงพอ 
คําถึงถึงการอนุรักษแธรรมชาติละสิ่งวดลอม ละการปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน฿หนาอยู ซึ่งทํา฿หคน฿นชุมชน 
มีความพอ฿จละยังสรางจิตสํานึก฿หประชาชนรักษแธรรมชาติละพัฒนาตนอง฿หนาอยูยิ่งขึ้น สงสริม฿หปลูกตนเมริมทาง 
สงสริมการพัฒนาหลงน้ําละสงสริมการการกําจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ สําหรับความคิดห็นละ
ขอสนอนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการ฿หติดตั้งคมเฟสาธารณะภาย฿นชุมชน฿หครบทุกจุด ทั้งนี้พื่อความ
ปลอดภัยของผู฿ชรถ฿ชถนนภาย฿นชุมชน ปูองกันการกิดอุบัติหตุ฿นวลากลางคืน ป็นการสรางสภาพ วดลอม฿หมี
ความนาอยู฿นวลากลางคืน ปูองกันการกิดปใญหาอาชญากรรมกับผูคนที่ดินทางสัญจร฿หกิดความปลอดภัย ละพื่อ฿ห
ประชาชนเดรับประยชนและมีความป็นอยู฿นชุมชนเดอยางปลอดภัย รองลงมาคือ ควรมีการจัดการตลาด฿หถูกสุขลักษณะ 
รองลงมาคือ ควรมีการสงสริมละฝึกอาชีพ฿หกลุมสตรี รองลงมาคือ ควร฿หประชาชนมีสวนรวม฿นการพัฒนา ละ 
จัดหาหลงงินทุนพื่อสงสริมอาชีพ฿หกประชาชน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาศรษฐกิจ ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลอม ทํา฿หมีขอมูลที่จะทํา฿หทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ สามารถนําเปปรับปรุง
ป็นนวทาง฿นการดํานินงาน ซึ่งอภิปรายผลเดดังนี้  
 1. ผลการวิคราะหแความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ ทั้ง 3 ดาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนชา สืบจากมี (255 1) 
เดศึกษาความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลตําบลละหารทราย อําภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมยแ 
พบวา ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาลตําบลละหารทราย ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
ละสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองอินทรแ ภายศรี (2558) เดความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของ
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องคแการบริหารสวนตําบลสงยาง อําภอมหาขนะชัย จังหวัดยสธร พบวา ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงาน
ขององคแการบริหารสวนตําบลสงยาง ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
 2. มื่อพิจารณาป็นรายดาน สามารถอภิปรายผลเด ดังนี้ 
  2.1 จากผลการวิจัย ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวาดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ซึ่งหตุผล
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณแ ดีรอบ (2553) เดศึกษาความคิดห็นของประชาชนกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลตาวัง อําภอบัวชด จังหวัดสุรินทรแ พบวา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู
฿นระดับมาก 
  2.2 จากผลการวิจัย ดานการพัฒนาศรษฐกิจ พบวาดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ซึ่งหตุผลดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร พธ์ิเข (2555) เดศึกษาความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานของทศบาล
ตําบลถาวรอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา ดานการพัฒนาศรษฐกิจ อยู฿นระดับมาก 
  2.3 จากผลการวิจัย ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม พบวาดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก ซึ่งหตุผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ อกณัฏฐแ ตระกูลรัมยแ (2554) เดศึกษาความคิดห็นของประชาชน
ตอการดํานินงานของทศบาลตําบลทุงศรีชุมพล อําภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทรแ ซึ่งผลการศึกษาความคิดห็น 
พบวา ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม อยู฿นระดับมาก 
 3. จากความคิดห็นละขอสนอนะที่ป็นคําถามปลายปิด 
  ผูวิจัยเดสรุปความคิดห็นละขอสนอนะของประชาชน กี่ยวกับการดํานินงานของทศบาลมือง
นางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ พื่อนําเป฿ชป็นขอมูล฿นการพัฒนาการดํานินงานของทศบาลมือง ทํา฿ห
ทราบถึงความตองการของประชาชน฿นชุมชน ดยความคิดห็นที่ประชาชนมีความตองการมากที่สุดคือ ตองการ฿ห
ติดตั้งคมเฟสาธารณะภาย฿นชุมชน฿หครบทุกจุด ซึ่งความคิดห็นละขอสนอนะดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วัลภา หนูนอย (2554) รื่อง ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานขององคแการบริหารสวนตําบลนาพญา 
อําภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลการศึกษา พบวา ความคิดห็นละขอสนอนะอื่นๆ ที่สําคัญ คือ ควรมีเฟฟูาสองทาง
ตามนวถนน฿หมากขึ้น 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ 
  1.1 จากการวิจัยพบวา ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาศรษฐกิจ ทั้งนี้ป็นพราะการดํานินงานของทศบาลป็นการ
กระจายอํานาจทางการปกครองเปสูทองถิ่น ดยการ฿หประชาชนมีสวนรวมตามความตองการของคน฿นทองถิ่น 
พื่อ฿หการจัดบริการสาธารณะป็นเปอยางทั่วถึง ตรงกับความตองการของประชาชน ละหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ละบริบทของตละชุมชน ดังนั้น ผูบริหารละผูกี่ยวของตองพยายามหาชองทาง฿นการตอยอด ละปรับปรุง
รูปบบการบริหาร฿หมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดยการนนการลงพื้นที่พื่อรับทราบปใญหาของประชาชน฿หประชาชนมี
สวนรวม฿นการสนอขอมูลปใญหาละนวทางการกเข ฿หทันตอความตองการของประชาชน ละควบคูเปกับการดูล
ความป็นอยูของประชาชน ดยนนที่การสงสริมอาชีพละการจัดสวัสดิการตางๆ ฿หทั่วถึงละครอบคลุมทุกหมูบาน 
ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณแ ช่ือสียง ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีลักษณะการบริหารที่฿กลชิดกับประชาชน
มากที่สุด  
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  1.2 จากการวิจัยพบวา ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานินงานทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมยแ ดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม มวาการดํานินงานดานนี้
ถาทียบกับทุกดานที่ดํานินงาน ผลของคาฉลี่ยจะต่ําสุด ตถาวัดคาฉลี่ยตามกณฑแลว ป็นดานที่มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก 
ตอยางเรก็ตามทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ ผูรับผิดชอบกี่ยวกับการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลอม ควรมีการออกสรางรงบันดาล฿จ฿หประชาคม฿นชุมชนอยางทั่วถึงละครอบคลุมทุกหมูบาน พื่อรวมกัน
หานวทางการกปใญหาละพัฒนาชุมชน กี่ยวกับรื่องนี้ ดังนั้น ผูบริหารหรือผูที่มีสวนกี่ยวของตอง฿หความสําคัญ
฿นดานนี้ พื่อ฿หประชาชนเดรับผลประยชนแอยางทั่วถึง พื่อความป็นอยูท่ีดีของชุมชน 
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TRAVEL NEEDS OF VISUAL DISABLED A CASE STUDY:  
STUDENTS AT THAMMIK WITTHAYA SCHOOL, PHETCHABURI 

 
กัลยา สวํางคง 
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สาขาการทองที่ยว คณะการทองที่ยวละการรงรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยแ 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับความตองการดินทาง
ทองที่ยวของผูพิการทางสายตา ละ 2) พฤติกรรมละความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา ดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงสํารวจบบภาคตัดขวาง ซึ่งประชากรที่฿ช฿นการศึกษา คือผูพิการทางสายตาของ
รงรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดพชบุรี จํานวน 44 คน ดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ครื่องมือท่ี฿ชป็นบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นดยศึกษาจากงานวิจัยที่กี่ยวของ การวิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติชิงพรรณนา เดก คารอยละ คาฉลี่ย 
สวนบี่ยงบนมาตรฐาน คาเคสควรแ (Chi-Square) ละคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ (Correlation Coefficient)  
 ผลการวิจัยพบวา อายุ ประภทของหลงทองที่ยว พฤติกรรม฿นการทองที่ยว สถานภาพครอบครัว 
ประภทความพิการทางสายตา ระดับของความลือนราง ละลักษณะของความพิการ มีผลตอความตองการดินทาง
ทองที่ยวของผูพิการทางสายตานักรียนรงรียนธรรมิกวิทยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดยตัวปรทั้งหมดมีความสัมพันธแ
฿นทางบวกกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
คําสําคัญ : ผูพิการทางสายตา, การทองที่ยว 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) the relationship between personal 
factors and travel needs of visual disabled and 2) the traveling behaviors and needs of visual 
disabled. This study was a cross sectional survey research. The data were collected from total 
amount of students, 44 persons, at Thammik Witthaya School, Phetchaburi by questionnaire and 
analyzed by descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation chi-square and 
correlation coefficient.  
 The results showed that age, type of attraction, family status, type and attribute of the 
visual impairment and the level of declarations affect travel needs of the visual disabled 
students at a statistically significant. Also, all factors correlated positively to the travel’s need of 
visual disabled students. 
Keywords : Visual Disabled, Tourism 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การทองที่ยวของเทยป็นอุตสาหกรรมที่มีการติบตสูงมากละสรางรายเดหลัก฿หกับประทศมาตลอด 
ดย฿นปี 2560 มีนักทองที่ยวตางชาติดินทางขามาทองที่ยวป็นจํานวนมากถึง 35 ลานคน ฿นขณะที่นักทองที่ยว
ชาวเทยดินทางทองที่ยวภาย฿นประทศป็นจํานวน 152 ลานคน-ครั้ง ทํา฿หประทศเทยมีรายเดทางการทองที่ยว
จากนักทองที่ยวตางชาติละนักทองที่ยวเทยรวม 2.75 ลานลานบาทหรือขยายตัวรอยละ 9.47 จากปี 2559 
ดยคิดป็นรายเดที่กิดขึ้นจากการทองที่ยวของชาวตางชาติ 1.824 ลานลานบาท ละการทองที่ยวภาย฿นประทศ
ของชาวเทย 9.3 สนลานบาท (กองศรษฐกิจการทองที่ยวละกีฬา, 2560) จากรายเดทางการทองที่ยวที่พิ่มมากขึ้น
ทํา฿หหลายหนวยงานหันมา฿หความสําคัญกับนักทองที่ยวกลุมตางๆ ซึ่งพบวานอกจากการบงกลุมนักทองที่ยว
ออกป็นนักทองที่ยวชาวตางชาติละนักทองที่ยวภาย฿นประทศลว ฿นปใจจุบันกลุมของนักทองที่ยวยังมีความ
หลากหลายมาก เมวาจะป็นกลุมวัยทํางาน กลุมผูหญิงดินทางคนดียว กลุมความสน฿จพิศษ กลุมผูสูงอายุ ละ
กลุมที่มีขอจํากัดทางดานรางกาย ดย฿นกลุมหลังนี้มีขอมูลจากองคแการสหประชาชาติที่สดง฿หห็นวากลุมประทศ
ถบอชียละปซิฟิกมีผูพิการมากที่สุด฿นลก ละดยปกติลว 1 ฿น 10 คนของประชากรลกจะป็นผูพิการ 
(สํานักงานสถิติหงชาติ, 2561) ทั้งนี้การทองที่ยวถือป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของการป็นพลมืองลกเมยกวนวาจะปน็
คนปกติหรือคนพิการ (กษวดี พุทธภูมิพิทักษแ, 2554)  
 Bowell (2015) อธิบายวาผูพิการละผูสูงอายุ฿นยุรปมีมากถึง 120 ลานคน฿นปี 2005 ดยรอยละ 70 
ของประชากรที่ป็นผูพิการละผูสูงอายุมีความพรอมทั้งสภาพการงินละความสามารถทางรางกาย฿นการดินทาง
ทองที่ยว สําหรับประทศเทยมีจํานวนผูพิการที่จดทะบียนป็นคนพิการมากถึง 2,402,550 ราย (ขอมูล ณ ดือน
กันยายน 2560, กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ, 2560) ซึ่งมื่อพิจารณาผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติฉบับที่ 12 (2560-2565) ท่ีกลาวถึงรื่องของการกเขปใญหาความเมทาทียมกัน฿นสังคม ดยนน
การสรางความทาทียม฿นการขาถึงบริการตางๆ ซึ่ งจะสงผล฿หประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนําเปสูการพัฒนา
ประทศอยางยั่งยืน (คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ , 2560) ทํา฿หพบวากลุมที่มีขอจํากัด
ทางดานรางกายมีนวนมที่จะดินทางพื่อการทองที่ยวป็นจํานวนมากขึ้น อยางเรก็ดีการขาถึงบริการตางๆ  
ดยฉพาะอยางยิ่งบริการทางการดินทางทองที่ยวสําหรับคนพิการยังมีจํากัดมาก ละปใญหาหลักอีกประการคือ
ทัศนคติชิงลบของคน฿นสังคมที่มักมองวาผูพิการเมควรดินทางพื่อการทองที่ยว (Hersh, 2016) 
 การติบตของตัวลขคนพิการดยฉพาะกลุมผูพิการทางสายตา฿นประทศเทยซึ่งมีจํานวนถึง 195,646 คน 
(กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2561) นยบายของรัฐที่มีความพยายามจะลดความหลื่อมล้ํา฿นการ
ดํานินชีวิต ประกอบกับผลจากงานวิจัยอีกหลายช้ินที่ระบุตรงกันวาผูพิการมีความตองการดินทางทองที่ยวหมือนคนปกติ 
(พิทักษแ ศิริวงศแ ละ ปใทมอร ส็งดง, 2554; ชูกลิ่น อุนวิจิตร ญานัท ศิริสาร ละ เพรัช รงสะอาด, 2557) ละศักยภาพ
ของคนพิการ฿นการดินทางทองที่ยวทํา฿หนักทองที่ยวกลุมนี้กลายป็นกลุมนักทองที่ยวที่มีความนาสน฿จ ทั้งนี้ ผูพิการ
ทางสายตาถูกจัด฿หป็นกลุมนักทองที่ยวผูพิการที่มีศักยภาพ฿นการดินทางทองที่ยวพราะป็นกลุมผูพิการที่สามารถ
ดินทางทองที่ยวดวยตัวองเด (Small, Darcy, & Packer, 2012) ถึงมจะมีหนวยงาน฿หความสน฿จ฿นรื่องคนพิการ
กับการทองที่ยวสูงขึ้นตกลับพบวางานวิจัยที่กี่ยวของนั้นกลับมีจํานวนเมมากนัก ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับคนพิการ
ยังป็นงานวิจัยท่ีศึกษา฿นกลุมคนพิการทางการคลื่อนเหวป็นสวนมากอีกดวย (Poria, Reichel, & Brandt, 2011) 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาความตองการ฿นการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตาพื่อ฿หทราบถึงปใจจัยที่มี
ความสัมพันธแกบัความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา พื่อนําเปสูความขา฿จสภาพความตองการ
ละการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการตางๆ พื่อรองรับการดินทางทองที่ยวของนักทองที่ยวกลุมนี้ 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. ศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา: 
นักรียนรงรียนธรรมิกวิทยา พชรบุรี 
 2. ศึกษาพฤติกรรมละความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา : นักรียนรงรียนธรรมิก
วิทยา พชรบุรี: 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 ปใจจัยสวนบุคคล฿นดานตางๆ ของผูพิการทางสายตาที่ปน็นักรียนรงรยีนธรรมกิวิทยา พชรบุรี มีความสัมพันธแ
กับความตองการดินทางทองที่ยว 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผูพิการทางสายตา หมายถึง นักรียนของรงรียนธรรมิกวิทยาที่สูญสียการมองห็น หรือมีขอจํากัดหรือ
ความบกพรองทางการมองห็น  
 ประภทของความพิการทางสายตา หมายถึง รูปบบของความพิการทางสายตาซึ่งสามารถบงออกเดปน็ 
2 ประภทคือ 1) คนตาบอด (The Blind) คือ คนที่สูญสียการมองห็นดยรอบดาน เมสามารถอานหนังสือธรรมดาเด 
ตอง฿ชอักษรบรลลแ (Braille Code) หรือวิธีการฟใงถบบันทึกสียง 2) คนสายตาลือนราง (Low Vision) คือ คนที่สูญสีย
การมองห็นตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพแท่ีมีขนาด฿หญเดดย฿ชอุปกรณแพิศษ หรือวนขยาย 
 ระดับความลือนราง หมายถึง การประมินสมรรถภาพทางการพทยแดานการมองห็น บงออกป็น 
ระดับ 1-2 คือ ระดับยังชวยหลือตัวองเด ละระดับ 3-5 คอื ระดับที่ตองการความชวยหลือพิศษ 
 ลักษณะของความพิการ หมายถึง ความพิการทางสายตานั้นป็นความพิการตกํานิด หรือความพิการ
฿นภายหลัง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปใจจัยสวนบุคคล 
- พศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพครอบครัว 
- ประภทของความพกิารทางสายตา 
- ระดับความลือนราง 
- ลักษณะของความพกิาร 

 
 

- ประภทของหลงทองที่ยว 

 

ความต๎องการเดินทาง
ทํองเที่ยวของผู๎พิการทาง

สายตา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษารื่องความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตาของนักรียนรงรียนธรรมิกวิทยามีขั้นตอน
การดํานินงานวิจัยดังตอเปนี้ 
 1. รูปบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นรูปบบการวิจัยชิงสํารวจบบภาคตัดขวาง (Cross Section 
Study) 
 2. ประชากร฿นการวิจัย ประชากร (Population) ที่฿ชศึกษาคือ นักรียนผูพิการทางสายตารงรียน
ธรรมิกวิทยาจังหวัดพชรบุรี จํานวนท้ังสิ้น 44 คน ดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 3. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย การก็บขอมูลดยการ฿ชบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยเดสรางขึ้น 
ดยลักษณะของบบสอบถามจะป็นบบคําถามทั้งบบปลายปิดละปลายปิด 
 4. การทดสอบบบสอบถาม ผูวิจัยเดดํานินการทดสอบประสิทธิภาพของครื่องมือท่ี฿ชดังนี้ 
  4.1 นําบบสอบถามเป฿หผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เดทําการตรวจทานความถูกตองละตรวจสอบ
ความที่ยงตรงชิงนื้อหา (Content Validity) 
  4.2 ปรับปรุงละกเขตามคํานะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
  4.3 นําบบสอบถามที่เดรับการกเขลวเปทําการทดสอบ (Try Out) กับกลุมประชากรที่เม฿ช
กลุมปูาหมาย คือ นักรียนรงรียนตางๆ ฿นจังหวัดนนทบุรี ลวนํามาปรับปรุงบบสอบถามพื่อ฿หสอดคลองละงาย
ตอผูตอบจากการทดสอบเดคาระดับความช่ือมั่นของบบสอบถาม ดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของ Cronbach’s Alpha ซึ่งมีคาระดับความช่ือมั่นของบบสอบถามทั้งชุด ทากับ 0.868 
 5. สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล ผูวิจัยเด฿ชสถิติพื่อทําการวิคราะหแขอมูลดังนี้ 
  5.1 การวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณ฿ชสถิติชิงพรรณนา เดก คารอยละ คาฉลี่ย ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน 
฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลทั่วเปละการกระจายของขอมูล ดยนําสนอ฿นรูปของตารางคารอยละละการบรรยาย
ประกอบ 
  5.2 การวิคราะหแขอมูลพื่อทดสอบสมมุติฐานปใจจัยที่กี่ยวของกับความตองการดินทางทองที่ยว
ของผูพิการทางสายตา สามารถบงออกเดดังนี้ 
   คาเคสควรแ (Chi-Square) พื่อทดสอบความสัมพันธแของปใจจัยที่มีผลตอความตองการดินทาง
ทองที่ยวของผูพิการทางสายตา เดก ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประภทความพิการทางสายตา ระดับ
ของความลือนราง ลักษณะของความพิการ 
   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ (Correlation Coefficient) หาคาความสัมพันธแของตัวปรละทิศทาง
ของความสัมพันธแ พื่อทดสอบหาความสัมพันธแ เดก พศ อายุ ประภทของหลงทองที่ยว 
 

ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วเปของประชากรป็นพศหญิง จํานวน 22 คน (รอยละ 52.40) ละพศชายจํานวน 20 คน (รอยละ 
47.60) มีอายุ 11-15 ปี (คิดป็นรอยละ 48.00) มื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาของผูตอบบบสอบถามลว พบวา
สวน฿หญอยู฿นระดับประถมศึกษา (รอยละ 61.90) สถานภาพของครอบครัวอาศัยอยูกับพอม (รอยละ 45.20) 
ประภทของความพิการสวน฿หญสายตาบอดสนิทละมีความลือนรางระดับ 1 (รอยละ 52.40 ละ 31.00 ตามลําดับ) 
ลักษณะของความพิการสวน฿หญพิการตั้งตกํานิด (รอยละ 90.50) ละคา฿ชจายสวน฿หญเดรับจากบิดา มารดา 
(คิดป็นรอยละ 50.00) 
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 สําหรับการทดสอบความสัมพันธแของปใจจัยสวนบุคคลกับความตองการดินทางทองที่ยวดย฿ชคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ (r) สามารถสดงเดดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1  การทดสอบความสัมพันธแดย฿ชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ 

ตัวแปรอิสระ 
ความต๎องการเดินทางทํองเท่ียวของผ๎ูพิการทางสายตา 

X  S.D. r P-value 
พศ 0.50 0.051NS 0.343  
อาย ุ 14.38 3.26 0.281** 0.000 
ประภทของหลงทองที่ยว 3.74 0.59 0.117** 0.000 

หมายหต ุ NS =  เมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  * =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ** =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 การทดสอบความสัมพันธแดย฿ชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เดก พศ อายุ ประภทของหลงทองที่ยว 
กับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา มีผลการทดสอบดังนี้ 
 การทดสอบความสัมพันธแ ระหวางพศกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตาดย฿ชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแปรากฏวาคาสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแท่ีคํานวณเดมีคาทากับ -0.051 ละระดับนัยสําคัญที่คํานวณเดมี
คาทากับ 0.343 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว จึงเมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิสธ
สมมติฐานที่ตั้งเว ละกลาวเดวา พศเมมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 การทดสอบความสัมพันธแ ระหวางอายุกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา ดย฿ชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแปรากฏวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.281 ละระดับนัยสําคัญ
ที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งเว ละกลาวเดวา อายุมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา  
 การทดสอบความสัมพันธแ ระหวางประภทของหลงทองที่ยวกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการ
ทางสายตา ดย฿ชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแปรากฏวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.117 ละ
ระดับนัยสําคัญที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งเว ละกลาวเดวา ประภทของหลงทองที่ยวมีความสัมพันธแกับความตองการ
ดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 สําหรับการทดสอบความสัมพันธแของปใจจัยสวนบุคคลกับความตองการดินทางทองที่ยวดย฿ชคาเคสควรแ 

( 2 ) สามารถสดงเดดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  การทดสอบความสัมพันธแดย฿ชคาเคสควรแ ( 2 ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความต๎องการเดินทางทํองเที่ยวของผ๎ูพิการทางสายตา 

S.D. r P-value 
ระดับการศึกษา 0.57 435.142NS 0.319 
สถานภาพครอบครัว 1.43 0.381** 0.000 
ประภทความพิการทางสายตา 0.50 0.118** 0.000 
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ระดับของความลือนราง 14.97 0.346** 0.000 
ลักษณะของความพิการ 0.52 0.232** 0.000 

หมายหต ุ NS =  เมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  * =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ** =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 การทดสอบความสัมพันธแดย฿ชคาเคสควรแ ( 2 ) เดก ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประภท
ของความพิการ ระดับของความลือนราง ลักษณะของความพิการ กับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการ
ทางสายตามีผลการทดสอบดังนี้ 
 การทดสอบความสัมพันธแระหวางระดับการศึกษากับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา ดย
การทดสอบคาเคสควรแ พบวา คาที่คํานวณเดมีคาทากับ 435.142 ละระดับนัยสําคัญที่คํานวณเดมีคาทากับ 
0.319 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว ดังนั้นจึงปฏิสธสมมติฐานท่ีตั้งเว กลาวคือ ระดับการศึกษา
เมมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 การทดสอบความสัมพันธแระหวางสถานภาพครอบครัวกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
ดยการทดสอบคาเคสควรแ พบวา คาที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.381 ละระดับนัยสําคัญที่คํานวณเดมีคาทากับ 
0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งเว กลาวคือ สถานภาพ
ครอบครัวมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 การทดสอบความสัมพันธแระหวางประภทความพิการทางสายตากับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการ
ทางสายตา ดยการทดสอบคาเคสควรแ พบวา คาที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.118 ละระดับนัยสําคัญที่คํานวณเด
มีคาทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งเว กลาวคือ 
ประภทความพิการทางสายตามีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 การทดสอบความสัมพันธแระหวางระดับของความลือนรางกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการ
ทางสายตา ดยการทดสอบคาเคสควรแ พบวา คาที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.346 ละระดับนัยสําคัญที่คํานวณเด
มีคาทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งเว กลาวคือ 
ระดับของความลือนรางมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 การทดสอบความสัมพันธแระหวางลักษณะของความพิการกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการ
ทางสายตา ดยการทดสอบคาเคสควรแ พบวา คาที่คํานวณเดมีคาทากับ 0.232 ละระดับนัยสําคัญที่คํานวณเด
มีคาทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดเว ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งเว กลาวคือ 
ลักษณะของความพิการมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
 สําหรับผลการศึกษารื่องพฤติกรรมละความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา  รวมถึง
ลักษณะของการทองที่ยวของผูพิการทางสายตาที่ป็นนักรียนรงรียนธรรมิกวิทยาพบวา มีความถี่฿นการดินทาง
ทองที่ยวอยูที่ 2-3 ครั้งตอปี คา฿ชจาย฿นการดินทาง฿นตละครั้งอยูระหวาง 100-500 บาท สวน฿หญป็นการดินทาง
บบเปชาย็นกลับ฿นชวงปิดทอมดยรถสวนตัว ผูรวมดินทางดวยป็นคน฿นครอบครัวหรือพื่อนนักรียนดวยกัน 
ทั้งนี้นักรียนผูพิการทางสายตาของรงรียนธรรมิกวิทยามีความตองการดินทางทองที่ยวตางประทศ ทองที่ยว
จังหวัดอื่นๆ ภาย฿นประทศ ละทองที่ยวภาย฿นจังหวัดพชรบุรีอยูที่รอยละ 52.40 47.60 ละ 40.50 ตามลําดับ 
ดยหลงทองที่ยวท่ีป็นที่ช่ืนชอบคือหลงทองที่ยวทางธรรมชาติ ชน ทะล ชายหาด สวนความตองการ฿นรื่อง
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกพื่อการดินทางทองที่ยวนั้นยกเดป็น 3 ประด็นหลัก คือ 1) สิ่งอํานวยความสะดวก
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฿นการนําทาง ชน เมนําทาง ทางดินสําหรับคนตาบอด (Braille Block) หรือ คนนําทาง 2) จาหนาที่คอยอธิบาย
รายละอียดของหลงทองที่ยว 3) กิจกรรมทางการทองที่ยวท่ีผูพิการทางสายตาสามารถทํารวมกับคนธรรมดาเด 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวานักรียนผูพิการทางสายตาของรงรียนธรรมิกวิทยาพชรบุรีมีการดินทางทองที่ยว
อยางสม่ําสมอ ตองการดินทางทองที่ยวเปยังตางประทศละสถานท่ีตางๆ ฿นประทศเทย ทั้งนี้พศรวมทั้งระดับ
การศึกษาเมมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยว ท้ังหมดนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Pagan (2014) 
ที่อธิบายวาการดินทางทองที่ยวทํา฿หผูพิการสามารถหลกีหนีความจําจ฿นการดํานินชีวิตละพิ่มความมั่น฿จ฿หกับ
ตัวอง ฿นขณะที่อายุ สถานภาพครอบครัวมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยว ละบุคคลที่ผูพิการทาง
สายตาลือกที่จะดินทางรวมดวยป็นคน฿นครอบครัวหรือพื่อน สอดคลองกับขอมูลจากบริษัท อินทัชรีสิรแช (2555) ที่จัด
฿หครอบครัวป็นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการดินทางของผูพิการพราะครอบครัวมีความขา฿จลักษณะของการพิการละ
สามารถดูลผูพิการเดป็นอยางดี สวนหลงทองที่ยวที่ป็นที่นิยมของผูพิการทางสายตาคือหลงทองที่ยวทาง
ธรรมชาตินั้นตรงกับผลงานวิจัยของ ชูกลิ่น อุนวิจิตร ละคณะ (2557)ที่พบวาหลงทองที่ยวทางธรรมชาตินั้นป็น
หลงทองที่ยวท่ีหมาะสมกับผูพิการพราะชวยคลายครียด ทํา฿หสุขภาพกายละ฿จดีขึ้น 
 สําหรับปใจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ เมวาจะป็น ประภทของความพิการ ระดับความลือนราง ลักษณะของ
ความพิการลวนลวตมีความสัมพันธแกับความตองการดินทางทองที่ยวท้ังสิ้นละยังกี่ยวของกับความตองการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการดินทางทองที่ยว ทั้งนี้งานวิจัยของ Bowtell (2015) เดสดง฿หห็นวานักทองที่ยวที่
ป็นผูพิการจะเดรับการบริการ ละสิ่งอํานวยความสะดวกที่นอยกวานักทองที่ยวปกติสมอ ทํา฿หรอยละ 25  
ของผูพิการ฿นยุรปปฎิสธการดินทางทองที่ยวนื่องจากขอจํากัด฿นรื่องความพิการละสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นอง 
อยางเรก็ดีองคแการการทองที่ยวลก (World Tourism Organization, 2013) เดประกาศวาสิทธิ฿นการขาถึง
สถานที่ตางๆ ละยานพาหนะป็นสิทธิที่ผูพิการตองมีอยางทาทียมกับคนปกติ ดังนั้ นประด็น฿นรื่องการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื่อรองรับการดินทางทองที่ยวของผูพิการจึงป็นประด็นที่ทุกภาคสวนควร฿หความสําคัญ
พื่อนําเปสูการพัฒนาการทองที่ยวพื่อรองรับนักทองที่ยวผูพิการตอเป 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวาผูพิการทางสายตามีการดินทางทองที่ยวป็นประจํา ดังนั้นหนวยงานที่กี่ยวของ
จึงควร฿หความสําคัญละกําหนดนยบายพื่อรองรับการติบตของนักทองที่ยวกลุมนี้ 
 2. จากผลการวิจัยที่พบวาหลงทองที่ยวทางธรรมชาติป็นที่ช่ืนชอบของผูพิการ ตยังมีความตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวกละกิจกรรมตางๆ นั้น หนวยงานหรืองอคแกรที่กี่ยวของกับการดูลหลงทองที่ยวควรจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกละกิจกรรมที่หมาะสมกับผูพิการทางสายตาพื่อพิ่มความป็นเปเด฿นการขาถึงหลงทองที่ยว 
ละการขารวมกิจกรรม 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต 
 1. ควรขยายขอบขตของการศึกษา฿หครอบคลุมถึงผูพิการประภทอื่นๆ ชน ผูพิการทางการคลื่อนเหว 
ผูพิการทางการเดยิน พื่อท่ีเดทราบถึงความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการประภทตางๆ 
 2. ควรพิ่มติมการศึกษาถึงปใญหาละอุปสรรคตางๆ ฿นการดินทางทองที่ยว พื่อนําเปสูการพัฒนา 
การทองที่ยวตอเป 
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EMPLOYEES' READINESS FOR ENTREPRENEURSHIP IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE FOR 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความรูพื้นฐานของบุคลากรกี่ยวกับประชาคมศรษฐกิจอาซียน ละ
ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการที่จดทะบียนกับพาณิชยแจัง หวัด
นครศรีธรรมราช การวิจัยนี้ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 26 หลง ศึกษาคัดลือกบบจาะจง ฿ช
บบสอบถาม฿นการก็บขอมูล สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลเดก คาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
พบวา ระดับความรูพื้นฐานกี่ยวกับอาซียนภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ บุคลากรตองมีความพรอมทางดานภาษาละการสื่อสารดยฉพาะ
ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด รอยละ 80.77 ละควรสนับสนุน฿หบุคลากร฿นหนวยงานขารับการอบรม พัฒนาทักษะดาน
การบริการละดานกฎหมายระหวางประทศ  
คําสําคัญ : ประชาคมศรษฐกิจอาซียน, ความพรอม, สถานประกอบการ, จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
ABSTRACT 
 The aim of this study was to survey the basic knowledge and employees' readiness of 
entrepreneurs which was the commercial registration in Nakhon Si Thammarat province for 
entering ASEAN Economic Community (AEC). A quantitative research as purposive selection design 
was conducted with 26 subjects. Data collections were evaluated by questionnaire. Statistical 
analyses were shown as frequency, percentage, mean and standard deviation. The study found 
basic knowledge of AEC was within intermediate level. Language and communication skills, 
especially English language proficiency skills showed 88.77 % of total subjects and providing 
employee training programs including service and international law skills were required for 
entrepreneurial readiness of employee for entering AEC.  
Keywords : ASEAN Economic Community (AEC), Readiness, Entrepreneurship, Nakhon Si Thammarat  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การรวมตัวกันของประทศตางๆ ฿นกลุมประทศอาซียน 10 ประทศ ที่มีดยมีปูาหมายคือการสงสริม
฿นกลุมประทศอาซียน฿หป็นตลาดละฐานการผลิตดียวกัน มีการคลื่อนยายสินคา การบริการ การลงทุน 
รงงานฝีมือละงินทุนอยางสรี ละมื่อการคาระหวางประทศมีนวนมกีดกันการคารุนรงมากขึ้น ทํา฿หกลุม
ประทศอาซียนเดหันมามุงนนกระชับละขยายความรวมมือดานศรษฐกิจการคาระหวางกันมากขึ้น  ประทศ
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สมาชิกของอาซียนรวมถึงประทศเทยเทยลวนคาดหวังผลประยชนและอกาสทางศรษฐกิจอันกิดจากการป็น
ตลาดละหลงผลิตดียวสมือนปราศจากพรมดนของประทศ การมีอํานาจตอรองกับกลุมละประทศคูคาอื่นๆ 
ควบคูเปกับอกาส฿นการขยายการคา การลงทุน ภาย฿นประทศอาซียน ขณะที่อกาสทางศรษฐกิจดึงดูดความ
สน฿จจากประทศมหาอํานาจทางศรษฐกิจทั่วลกหันมาทําหรือพยายามทําขอตกลงขตการคาสรีกับอาซียน ฿นอีก
มุมมองหนึ่ง การปิด฿หมีการเหลวียนของสินคา บริการ งินทุนละ รงงาน อยางสรีระหวางกลุมประทศสมาชิก
ของอาซียน ตามนวคิดของอาซียนป็นความทาทายตอภาคธุรกิจ ละระบบศรษฐกิจของตละประทศ ประทศ
เทยเดมีการดํานินงานหลายประการ฿นการตรียมความพรอม฿หกับภาคธุรกิจ 
 มื่อพิจารณาครงสรางประชากรของอาซียนนับตั้งตปี พ.ศ. 2553 ป็นตนมา มีการปลี่ยนปลงเปสู
สังคมผูสูงอายุ หลายประทศซึ่งนับรวมประทศเทย฿นภาครงงานกําลังรงงานวัยทํางานมีนวนมลดลง ปใญหา
ขาดคลนรงงานริ่มปรากฏชัดจนขึ้น ตบางประทศ฿นอาซียนท่ียังมีกําลังรงงานมากอยู จึงป็นหตุหนึ่งท่ีมีการ
คลื่อนยายรงงานจากประทศหนึ่งเปอีกประทศหนึ่ง  ผลกระทบจากการคลื่อนยายรงงาน฿นวิชาชีพที่เดทํา
ขอตกลงเว หรือการคลื่อนยายรงงานตามการคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน ละงินทุน ดยฉพาะประทศ
ที่ขาดคลนรงงานฝีมืออยูลว (กรมสวัสดิการละคุมครองรงงาน, 2555) ความจําป็นที่อาซียนตองรงรัดการ
รวมกลุมทางศรษฐกิจภาย฿นพื่อสริมสรางขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หกับอาซียนองละพื่อสราง฿ห
อาซียนป็นศูนยแกลางภาย฿นภูมิภาค คานอํานาจของประทศอื่นๆ (ธิดารัตนแ ชคสุ ชาติ, 2553) ภาย฿นภูมิภาค
อาซียนที่มีบทบาทดดดนอยาง ชน จีนละอินดีย ดังนั้นประชาคมศรษฐกิจอาซียนจึงป็นปูาหมายลาสุดทาง
ศรษฐกิจท่ีทํา฿หอาซียนมีตลาดละฐานการผลิตรวมกันดยจะปิดสรีทั้งการคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 
งินทุนละ รงงานท่ีมีทักษะ นับวาป็นรูปบบของการรวมกลุมศรษฐกิจทางภูมภิาคที่กาวหนามากที่สุด฿นภูมิภาค
อชีย ดวยบทบาทสําคัญของประชาคมศรษฐกิจอาซียนท่ีมีตอศรษฐกิจการคาของเทย 
 ฿นปี 2558 จากการที่ประทศตางๆ ฿นอาซียน 10 ประทศ เดก ประทศเทย อินดนีซีย มาลซีย 
ฟิลิปปินสแ สิงคแปรแ บรูเน วียดนาม ลาว พมา ละกัมพูชา เดรวมตัวกันป็นประชาคมอาซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งหมายความวา ประชาชน฿นตละประทศจะตอง ติดตอสื่อสารกัน฿นทุกๆ ดาน เมวาจะป็นรื่อง
ศรษฐกิจ สังคม การมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประพณี การทองที่ ยว ละอื่นๆ ดย฿ช
ภาษาอังกฤษป็นภาษากลาง ดยฉพาะอยาง ยิ่งรื่องการทํางาน฿นประชาคมอาซียน ดังกฎบัตรอาซียนขอ 34 ที ่
บัญญัติวา “The Working language of ASEAN shall be English” มื่อป็นอยางนี้  จึงตองทําการพัฒนาการ฿ช
ภาษาอังกฤษของ ยาวชน ละคนทํางาน฿นประทศเทย ดยมุงนนวาพลมืองทุกคน฿นประทศตอง฿ชภาษาอังกฤษ
฿นการสื่อสารเดอยางมีคุณภาพ (นพพร สรบล, 2555) ฿นปี พ.ศ. 2558 ประทศเทยเดขารวมป็นสมาชิก
ประชาคมอาซียน (ASEAN Community) อยางต็มรูปบบ หลายภาคสวนตางคาดการณแวา การป็นประชาคม
อาซียนนั้น วิถีชีวิตของคนเทยคงตองปรับตัวกันพอสมควร พราะจะตอง฿ชภาษาอังกฤษพื่อการดํานินชีวิตละ
ประกอบอาชีพกันมากขึ้น นอกหนือจากภาษาประจําชาติของตน จึงจําป็นอยางยิ่งคนเทย ตองรียนรูละสามารถ
฿ชภาษาอังกฤษ฿นการสื่อสารเดทัดทียมกับประทศอ่ืน฿นประชาคมอาซียน 
 อยางเรก็ตามการป็นประชาคมศรษฐกิจอาซียนทํา฿หมีการคลื่อนยายอาชีพดวยกัน 8 อยาง คือ พทยแ 
ทันตพทยแ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ นักบัญชี ละการบริการ/การทองที่ยว ตกลุมอาชีพหลานี้ดูวา
เมนาจะมีปใญหามากนัก หรือหากจะมีจะป็นปใญหาจากการเหลออกของกลุมอาชีพทั้ง 8 กลุมนี้ ซึ่งก็ดวยหตุผล
งายๆ คือเดงินดือนมากกวาที่ตนองทําอาชีพนั้นอยู฿นประทศของตนอง ตสําหรับรงงานระดับกลางละ
รงงานระดับต่ํา จะมีปใญหารื่องของทักษะของรงานกลุมนี้ดยฉพาะรื่องภาษาคือภาษาอังกฤษ ซึ่งประชาคม
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อาซียนตกลง฿หป็นภาษากลางของ AEC การคลื่อนยายรงงานจากกลุมประทศสมาชิกอาซียนที่จะคลื่อนยาย
รงานขามา฿นประทศเทย อาจทํา฿หรงงานชาวเทยสียปรียบดานภาษา ตรงจุดนี้อง฿นการตรียมความพรอม
ขาสูประชาคมอาซียน  หนวยงานหรือองคแกรควรตองรับผิดชอบจัดการตอยอดพิ่มติมสริมทักษะ฿หกับกลุม
รงงานท้ังระดับกลางละระดับลาง พื่อจะ฿หขาเปทํางานเดอยางสรี฿นประทศสมาชิกอาซียนดวยกัน 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมสวน฿หญป็นอุตสาหกรรมปรรูปผลผลิตทาง การกษตร ชน 
อุตสาหกรรมยางพารา รงสีขาว การปรรูปอาหารทะล มีรงงานอุตสาหกรรม เดรับอนุญาตประกอบกิจการ 
นวนมศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทิศทางที่ดีขึ้น นื่องจากการปลี่ยนปลงทางการมือง
ทํา฿หบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น รวมทั้งนยบายการสงสริมการลงทุน การสงสริม SME ละวิสาหกิจ ชุมชน 
นยบายการลดระยะวลาออก฿บอนุญาตรงงาน ละการปิดกวางสงผล฿หกิดการลงทุน มากขึ้น ดยฉพาะ
ผูประกอบการ฿นจังหวัดมีศักยภาพขีดความสามารถเมตางจากผูประกอบการจังหวัดอื่นๆ ฿นการพัฒนาพื่อพิ่ม
มูลคา฿หกับระบบศรษฐกิจ การสรางความพรอมของผูประกอบการ฿นจังหวัดนครศรีธรรมราชขาสู ประชาคม
ศรษฐกิจอาซียนพื่อ฿หธุรกิจ฿นบริบทของจังหวัดมีความติบตนําเปสูความอยูดีกินดีของ ประชาชน ละอยู
รวมกันกับประทศ฿นภูมิภาคเดอยางบูรณาการความพรอมเทยตอประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC)  การศึกษาความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿น
ขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทํา฿หทราบขอมูลสวนบุคคล ความรูความขา฿จกี่ยวกับประชาชมอาซียน ละความ
พรอมของสถานประกอบการ พื่อจะเดหานวทาง฿นการพัฒนาหรือปรับปรุงองคแการ฿หติบตกาวหนา ละพิ่ม
ศักยภาพองคแกร฿หขมข็งสูประชาคมอาซียน  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความรูพื้นฐานของบุคลากรกี่ยวกับประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿น

ขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. พื่อศึกษาความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ความพรอม หมายถึง การตรียมตัวองกอนการกระทํา฿นสภาวะการขงขันสูการป็นประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ชน การหาความรูกี่ยวกับประทศอาซียน การรียนรูละพัฒนาทักษะดานวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน 
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฝึก฿ชชีวิตรวมกับคนตางชาติ รวมถึงการขารวมกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา
ตางๆ กี่ยวกับอาซียน 
 ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic Community : AEC) หมายถึง การพัฒนามาจากการ
ป็นสมาคมประชาชาติหงอชียตะวันออกฉียง฿ต (The Association of South East Asian Nations: ASEAN) 
ดยกลุมประทศสมาชิกอาซียน 10 ประทศ เดก อินดนีซีย มาลซีย ฟิลิปปินสแ สิงคปรแ เทย บรูเน วียดนาม 
ลาว พมา ละกัมพูชา ซึ่งทั้ง 10 ประทศมีนวคิดหลัก฿นการสงสริมขีดความสามารถ฿นการขงขันพื่อการติบต
ทางศรษฐกิจละการพัฒนาอาซียน ดยมีลักษณะของประชาคม เดก ตลาดละฐานการผลิตดี ยว ภูมิภาคที่มี
ความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจ มีการพัฒนาทางศรษฐกิจท่ีทาทียมกัน รวมตัวอยู฿นศรษฐกิจลก 
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 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่จดทะบียนกับพาณชิยแจังหวัดนครศรีธรรมราช฿หบริการ
ดานคอมพิวตอรและทคนลยีสารสนทศ ละมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวตอรแธุรกิจ ช้ันปีที่ 4 ทุกคนฝึก
ปฏิบัติงานอยู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีกรอบนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 
 
 ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบนวคิด฿นการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงปริมาณ 
 2. ประชากรละกลุมตัวอยาง เดก ผู฿หขอมูลซึ่งป็นตัวทนของบุคลากร฿นสถานประกอบการ฿นขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จดทะบียนกับพาณิชยแจังหวัดนครศรีธรรมราช ละ฿หบริการด านคอมพิวตอรและ
ทคนลยีสารสนทศ ละมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวตอรแธุรกิจ ช้ันปีที่ 4 ทุกคนฝึกปฏิบัติงานอยู ทั้งหมด 26 
หลง ดย฿ชกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด 26 หลง 
 3. ครื่องมือการวิจัยที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้คือ บบสอบถามดย฿ชบบสอบถามบบประมินคา (Rating 
Scale) ของ Likert ละบบปลายปิด ป็นครื่องมือ฿นการวิจัย ดยบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 
1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานกี่ยวกับประชาคมอาซียน ละสวนที่ 3 ความพรอมดานบุคลากรสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
 4. การก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูลจากบบสอบถาม ดยสงบบสอบถามทางเปรษณียแ 
จํานวน 26 ชุด ละรับกลับทางเปรษณียแครบท้ัง 26 ชุด 

1. พศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณแ฿นการทํางาน 
4. ประภทของสถานประกอบการ 
5. รูปบบการประกอบธุรกิจ 
6. ตําหนง 
7. จํานวนพนักงาน 
8. ความรูพื้นฐานกี่ยวกับอาซียน 
 

ความพรอมดานบุคลากรสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ของ
สถานประกอบการ฿นขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
1. การสรรหาบุคลากร 
2. ทักษะบุคลากร 
3. ศักยภาพบุคลากร  
4. การพัฒนาบุคลากร 



 

265 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 5. การวิคราะหแขอมูล ขอมูลที่เดจากบบสอบถามผูวิจัยนํามาวิคราะหแดย฿ชปรกรมสําร็จรูป ละ฿ช
สถิติ ดังนี ้
  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล วิคราะหแดยการหาคาความถี ่(Frequency) ละคารอยละ (Percentage) 
  สวนท่ี 2 ความรูพื้นฐานกี่ยวกับประชาคมอาซียนของสถานประกอบการ฿นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ละสวนที่ 3 ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ฿ชการวิคราะหแดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (μ) ละ

สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (σ) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย คิดป็นรอยละ 80.77 มีอายุ 
45-54 คิดป็น รอยละ 38.46 มีประสบการณแ฿นการทํางาน 21-30 ปี คิดป็นรอยละ 46.15 สถานประกอบการป็น
อุตสาหกรรมการบริการ คิดป็นรอยละ 50 มีรูปบบการประกอบธุรกิจป็นรูปบบอ่ืนท่ีเม฿ชรูปบบบริษัทหรือหาง
หุนสวน คิดป็นรอยละ 76.92 สถานภาพหัวหนางาน คิดป็นรอยละ 61.54 สถานประกอบการที่มีพนักงาน 40 คน
ขึ้นเป คิดป็นรอยละ 46.15  
 สวนท่ี 2 ความรูพื้นฐานของบุคลากรกี่ยวกับประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิคราะหแความรูพื้นฐานของบุคลากรกี่ยวกับประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถาน
ประกอบการ฿นขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ระดับความรูพื้นฐานของบุคลากร฿นสถานประกอบการกี่ยวกับ

ประชาคมศรษฐกิจอาซียนภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ( = 3.09, S.D.= 0.94) ตมื่อพิจารณารายขอสอง

ลําดับรก พบวา เดรับขอมูลขาวสารกี่ยวกับประชาคมอาซียนอยู฿นระดับมาก ( = 3.58, S.D.= 0.90) ละ

ระดับของความรูความขา฿จ฿นรื่องประชาคมอาซียน อยู฿นระดับปานกลาง ( = 3.12, S.D.= 0.65)  
 สวนที่ 3 ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช มื่อพิจารณาดานทักษะของบุคลากร คือ การพัฒนาดานภาษาของบุคลากร คิดป็นรอยละ 80.77 
รองลงมาดานทักษะของบุคลากร คิดป็นรอยละ 46.15  มื่อพิจารณาดานการสรรหาละคัดลือกบุบุคลากร พบวา 
นานๆ ครั้งท่ีจะรับบุคลากร฿หม คิดป็นรอยละ 84.62 ดานศักยภาพของบุคลากร พบวา บุคลากรมีศักยภาพ฿นการ

ขงขันพื่อขาสูตลาดอาซียนอยูระดับปานกลางมากที่สุด ( = 2.92, S.D.= 0.89) ละ เมมีบุคลากรที่ป็น
รงงานตางชาติลย คิดป็นรอยละ 84.62 ละมื่อพิจารณาดานการพัฒนาบุคลากรพบวา 2 ลําดับรกท่ีควรพัฒนา
บุคลากรคือ การพัฒนาทักษะดานภาษา คิดป็นรอยละ 88.46 ละการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ คิดป็นรอยละ 
50.00  
  ขอสนอนะของบุคลากร฿นสถานประกอบการ฿นจังหวัดนครศรีธรรมราช฿นการตรียมความพรอมสู
อาซียน รียงลําดับ ดังนี้  
 1. หนวยงานควรตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษละการสื่อสาร 
 2. หนวยงานจัดครงการอบรมพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ วัฒนธรรม ละภาษาดยฉพาะอังกฤษ฿หกับ
บุคลากร  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขออภิปรายผล฿นประด็นหลัก ดังน้ี  
 ระดับความรูพื้นฐานของบุคลากรกี่ยวกับประชาคมอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชของ ภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง สอดคลองกับ จีรพรรณ นิลทองคํา (2559) ทําการศึกษา รื่อง 
การตรียมความพรอมดานบุคลากร฿นการขาสูประชาคมอาซียนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 
พบวา ความรูความขา฿จของบุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอยู฿นระดับปานกลาง สวนความพรอมดาน
บุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มื่อพิจารณาดานทักษะ
ของพนักงานลําดับรก คือ การพัฒนาดานภาษาของบุคลากร สอดคลองกับวรนารี นวนสี (2556) ทําการศึกษา 
รื่อง การตรียมความพรอมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นพื่อรองรับประชาคมศรษฐกิจอาซียน พบวา ควรนน
ดานภาษาที่฿ช฿นการทํางาน คือ ภาษาอังกฤษละมลายู ซึ่ง ลภัสรินทรแ รัตนบุรี ละ ชัยวุฑ ตรึกตรอง ( 2560) 
ทําการศึกษา รื่อง ความพรอมของผูประกอบการการ฿นการขาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน (AEC) พบวา สถาน
ประกอบการมีความพรอมดานคนนอยที่สุด จึงห็นเดวา สถานประกอบการหรือหนวยงาน ยังขาดความพรอมดาน
ภาษา ของบุคลากร ดังน้ันหนวยงานหรือสถานประกอบการควรนนการสริมสรางทักษะทางวิชาชีพละดานภาษา 
ดยฉพาะภาษาอังกฤษ฿หกับบุคลากร฿นหนวยงาน ซึ่งมีความจําป็นมาก฿นประทศอาซียน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาวิจัยทํา฿หทราบวายังมีบุคลากร฿นสถานประกอบการที่ยังเมทราบความคลื่อนเหวละ
ผลกระทบตอการทํางานของตนอง ควรสงสริม฿หบุคลากรขารวมประชุม อบรม สัมมนา กี่ยวกับอาซียน  พื่อ
พิ่มพูนความรู฿หกับบุคลากร  
 2. ควรสงสริมบุคลากร฿หรียนรูภาษาอังกฤษ ดยการจัดครงการอบรมพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ละภาษาของกลุมประทศสมาชิกอาซียน ละควรสงสริม฿หมีการลกปลี่ยนบุคลากร฿นสถานประกอบการกับ
บุคลากรของกลุมประทศสมาชิกอาซียน 10 ประทศ ท้ังนี้พื่อ฿หบุคลากรเดรียนรู วิธีการทํางาน฿หมๆ ละนํามา
ประยุกตแ฿ช฿นการปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการ  
 3. ฿นการสรรหาบุคลากร ควรปิดอกาสรับบุคลากรตางชาติขามาทํางาน฿นสถานประกอบการ พื่อป็น
การพัฒนาบุคลากร฿หมีศักยภาพ฿นการ฿ชภาษาอังกฤษควรพื่อพิ่มทักษะดานภาษา฿นการทํางานของบุคลากร฿น
สถานประกอบการ  
 4. ควรมีการศึกษากี่ยวกับการพัฒนาทักษะ฿นการตรียมความพรอมดานอื่นๆ สูประชาคมศรษฐกิจ
อาซียนของสถานประกอบการนอกจากดานบุคลากร พื่อตรียมความพรอมดานอื่นเปสูการเดปรียบ฿นประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน 
 5. ผลงานวิจัยฉบับนี้ถูกจําอยูท่ีความรูพื้นฐานกี่ยวกับอาซียนละปใจจัยความพรอมดานบุคลการทานั้น  
ดังนั้นครั้งตอเป อาจจะมีการกําหนดปใจจัยความพรอมดานอื่นๆ ชน ดานงินทุน ดานครื่องมือละอุปกรณแ ดาน
การบริหารงาน ดานคุณธรรมจริยธรรม ป็นตน 
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ความร๎ูความเข๎าใจที่มีตํอพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ พ.ศ. 2550  
ในการใช๎คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตของนักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
KNOWLEDGE UNDERSTANDING ON THE COMPUTER-RELATED CRIME ACT B.E. 2550 IN THE 

USE OF COMPUTERS AND INTERNET OF STUDENTS IN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES, PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

 
ปกาศิต เจิมรอด1 ตราดุลย๑ นรนิติผดุงการ2 พันธรัตน๑ ศรีสุวรรณ3 และ นรินทร๑ อุํนแก๎ว4 

Pakasit Jermrod1 Tradul Noranitiphadungkarn2 Pantarat Srisuwan3 and Narin Unkeaw4 
1, 2, 3, 4อาจารยแ สาขาวิชานิติศาสตรแ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาความรูความขา฿จท่ีมีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
กี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ละ 2) หานวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿ห
มีความรูความขา฿จ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตอยางถูกตอง ป็นการวิจัยชิงสํารวจ ดย
การ฿ชบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 15 สาขาวิชา จํานวน 320 คน วิคราะหแขอมูลดย฿ช
คาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ยคะนนความรูความขา฿จ ละนําสนอ฿นรูปตารางประกอบความรียง ผลการวิจัย 
พบวา  
 1. กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง ป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ กําลังศึกษาอยูชั้นปีท่ี 4  
 2. กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับ
คอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ฿นระดับปานกลาง ดยขอคําถามที่
มีความรูความขา฿จมากที่สุด คือ การนําขาขอมูลคอมพิวตอรแ฿นระบบคอมพิวตอรแ ดยทุจริตหรือหลอกลวง ซึ่ง
ป็นขอมูลที่ถูกบิดบือนหรือปลอมเมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือป็นขอมูลท็จ ละขอมูลนั้นนาจะทํา฿หกิดความ
สียหายกประชาชน ละขอคําถามที่มีความรูความขา฿จนอยที่สุด คือ การ฿ชรูปภาพของผูอื่น ดยเมเดรับอนุญาต
จากจาของรูปภาพ พื่อนํามา฿ชป็นรูปประจําตัว (รูปปรเฟลแ) อันทํา฿หผูอื่นหลงช่ือวาป็นตนอง฿นสื่อสัง คม
ออนเลนแ (Social Network)  
 3. นวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขาย
อินทอรแน็ตอยางถูกตอง เดก จัดอบรม฿หความรู จัดทําคูมือความรูกี่ยวกับกฎหมาย฿นการ฿ชคอมพิวตอรแ ละมี
ผูชี่ยวชาญ฿หคําปรึกษา ตามลําดับ  
คําสําคัญ : ความรูความขา฿จ, พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550,  
 ระบบครือขายอินทอรแน็ต 
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ABSTRACT 
 The research objectives were 1) study the knowledge and understanding The Computer- 
Related Crime Act B.E. 2550 (2007) on the use of computers and Internet networks of Students of 
the Faculty of Humanities and Social Sciences 2) Find a way to develop students to have a better 
understanding of computer and Internet network. Surveying The questionnaire was used by the 
students of the Faculty of Humanities and Social Sciences. Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University, 1st semester, academic year 2560, total of 320 subjects. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, cognitive score. The results of this research are as follows : 
 1. Most of the samples were female. Is a student of public administration In the fourth 
year.  
 2. Most samples Knowledge and understanding of The Computer- Related Crime Act 
B.E. 2550 (2007) on the use of computers and Internet networks. Moderate The most common 
question is to import computer data into the computer system. By fraud or deception The 
information is distorted or fake, whether in whole or in part. Or false information. And the data 
will likely cause damage to people. And the question that has the least knowledge is the use of 
pictures of others. No image by owner. To be used as a profile (profile picture) that makes 
people believe in themselves in social media (Social Network).  
 3. The development of students to have knowledge and understanding of the 
computer network and Internet correctly, such as training to educate. Provide a legal knowledge 
guide on computer use. And there are specialist consultants in order.  
Keywords :  Knowledge Understanding, The Computer- Related Crime Act B.E. 2550, Internet 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นยุคปใจจุบันนี้ลกขาสูยุคที่รียกวา “ลกาภิวัตนแ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. ออนเลนแ. ม.ป.ป.) เด฿หความหมายเววา “การพรกระจายเปท่ัวลก, การที่ประชาคม
ลกเมวาจะอยู ณ จุด฿ด สามารถรับรู สัมพันธแ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่กิดขึ้นเดอยางรวดร็วกวางขวาง ซึ่ง
นื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนทศป็นตน” ดังนั้น฿นปใจจุบันนี้ระบบสารสนทศเดถูกพัฒนา฿หมีความ
จริญกาวหนามากยิ่งข้ึน ทั้งพิ่มความสะดวกละรวดร็วพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยแ฿นการติดตอสื่อสาร 
ชื่อมยงละถายอนขอมูลสารสนทศระหวางกัน ดยฉพาะอยางยิ่ง฿นดานการสื่อสาร ซึ่งปใจจุบันมีความกาวหนา
ละทันสมัยป็นอยางมาก ทํา฿หผูคนซึ่งอยู฿นตางสถานที่กันสามารถสื่อสารกันเดอยางสะดวกสบายละรวดร็วจน
กลายป็นยุคหงลกเรพรหมดน ดวยรูปบบการติดตอสือ่สารบบออนเลนแ (Online communication) ดยการ
฿ชงานผานครือขายอินทอรแน็ตจากครื่องคอมพิวตอรแหรืออุปกรณแอื่นที่มีความสามารถหมือนอยางชน
คอมพิวตอรแ ชน มือถือสมารแทฟน (Smart Phone) ท็บล็ต (Tablet) ป็นตน การ฿ชสื่ออินทอรแน็ตมีบทบาท
สําคัญมาก฿นการสืบคนขอมูลละติดตอสื่อสาร นื่องจากมีครือขายครอบคลุมทั่วลก สงผล฿หการรับรูขอมูล
ขาวสารตางๆ ทันหตุการณแอยูตลอดวลา อินทอรแน็ตป็นหลงช่ือมตอคนทั้งลก ทุกพศทุกวัย จนถือวาป็น
สิ่งจําป็น฿นชีวิตประจําวัน อาจรียกเดวาป็นปใจจัยที่พิ่มติมตอจากปใจจัยจําป็นทั้ง  4 อยาง เดก อาหาร 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ละยารักษารค (จักรพันธุแ จันทรแขียว.  2551 : 1) มื่อสังคม฿นปใจจุบันป็นสังคมเอที 
(Information Technology) ที่คอมพิวตอรแป็นครื่องมือท่ีสําคัญ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวก฿หกผู฿ชเมวาจะป็น
การทํางานดานการสงขอมูลขาวสารระหวางที่หนึ่งเปยังอีกที่หนึ่ง ฿นรูปบบสื่อ ทั้งภาพสียง ตัวอักษรละ
มัลติมีดียเดอยางรวดร็วฉับเวทันวลาที่ตองการ หากต฿นปใจจุบันมีการ฿ชคอมพิวตอรแ฿นทางเมหมาะสม ช น 
นําเป฿ชพรภาพลามกอนาจาร นําภาพเปตัดตอขาสูระบบคอมพิวตอรแทํา฿หผูอื่นสียหาย ปลอมปลง 
ขอมูลคอมพิวตอรแของผูอื่นดยเมเดรับอนุญาต กอกวนทํารายผู฿ชคอมพิวตอรแอื่น ๆ หลอกลวง หรือกอการราย 
ป็นตน  
 จากปใญหาละผลกระทบที่กิดขึ้นจากอินทอรแน็ตที่มีจํานวนพิ่มขึ้นอยางตอนื่อง คณะรัฐมนตรีเดสนอ
รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติหงชาติ฿นการ
ประชุมครั้งที่ 6/2549 มื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ดยมีหลักการคือ “฿หมีกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ” หตุผลคือ “นื่องจาก฿นปใจจุบันระบบคอมพิวตอรแเดป็นสวนสําคัญของการ
ประกอบกิจการละการดํารงชีวิตของมนุษยแ หากมีผูกระทําดวยประการ฿ดๆ ฿หระบบคอมพิวตอรแเมสามารถ
ทํางานตามคําสั่งที่กําหนดเวหรือทํา฿หการทํางานผิดพลาดเปจากคําสั่งที่กําหนดเว หรือ฿ชวิ ธีการ฿ด ๆ ขาลวงรู
ขอมูล กเขหรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่น฿นระบบคอมพิวตอรแดยมิชอบ หรือ฿ชระบบคอมพิวตอรแพื่อผยพร
ขอมูลคอมพิวตอรแอันป็นท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอ฿หกิดความสียหาย กระทบกระทือนตอ
ศรษฐกิจ สังคม ละความมั่นคงของรัฐ รวมทั้ งความสงบสุขละศีลธรรมอันดีของประชาชนสมควรกําหนด
มาตรการพื่อปูองกันละปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําป็นตองตราพระราชบัญญัตินี้” (พรพชร วิชิตชลชัย. 
ม.ป.ป. : 1) 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมพิวตอรแฯ 2550) 
เดมีการบัญญัติถึงการกระทําที่ป็นความผิดละบทลงทษสําหรับความผิด รายละอียดกี่ยวกับวิธีการจัดการละ
นวทางปฏิบัติของผู฿หบริการ ผู฿ชบริการ ละพนักงานจาหนาที่เวอยางชัดจน พื่อ฿หการติดตามหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงทษงายขึ้น ละครื่องมือท่ีสําคัญ ก็คือ ขอมูลจราจรทางคอมพิวตอรแที่ผู฿หบริการตองจัดก็บเวป็น
วลา 90 วัน ละความรวมมือของทุกฝุาย฿นการชวยกันปูองกัน ตหลังจากที่มีการประกาศ฿ชพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ การกระทําความผิดกลับมีนวนมพิ่มขึ้นตามจํานวนของผู฿ชคอมพิวตอรและอินทอรแน็ตที่พิ่มขึ้นทุกปี จาก
ผลการวิจัยของ  สาวตรี สุขศรี ,ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ ละอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา (2555 : บทคัดยอ) เดทําการศึกษา
วิจัยหัวขอ “ผลกระทบจากพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ละนยบาย
ของรัฐกับสิทธิละสรีภาพ฿นการสดงความคิดห็น” ศึกษาผลกระทบจากการบังคับ฿ช พ.ร.บ.คอมพิวตอรแฯ 2550 
ตั้งตริ่มประกาศ฿ชมื่อดือนกรกฎาคม 2550 ถึงดือนธันวาคม 2554 นวนยบายของรัฐเทย รวมทั้งปฏิกิริยาของ
ประชาชนที่มีตอกฎหมายละการบังคับ฿ช ดยปรียบทียบประด็นตางๆ ดังกลาวกับตางประทศ  ผลการศึกษา
พบวา สถิติคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวตอรแฯ 2550 พบวา ตลอดระยะวลาที่มีผล฿ชบังคับ มีคดีความตาม พ.ร.บ.
คอมพิวตอรแฯ 2550 จํานวนทั้งสิ้น 325 คดี มวัตถุประสงคแรกริ่มของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้จะป็นเป
พื่ออุดชองวางของกฎหมาย ละปูองปรามอาชญากรรมคอมพิวตอรแดยทก็ตาม ตมื่อพิจารณาจากจํานวนคดีที่
ขึ้นสูศาลลวกลับพบวาคดีความผิดอันกิดจากการผยพรนื้อหาตามมาตรา 14-16 มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 66.15 
฿นขณะที่คดีที่กระทําตอตัวระบบหรือขอมูลคอมพิวตอรแ (อาชญากรรมคอมพิวตอรแดยท) ตามมาตรา 5 -13 มี
พียงรอยละ 19 ทานั้น อีกทั้งหตุการณแที่ป็นขาวตามสื่อตาง ๆ ฿นปใจจุบันนี้ที่ป็นการกระทําความผิดกี่ยวกับ
คอมพิวตอรแ สวน฿หญมักจะกิดจากความคึกคะนองละรูทาเมถึงการณแของวัยรุน ดังหตุการณแตามขาว 



 

271 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

“อุทาหรณแ! 'จ฿ก IScream’ ขอทษสังคมออนเลนแ หลังพสตแภาพตัดตอถูกรางวัลที่ 1” (เทยรัฐออนเลนแ. ออนเลนแ. 
2559) หรือ “วิจารณแ฿หซด! สาวชวแหวิวปรมทว็บพนันผานฟซบุ฿กเลฟ” (เทยรัฐออนเลนแ. ออนเลนแ. 2559)  
จากหตุการณแดังกลาวทํา฿หห็นวายาวชน฿ชอินทอรแน็ตดยขาดความรู อันนําเปสูการกระทําที่ป็นความผิด
กี่ยวกับคอมพิวตอรแ นื่องมาจากป็นวัยที่มีความคึกคะนองละอยู฿นวัยท่ีมีความอยากรู อยากห็น อยากลอง ละ
มีพฤติกรรมที่ชอบลียนบบ รวมทั้งความตองการที่จะสรางความสน฿จจากคนรอบขาง จึงทํา฿หวัยรุนป็นวัยที่มีการ
฿ชอินทอรแน็ต฿นชีวิตประจําวันคอนขางมาก เมวาจะป็นการคนควาหาขอมูลพื่อประกอบการศึกษา การหาความรู
รอบตัว  หาขอมูล฿นสิ่งที่ตนองสงสัยหรืออยากรูตเมกลาถามหรือปรึกษาผูปกครอง ตลอดจนการ฿ชอินทอรแน็ต
พื่อความบันทิงคลายครียด ชน ดูหนัง ฟใงพลง อานขาวบันทิง ลนกมออนเลนแ หรือพูดคุยติดตอพื่อนฝูง ป็น
ตน (ฉันทวิทยแ มูลคตร. 2555 : 3) 
 คณะผูวิจัยเดสังกตพฤติกรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฿นชีวิตประจําวันท้ัง฿นช้ันรียนละนอกช้ันรียนลวพบวา นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแ มีพฤติกรรมการ฿ชทรศัพทแมือถือประภทสมารแทฟนคอนขางมาก ดยสวน฿หญจะ฿ชสมารแทฟน฿น
ชวงวลาพักพื่อลนฟซบุ฿ก (facebook) ละสังคมออนเลนแอื่น ๆ ดวยหตุผลขางตนที่กลาวมา คณะผูวิจัยจึงมี
ความสน฿จที่จะศึกษาความรูความขา฿จท่ีมีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 
2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พื่อนําขอมูลที่เดมา฿ชป็นนวทาง฿นการพิ่มความรูความขา฿จที่ถูกตองตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับ
คอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ
ละสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. พื่อหานวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบ
ครือขายอินทอรแน็ตอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 คณะผูวิจัยกําหนดนิยาม ขอบขต หรือความหมายฉพาะสําหรับการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง พศ สาขาวิชา ละชั้นปีท่ีกําลังศึกษา  
 2. พระราชบัญญัติ หมายถึง พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 
ละที่กเขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสําคัญที่ผู฿ชคอมพิวตอรและอินทอรแน็ตควรทราบ  
 3. ความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 
฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต หมายถึง การทราบลักษณะของการกระทําความผิดกี่ยวกับ
คอมพิวตอรแ ประกอบดวย 2 ลักษณะ ดังนี ้
  3.1 การทราบลักษณะของอาชญากรรมที่กระทําตอระบบคอมพิวตอรและขอมูลคอมพิวตอรแ ซึ่ง
เดกการขาเปทรกซง ทําลาย ทํา฿หปลี่ยนปลง ทํา฿หสียหาย฿นระบบคอมพิวตอรและขอมูลคอมพิวตอรแ 
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 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  3.2 การทราบลักษณะของการ฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือประกอบอาชญากรรมซึ่งป็นอาชญากรรม
ที่มีผลกระทบรายรงละขยายวงกวาง 
 4. การ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต หมายถึง การ฿ชงานครื่องคอมพิวตอรแหรือ
อุปกรณแอื่น฿ดอันมีลักษณะการทํางานหมือนอยางชนป็นคอมพิวตอรแ ชน ทรศัพทแมือถือสมารแทฟน ท็บล็ต 
น฿ตบุ฿ค ล็ปท็อป ป็นตน ที่เด฿ชงานผานครือขายสัญญาณคอมพิวตอรแจากผู฿หบริการ เมวาจะดวยทาง
สายสัญญาณ (สาย LAN) หรือบบเรสาย (Wi-Fi, 3G, 4G) 
 5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ท่ีกําลังศึกษาอยู฿นภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 15 สาขาวิชา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 
2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เด฿ชกรอบนวคิด฿นการวิจัยดยพัฒนามาจากนวคิดของพรพชร วิชิตชลชัย 
(ม.ป.ป. : 54) ซึ่งเดกําหนดฐานความผิดกี่ยวกับการกระทําท่ีปน็อาชญากรรมที่กี่ยวของกับคอมพิวตอรแตามพ.ร.บ.
คอมพิวตอรแฯ 2550 ซึ่งกิดขึ้น฿น 2 ลักษณะ เดก ลักษณะรก คือ อาชญากรรมที่กระทําตอระบบคอมพิวตอรแ
ละขอมูลคอมพิวตอรแ ละลักษณะที่สอง คือ การ฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือประกอบอาชญากรรมซึ่งป็น
อาชญากรรม ดังนี้  
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธดํีาเนินการการวิจัย 
 1. ป็นการวิจัยชิงสํารวจ  
 2. ประชากรละกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล 
- พศ 
- สาขาวิชา 
- ช้ันปีท่ีกําลังศึกษา 

1. ความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
กี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบ
ครือขายอินทอรแน็ตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   - การทราบลักษณะของอาชญากรรมที่กระทําตอระบบคอมพิวตอรแ
ละขอมูลคอมพิวตอรแ 
   - การทราบลักษณะของการ฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือประกอบ
อาชญากรรม 
2. นวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ช
คอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตอยางถูกตอง 



 

273 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  2.1 ประชากร เดก นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 15 สาขาวิชา รวมจํานวน 1,902 คน 
  2.2 กลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากร 1,920 คน คณะผูวิจัยเดนํามากําหนดขนาดกลุมตัวอยางดย
ปิดตารางการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie ละ Morgan เดจํานวนประชากรที่ป็นกลุมตัวอยางเม
นอยกวา 320 คน (พวงรัตนแ ทวีรัตนแ. 2540 : 303) คณะผูวิจัยจึงเดกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ละทียบ
บัญญัติเตรยางศแจํานกป็น 15 สาขาวิชาเดดังนี้ 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 คน จากจํานวนประชากร 247 คน 
2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนละสังคม 26 คน จากจํานวนประชากร 152 คน 3) สาขาวิชา   รัฐประศาสนศาสตรแ 
56 คน จากจํานวนประชากร 332 คน 4) สาขาวิชาศิลปกรรม 12 คน จากจํานวนประชากร 71 คน 5 ) สาขาวิชา
ภาษาเทย 23 คน จากจํานวนประชากร 134 คน 6) สาขาวิชาดนตรีเทย 10 คน จากจํานวนประชากร 58 คน  7) 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน 26 คน จากจํานวนประชากร 157 คน 8) สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 29 คน จากจํานวน
ประชากร 170 คน 9) สาขาวิชานิทศศาสตรแ 21 คน จากจํานวนประชากร 125 คน 10.) สาขาวิชานิติศาสตรแ 28 
คน จากจํานวนประชากร 169 คน 11) สาขาวิชาประวัติศาสตรแ 8 คน จากจํานวนประชากร 48 คน 12) สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม 9 คน จากจํานวนประชากร 55 คน 13) สาขาวิชาศิลปะการสดง 8 คน จากจํานวน
ประชากร 50 คน 14) สาขาวิชาดนตรีสากล 14 คน จากจํานวนประชากร 82 คน ละ 15) สาขาวิชาภาษาจีน 8 
คน จากจํานวนประชากร 52 คน 
 3. ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย เดก บบสอบถาม รื่อง ความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บงออกป็น 3 สวน เดก 
สวนท่ี 1 ป็นขอคําถามกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง 
พศ สาขาวิชา ช้ันปีท่ีกําลังศึกษา ป็นบบสอบถามชิงสํารวจ สวนที่ 2 ป็นขอคําถามกี่ยวกับความรูความขา฿จที่
มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบ
ครือขายอินทอรแน็ต ซึ่งลักษณะของขอคําถามป็นคําถามปลายปิด มีคําตอบป็นบบลือกตอบ ละมีการวัด
ขอมูลป็นบบถูกผิด สวนที่ 3 ป็นคําถาม฿หสดงนวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ช
คอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตอยางถูกตอง ป็นบบสอบถามบบปลายปิด  ละนําราง
บบสอบถามเปหาคาความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดยสนอ฿หผูช่ียวชาญ฿นดานที่กี่ยวของ รวม      
3 คน พื่อ฿ชตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแการศึกษาวิจัย ลวนําความคิดห็นของ
ผูช่ียวชาญตละคนมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแของการศึกษาวิจัย 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีคา IOC มากกวา .66 ทุกขอ ละนํารางบบสอบถามเปหา
คาความที่ยง (Reliability) ดยการทดลอง฿ช (Try out) กับนักศึกษา฿นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแที่เม฿ช
กลุมตัวอยาง จํานวน 32 คน ลวนําขอมูลที่เดเปหาคาความที่ยง ดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Alpha 
Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งเดคาความช่ือมั่นของบบสอบถาม = .79 จึงนําเป฿ช฿นการก็บ
รวบรวมขอมูลเด 
 4. การรวบรวมละวิคราะหแขอมูล คณะผูวิจัยดํานินการจกบบสอบถามละก็บขอมูลดวยตนอง 
พรอมท้ังช้ีจงวัตถุประสงคแของการศึกษา฿หกลุมตัวอยางทราบกอนทําบบสอบถาม พื่อ฿หเดขอมูลที่ตรงกับสภาพ
ความป็นจริงมากที่สุดละผูวิจัยจะรวบรวมบบสอบถามคืนทันที ซึ่งผลการก็บรวบรวมขอมูล เดรับบบสอบถาม
คืนครบทุกฉบับ รอยละ 100 มื่อตรวจสอบความสมบูรณแของบบสอบถามพบวาบบสอบถามมีความสมบูรณแทุก
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ฉบับ จึงเดทําการบันทึกละวิคราะหแขอมูล คือ วิคราะหแขอมูลสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม ซึ่งป็น
บบสอบถามชิงสํารวจ ดยการหาคาความถี่ละรอยละ  จากนั้นจึงวิคราะหแขอมูลความรูความขา฿จที่มีตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรแ ละระบบ

ครือขายอินทอรแน็ต ดยการหาคาฉลี่ยคะนนขอถูก ( x̄  )  ละรอยละ ลวนํามาปลความหมายดยทียบกับ
กณฑแการประมินที่กําหนด ละวิคราะหแนวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ช
คอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตอยางถูกตอง ดยการจํานกนวทาง ละจัดรียงอันดับความถี่  
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง 
ป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ กําลังศึกษาอยูช้ันปีท่ี 4 
 2. ขอมูลความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 
2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ดยมี

คาฉลี่ยคะนนขอถูก (x  = 12.84) คิดป็นรอยละ 64.22 มีความรูความขา฿จตามกณฑแการประมินอยู฿นระดับ
ปานกลาง ดยสาขาวิชาที่มีความรูความขา฿จมากที่สุด 3 ลําดับรก คือ สาขาวิชาภาษาจีน ดยมีคาฉลี่ยคะนน

ขอถูก (x  = 14.00) คิดป็นรอยละ 70.00 มีความรูความขา฿จ฿นระดับมาก รองลงมาคือ สาขาวิชาดนตรีสากล มี

คาฉลี่ยคะนนขอถูก (x  = 13.50) คิดป็นรอยละ 67.50 มีความรูความขา฿จอยู฿นระดับปานกลาง ละสาขาวิชา

นิติศาสตรแ มีคาฉลี่ยคะนนขอถูก (x  = 13.29) คิดป็นรอยละ 66.43 มีความรูความขา฿จอยู฿นระดับปานกลาง 
ตามลําดับ สําหรับสาขาวิชาที่มีความรูความขา฿จนอยที่สุด เดก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีคาฉลี่ยคะนนขอถูก  

(x  = 11.98) คิดป็นรอยละ 59.88 มีความรูความขา฿จอยู฿นระดับปานกลาง รายละอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สดงคาฉลี่ย รอยละ ละกณฑแการประมินของกลุมตัวอยาง กี่ยวกับความรูความขา฿จที่มีตอ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและ
ระบบครือขายอินทอรแน็ตจํานกดยรวมละสาขาวิชา 

n = 320 

ลําดับที่ สาขาวิชา 

ความร๎ูความเข๎าใจที่มีตํอพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ พ.ศ. 2550 

ในการใช๎คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต
โดยรวมของทั้งสองด๎าน 20 ข๎อ 

คําเฉลี่ย 
คะแนนข๎อถูก 

ร๎อยละของ
คะแนนข๎อถูก 

เกณฑ๑ 
การประเมิน 

อันดับ 
ที่ 

1 ภาษาอังกฤษ 11.98 59.88 ปานกลาง 14 
2 การพัฒนาชุมชนละสังคม 13.08 65.38 ปานกลาง 5 
3 รัฐประศาสนศาสตรแ 12.50 62.50 ปานกลาง 12 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา 

ความร๎ูความเข๎าใจที่มีตํอพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ พ.ศ. 2550 

ในการใช๎คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต
โดยรวมของทั้งสองด๎าน 20 ข๎อ 

คําเฉลี่ย 
คะแนนข๎อถูก 

ร๎อยละของ
คะแนนข๎อถูก 

เกณฑ๑ 
การประเมิน 

อันดับ 
ที่ 

4 ศิลปกรรม 13.08 65.42 ปานกลาง 5 
5 ภาษาเทย 13.09 65.43 ปานกลาง 4 
6 ดนตรเีทย 12.90 64.50 ปานกลาง 6 
7 ภาษาญี่ปุุน 12.00 60.00 ปานกลาง 13 
8 การปกครองทองถิ่น 12.69 63.45 ปานกลาง 8 
9 นิทศศาสตรแ 12.62 63.10 ปานกลาง 10 
10 นิติศาสตรแ 13.29 66.43 ปานกลาง 3 
11 ประวัติศาสตรแ 12.75 63.75 ปานกลาง 7 
12 สหวิทยาการอสิลาม 12.56 62.78 ปานกลาง 11 
13 ศิลปะการสดง 12.63 63.13 ปานกลาง 9 
14 ดนตรสีากล 13.50 67.50 ปานกลาง 2 
15 ภาษาจีน 14.00 70.00 มาก 1 

คําเฉลี่ย (x  ) 12.84 64.22 ปานกลาง  

 
 กลุมตัวอยางตอบคําถามถูกตองกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ 
พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ตทั้งหมด 20 ขอ ดยขอคําถามที่มีความรูความ
ขา฿จมากที่สุด 3 ลําดับรก คือ การนําขาขอมูลคอมพิวตอรแ฿นระบบคอมพิวตอรแ ดยทุจริตหรือหลอกลวง ซึ่ง
ป็นขอมูลที่ถูกบิดบือนหรือปลอมเมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือป็นขอมูลท็จ ละขอมูลนั้นนาจะทํา฿หกิดความ
สียหายกประชาชน จํานวนคนท่ีตอบถูก 307 คน คิดป็นรอยละ 95.94 รองลงมาคือ การทํา฿หระบบคอมพิวตอรแ
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนเมสามารถทํางานตามปกติเด ชน การปลอยเวรัสคอมพิวตอรแ 
(ทรจัน ,วิรแม ,ออตรัน) ป็นตน จํานวนคนที่ตอบถูก 303 คน คิดป็นรอยละ 94.69 ละอันดับ 3 มีขอคําถาม 3 
ขอทากัน คือ การทํา฿หขอมูลคอมพิวตอรแของผูอื่นสียหาย ทําลาย กเข ปลี่ยนปลง หรือพิ่มติมเมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ดยเมเดรับอนุญาตจากจาของขอมูลคอมพิวตอรแ ละการนําขาสู ระบบคอมพิวตอรแซึ่ง
ขอมูลคอมพิวตอรแ฿ด ๆ อันป็นความผิดกี่ยวกับความมั่นคงหงราชอาณาจักรหรือความผิดกี่ยวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ละการพสตแรูปภาพที่กิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ ติม หรือดัดปลงภาพของผูอื่น 
ดยประการที่นาจะทํา฿หผูอื่นนั้นสียช่ือสียง ถูกดูหมิ่น ถูกกลียดชัง หรือเดรับความอับอาย จํานวนคนที่ตอบถูก 
300 คน คิดป็นรอยละ 93.75 ตามลําดับ สําหรับขอคําถามที่มีความรูความขา฿จนอยที่สุด เดก การ฿ชรูปภาพ
ของผูอื่น ดยเมเดรับอนุญาตจากจาของรูปภาพ พื่อนํามา฿ชป็นรูปประจําตัว (รูปปรเฟลแ) อันทํา฿หผูอื่นหลงช่ือ
วาป็นตนอง฿นสื่อสังคมออนเลนแ (Social Network) จํานวนคนท่ีตอบถูก 19 คน คิดป็นรอยละ 5.94  
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 3. นวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขาย
อินทอรแน็ตอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 พบวา 
กลุมตัวอยางสนอนวทาง฿นการพัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขาย
อินทอรแน็ตอยางถูกตอง ดยการจํานกละจัดรียงอันดับความถี่ เดดังตอเปนี้ คือ จัดอบรม฿หความรูกนักศึกษา 
รองลงมาคือ จัดทําคูมือความรูกี่ยวกับกฎหมาย฿นการ฿ชคอมพิวตอรและควรมีผูชี่ยวชาญ฿หคําปรึกษา อันดับสาม
คือ ปิดป็นวิชารียน฿นหลักสูตรละผยพรความรูผานสื่อตาง ๆ ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยามีความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ 
พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ตามกณฑแการประมินอยู฿นระดับปานกลาง ดย
มีคาฉลี่ยคะนนขอถูก (x  = 12.84) คิดป็น รอยละ 64.22 สอดคลองกับงานวิจัยของ นัดติกาญจนแ ทองบุญฤทธิ์ 
(2552 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง การรับรูละความขา฿จตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ของผู฿ชบริการรานอินทอรแน็ต ฿นอําภอมืองชียง ฿หม พบวา 
ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญรับรูละมีความขา฿จตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริธร จริญรัตนแ (2552 : 
86) ที่ศึกษารื่อง ความรูละความสน฿จกี่ยวกับการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแของมหาวิทยาลัยอกชน฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
สวน฿หญมีความรูกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นหมวด 1 
ความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ ฿นระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎารัตนแ พิพัฒนนันทแ ละสิริธร จริญ
รัตนแ (2554 : 31) ที่ศึกษารื่อง ความรู ความขา฿จกี่ยวกับความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาท สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ ของมหาวิทยาลัยอกชน ฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา นักศึกษา
สวน฿หญมีความรูความขา฿จ฿นระดับปานกลาง ละสอดคลองกับงานวิจัยของฉันทวิทยแ มูลคตร (2555 : 60) ที่
ศึกษารื่อง ความรู ความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 
ละพฤติกรรมความผิด฿นการ฿ชอินทอรแน็ตของนักรียนมัธยมศึกษา รงรียนประจําจังหวัดนครพนม พบวา กลุม
ตัวอยางสวน฿หญมีความรูความขา฿จตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 
฿นระดับปานกลาง 
 2. จากผลการศึกษา พบวาขอคําถามที่กลุมตัวอยางมีความรูความขา฿จมากที่สุด คือ การนําขา
ขอมูลคอมพิวตอรแ฿นระบบคอมพิวตอรแ ดยทุจรติหรอืหลอกลวง ซึ่งป็นขอมูลที่ถูกบิดบือนหรือปลอมเมวาท้ังหมด
หรือบางสวน หรือป็นขอมูลท็จ ละขอมูลนั้นนาจะทํา฿หกิดความสียหายกประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นัดติกาญจนแ ทองบุญฤทธิ์ (2552 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง การรับรูละความขา฿จตอการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ของผู฿ชบริการรานอินทอรแน็ต ฿น
อําภอมืองชียง฿หม พบวา ผูตอบบบสอบถามมีความขา฿จรื่องของการนําขาขอมูลป็นท็จนื้อหาเมหมาะสม 
ละการรบกวนทําลายระบบคอมพิวตอรแ มากท่ีสุด ตเมสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพงษแ ภูพัฒนแวิบูลยแ (2550 
: บทคัดยอ) ท่ีศึกษารื่อง ทัศนคติละความรูความขา฿จของนักศึกษาตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
กี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความรูความขา฿จมากท่ีสุด คือ การผยพรภาพจากการ
ตัดตอหรือดัดปลง฿หผูอื่นดูหมิ่นหรืออับอาย  
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยขางตนสามารถนําสูขอสนอนะเด ดังนี้ 
 1. ขอสนอนะสําหรับการนําผลการวิจัยเป฿ชประยชนแ 
  1.1 ประยชนแชิงทฤษฎี ฿นปใจจุบันทคนลยีสารสนทศ ดยฉพาะอินทอรแน็ตเดขามามีบทบาท
฿นชีวิตประจําวันของนักศึกษาป็นอยางมาก ละถึงมวารัฐบาลจะดํานินการออกกฎหมายพื่ อบังคับ฿ชละ
กําหนดบทลงทษสําหรับผูที่กระทําความผิดอันกี่ยวกับคอมพิวตอรแเวลว ตถาหากนักศึกษาเมมีความรูความ
ขา฿จ หรือมีความขา฿จท่ีเมถูกตอง฿นกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแก็จะเมสามารถชวย
กปใญหาสังคมที่กิดจากการ฿ชทคนลยีสารสนทศเดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทําความขา฿จกฎหมายวา
ดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแจึงป็นสิ่งสําคัญที่ควรพัฒนาควบคูเปกับการ฿ชทคนลยีสารสนทศ 
พื่อ฿หนักศึกษามีความขา฿จอยางถูกตอง ละสามารถติบตป็นผู฿หญอยางมีคุณภาพ ซึ่งประยชนแของงานวิจัยนี้
฿นชิงวิชาการ สามารถนําผลการวิจัยมาป็นกรอบนวคิดชิงทฤษฎีขององคแประกอบ฿นการพัฒนาวิชาการ พื่อป็น
กรอบนวคิดของการวิจัยละพัฒนา ละสามารถนําผลการวิจัยเปบูรณาการกับการรียนการสอน฿นรายวิชาของ
หลักสูตรที่กี่ยวของกับการ฿ชกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแตอเป 
  1.2 ประยชนแชิงนยบาย จากผลการศึกษาความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมี
ความรูความขา฿จดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดยมีความรูความขา฿จดานการทราบลักษณะของอาชญากรรมที่
กระทําตอระบบคอมพิวตอรและขอมูลคอมพิวตอรแอยู฿นระดับมาก ละความรูความขา฿จดานการทราบลักษณะ
ของการ฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือประกอบอาชญากรรมอยู฿นระดับปานกลาง คณะผูวิจัยจึงมีขอสนอนะ฿นการ
พัฒนานักศึกษา฿หมีความรูความขา฿จ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ดังน้ี 
   1) คณะควรจัดอบรม฿หความรูทางกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พื่อ
ชวยสริมการความรูละความขา฿จ฿นกฎหมายดังกลาว฿หกนักศึกษาอยางถูกตอง 
   2) คณะควรจัดทําคูมือความรูกี่ยวกับกฎหมาย฿นการ฿ชคอมพิวตอรแอยางถูกตองพื่อผยพร
฿หกนักศึกษา 
   3) คณะควรมีผูชี่ยวชาญทางดานกฎหมายวาดวยการกระทําความผดิกี่ยวกับคอมพิวตอรแ฿นการ
฿หคําปรึกษากนักศึกษา 
   4) คณะควรมีวิชาความรูทางกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแป็นวิชา
รียน฿นหลักสูตร 
   5) คณะควรผยพรความรูทางกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแผานสื่อ
ตางๆ 
 2. ขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 จากผลการวิจัย พบวา ความรูความขา฿จของนักศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ละมีความรูความขา฿จดาน
การทราบลักษณะของการ฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือประกอบอาชญากรรมอยู฿นระดับปานกลาง ซึ่งลักษณะของ
การกระทําความผิด฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือประกอบอาชญากรรมนี้ มักจะกิดขึ้น฿นชีวิตประจําวันของ
นักศึกษาป็นสวน฿หญ ดังนั้น฿นการวิจัยครั้งตอเป ควรทําการวิจัยพื่อหานวทาง฿นการพัฒนาความรู฿นการ฿ช
คอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต฿หมากยิ่งข้ึนตอเป 
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  2.2 ฿นการวิจัยครั้งนี้นนฉพาะการศึกษาความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งป็นนักศึกษาหนึ่ง฿นสี่คณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น฿นการวิจัยครั้งตอเป ควรทําการศึกษาความรูความขา฿จที่มีตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ พ.ศ. 2550 ฿นการ฿ชคอมพิวตอรและระบบ
ครือขายอินทอรแน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พื่อ฿หครอบคลุมนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย อันจะเดนําผลการวิจัยเป฿ช฿นประยชนแชิงนยบายระดับมหาวิทยาลัยตอเป 
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บทคัดยํอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษา พื่อศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานภาพลักษณแ
คอนสิรแต ปใจจัยดานความช่ือมั่น ละปใจจัยดานความภักดี฿นการชมคอนสิรแตที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชม
คอนสิรแต ละพื่อศึกษาความสัมพันธแของการสงสริมภาพลักษณแที่ดี฿หกับสถานศึกษาผานการจัดคอนสิรแต สถิติที่
฿ช เดก คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยางงายของ
พียรแสัน กลุมตัวอยางที่฿ช คือ ผูชมคอนสิรแต  จํานวน 734 คน คิดป็นรอยละ 95 จากบบสอบถามซึ่งป็น
ครื่องมือ ทั้งหมด จํานวน 750 ตัวอยาง คาความคลาดคลื่อนเมกิน 5 % นื่องจากเมทราบจํานวนประชากรที่
นนอน ผลการวิจัยพบวา 1) ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธแตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัด
ดยสถานศึกษาท่ีตกตางกัน 2) ปใจจัยดานอ่ืน ๆ ชน ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสิรแต ปใจจัยดาน
ความชื่อมั่น ละปใจจัยดานความภักดี฿นการชมคอนสิรแตที่ตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่
จัดดยสถานศึกษาท่ีตกตางกัน 3) คอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษามีความสัมพันธแ฿นการสงสริมภาพลักษณแที่ดี฿หกับ
สถานศึกษา 
คําสําคัญ : ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษา,  
  กิจกรรมทําดีตามคําพอสอน 9 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the correlation between the marketing mix 
(4Ps) and audiences’ decisions to participate in the concert organized by the educational 
institute, to study the correlation between personal factors, brand image factors, brand trust 
factors and brand loyalty factors influencing audiences’ decisions to participate in the concert     
and to study the correlation between the corporate image and the Tdej 3 Concert organized by 
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Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation, and the Pearson Correlation Coefficient. The sample used 
in this research was 734 (95 %) of 750 audiences who saw Tdej 3 Concert at Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University on April 20, 2017-by showing the discrepancy not exceeding more than 5% 
due to infinite population. The results showed that 1) the factors of marketing mix (4Ps) 
influenced audiences’ decisions to participate in the concert organized by the educational 
institute in different levels, 2) personal factors, brand image, brand trust and brand loyalty were 
correlated with audiences’ decisions on participating in the concert in different levels, and 3) 
concert organized by educational institution was correlated with the good corporate image of 
that institute.  
Keywords : Marketing Mix (4Ps), Decision Making for Attending Concert Organized by Educational 
 Institution,Activities Following the Guidance of His Majesty the King Rama 9 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นปใจจุบันคนยุค฿หมดยฉพาะ จนซทหรือจนงียบ (Generation Z หรือ iGeneration หรือ 
internet generation หรือ Silent Generation) เดสดง฿หห็นถึงการสื่อสารระหวางคนกลุมนี้วา สวน฿หญป็น
การสื่อสารผานขอความบนหนาจอมือถือ หรือคอมพิวตอรแทนการพูด ฿หความสําคัญกับการสพประสบการณแ
มากกวาสิ่ง฿ด การรียนรูของชาวจนซท นนผานทคนลยีสมัย฿หมมากขึ้น ดังนั้นผูทําธุรกิจจึงตองพยายามหา
วิธีการตาง ๆ พื่อดึงดูด฿จคนยุคนี้ดวยการสรางความตกตางท่ีบงบอกความป็นตัวตนของตนอง การรียนการสอน
฿นสถานศึกษาจึงมีความจําป็นตองปรับ฿หสอดรับกับคนกลุมหลานี้ จึงจะทํา฿หสามารถตอบจทยแลกยุคปใจจุบันเด 
การที่นิสิต/นักศึกษา เดทดลองจัดคอนสิรแต฿นสถานศึกษาจริง  เดสัมผัสกับทคนลยีจริงรวมทั้งผูที่มีความ
ชี่ยวชาญ฿นศาสตรแนั้น ๆ เดห็นปใญหาละรียนรูจากการกปใญหาจริงจะทํา฿หมีความข็งกรงมากยิ่งขึ้น ฿นชวง
วลาที่ผานมาจะห็นเดวามีการจัดคอนสิรแตดยสถานศึกษาอยูพอสมควร ตยังเมปรากฏภาพที่ชัดจนวามี
สถานศึกษา฿ดที่คิดสงสริมวิธีการบูรณาการรายวิชาที่นิสิตรียนขาสูการจัดงานคอนสิรแตอยางจริงจังพื่ อ฿หกิด
ทักษะการรียนรู฿นศตวรรษท่ี 21 ที่ตองการนนการพัฒนาผูรียน฿หมีความรูตามครงสรางหลักสูตร พัฒนาทักษะ
การรียนรูดวยตนอง ทักษะการทํางานบบมีสวนรวม ดนนนผูรียนเดรียนรูละลงมือปฏิบัติจริงกับผูช่ียวชาญ
฿นสาขานั้น ๆ อีกทั้งยังป็นการประชาสัมพันธแพื่อสรางภาพลักษณแที่ดีกองคแกรที่จัดคอนสริแต ซึ่งกิจกรรมคอนสริแต 
“ทีด็จฯ 3 บอดี้สลม - ดอะ พาววอรแ ออฟชริ่งคอนสิรแต” (กิจกรรมทําดีตามคําพอสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมด็จจาพระยา เดจัดขึ้นป็นครั้งที่ ๓ พื่อตอบสนองตอกลยุทธแของทางมหาวิทยาลัย กลยุทธแที่ 2: การ
สนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการรียนการสอน ละพัฒนาบัณฑิต฿หมีคุณภาพ พันธกิจ : 
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนแ ฿หมีการบูรณาการความช่ียวชาญของสาขาวิชาตาง ๆ ฿หทันตอการ
ปลี่ยนปลง ดานที่ 2: พัฒนาระบบการรียนการสอน ละทักษะการรียนรู ปูาประสงคแ: มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการรียนการสอน พื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเดมาตรฐานสากล นวทางที่ 1: ปรับกระบวนการจัดการรียนการ
สอน การวัดละประมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประภทการศึกษา฿หทันสมัยสอดคลองกับการปลี่ยนปลงทาง
วิทยาการ  
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 การวิจัยนี้ป็นหนึ่ง฿นกระบวนการประชาสัมพันธแพื่อสรางภาพลักษณแ ป็นขั้นตอนของการทําการศึกษา
กี่ยวกับภาพลักษณและสถานการณแที่ทจริงขององคแกรพื่อนําขอมูลที่เดมา฿ช฿นการวางผนประชาสัมพันธแ ละ
การดํานินงานตามผน จากนั้นคือการประมินผลซึ่งผลลัพธแที่กิดขึ้น องคแกรสามารถนําผลนั้นมาวิคราะหแพื่อ
ศึกษาหาขอบกพรองของผนงาน ลวปรับปรุง฿นสวนที่ยังเมมีประสิทธิภาพพียงพอ฿นการสรางภาพลักษณแที่ดี฿ห
กิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้จะนําเปสูการศึกษา วิคราะหแ วิจัยซึ่งป็นขั้นตอนรกของการทําประชาสัมพันธแพื่อสราง
ภาพลักษณและ฿ช฿นการวางผนงานตอเป ซึ่งป็นการตอบจทยแวิชาการควบคูความบันทิงดยทจริง  
 จะห็นเดวา฿นบรรดาธุรกิจบันทิง คอนสิรแตป็นหนึ่ง฿นอันดับตน ๆ ของธุรกิจที่นาสน฿จ พราะป็นธุรกิจ
ที่สรางความบันทิง฿หกคนทุกกลุมตั้งตรุนด็กจนถึงรุน฿หญ พราะถึงอย างเรคนเทยก็ยังสวงหาความรื่นรมยแ
฿หกับชีวิตอยู นายพงษแพันธแ วงศแหนองตย ผูอํานวยการวางผนกลยุทธแ บริษัทบีอีซี -ทร อ็นตอรแทนมนทแ 
ปิดผยวา ภาพรวมการขงขันของธุรกิจชวแบิซ฿นปีนี้คาดวามีการขงขันคอนขางรุนรง นื่องจากมีผูลนราย฿หม
ขามาทําตลาดพิ่มขึ้นดยฉพาะผูลนจากตางประทศ ห็นเดจากการนําศิลปินกาหลีขามาจัดคอนสิรแต฿น
ประทศเทยที่พิ่มขึ้น฿นปีนี้ (พสตแทูดยแ. 2560)  สงผล฿หผูประกอบการตละรายตองรงปรับปรุงละพัฒนา
รูปบบคอนสิรแต฿หทันสมัย มีจุดดน พื่อ฿หตอบจทยแรูปบบการดํานินชีวิตของคน฿นลกยุคดิจิทัลมากที่สุด 
 จากที่กลาวมาขางตนผูประกอบธุรกิจคอนสิรแตซึ่งตองป็นนักการตลาดเป฿นตัว มัก฿หความสําคัญละ
พยายามทําความขา฿จอยางมากกี่ยวกับผูบริภค ดยพยายามทําความขา฿จอยางมากกี่ยวกับผูบริภค฿นรื่องตาง 
ๆ ที่สามารถมากระตุนความตองการซื้อของผูบริภค พื่อ฿หสามารถสรางกลยุทธแทางการตลาดที่สามารถขาถึง
ผูบริภคเดอยางมีประสิทธิภาพ ละยังสามารถผลิตสินคาเดตรงตามความตองการของผูบริภค  ผูประกอบธุรกิจ
คอนสิรแตจึงตองมีการทําวิจัยละการสํารวจการตลาดอยางสม่ําสมอ พราะการขงขันที่รุนรงของธุรกิจคอนสิรแต
ละพื่อป็นการตรวจสอบกลยุทธแที่วางเวหรือกําลังดํานินการอยูนั้นวามีประสิทธิภาพมากนอยพียง฿ด ควร
ปรับปรุงกเข฿นรื่อง฿ดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงเดสน฿จที่จะทําวิจัยพื่อ฿หสถานศึกษานําขอมูลที่เดจากการศึกษาเป฿ช
฿นการวางผนกลยุทธแการประชาสัมพันธแพื่อการสรางภาพลักษณและกลยุทธแการตลาดเดอยางหมาะสมละ
สอดคลองกับกลุมปูาหมาย฿นสภาพตลาดปใจจุบัน ละที่สําคัญยิ่งเปกวานั้น ครงการบานสมด็จฯ อนตอรแท
นมนทแ ปีที่ 5 ตอน “ทีด็จฯ 3 บอดี้สลม ดอะ พาววอรแ ออฟชริ่งคอนสิรแต” ยังป็นครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมทําดีตามคําพอสอน ปีที่ 1 ซึ่งป็นกิจกรรมที่นอมนําคําสอนของพอหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบดวย 3 ดี 
ดยริ่มจาก ดีที่ 1 สรางคน฿หทําละคร ดวยคําสอนของพอนํา฿จ ผานการสดงละครวทีบานสมด็จฯ ลําดับที่ 6 
รื่อง จุดจบหงพันธนาการ ซึ่งนําสดงดยดารานักสดงชายชั้นนํา คุณอน (สราวุธ มาตรทอง) พรอมดวยนักสดง
จากคายละครวทีบานสมด็จฯ ฿นรายวิชา การสดงพื่อธุรกิจบันทิง ละรายวิชาการรียนภาษาอังกฤษ฿นละคร 
฿นสวนของดีที่ 2 คือ สรางคน฿หทําคายพลง พื่อสรางบทพลงตามรอยพออัครศิลปิน พบกับศิลปินนักศึกษาจาก
บานสมด็จ รคคอรแด ละศิลปินฝึกหัด พื่อสดงผลสัมฤทธิ์฿นการสดงผลงานพลง ของหลานักศึกษาทั้งคาย 
ละดีที่ 3 “สรางคน฿หทําคอนสิรแต พื่อ฿หบังกิดวิชาชีพเกล” พบกับการจัดการสดง฿นทศกาลดนตรีครั้ง฿หญ
ยานฝใ่งธน ดํานินการการจัดงานดย นักศึกษา฿นรายวิชาการจัดกิจกรรมพิศษละทีมงาน TDEJ Music Festival 
รายเดหลังหักคา฿ชจายมอบป็นทุนกิจกรรมการศึกษา฿นครงการบานสมด็จฯ อนตอรแทนมนทแ 
 กิจกรรมหลานี้เดสดง฿หห็นถึงการปิดลกยุค฿หมหงการศึกษาเทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยาเดพยายามสดง฿หห็นถึงคําวา “วิชาการบันทิง” คือการจัดกิจกรรมสงสริมวิชาการจากการรียนรู
ภาย฿นหองรียนสูการปฏิบัติจริงอยางมืออาชีพพื่อ฿หนักศึกษาเดรียนรูถึงกระบวนการละฝึกปฏิบัติงานดานการ
จัดกิจกรรมพิศษ (Special Event) อยางป็นรูปธรรมทั้งละครวที (คายละครวที) การสดงผลงานพลง (คาย
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พลง) ละการจัดคอนสิรแต ดยมิเดมุงสวงหาผลกําเรจากผลประกอบการป็นหลัก ตตองการผลตอบทน฿นชิง
ของการเดมาซึ่งประสบการณและทักษะการรียนรู฿นการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา ทํา฿หกิดการฝึกฝนทักษะ
ความสามารถสําหรับการทํางานจริง฿นวดวงธุรกิจบันทิง อันจะป็นผลงานสวนตัว฿หกับนักศึกษา฿นการรับรอง
ความสามารถ สําหรับ฿ช฿นการสดงผลงานหรือสมัครงานหลังจบการศึกษาเด นักศึกษามีศักยภาพปฏิบัติงาน฿น
รูปบบคอนสิรแตละการจัดกิจกรรมพิศษ (Concert & Special Events) ฿นตลาดบันทิงระดับประทศ นนสราง
ผลงาน฿หป็นที่รูจักดวยการสื่อสารการตลาด การออกบบสื่อละการลงสื่อ   ตาง ๆ บบครบวงจร กิดความรัก
ความสามัคคี ละยังป็นการทํางาน พื่ออุทิศตน฿หกิดประยชนแกสังคม ดยรายเด฿นการจัดงานมอบป็น
ทุนการศึกษา฿หนักศึกษาท่ีรียนดี ประพฤติดี ตขาดคลนทุนทรัพยแ 
 ทั้งนี้งานวิจัยรื่อง ความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต 
“ทีด็จฯ 3 บอดี้สลม - ดอะ พาววอรแ ออฟชริ่งคอนสิรแต” (กิจกรรมทําดีตามคําพอสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมด็จจาพระยา จะชวยสนับสนุน สงสริม ฿หผูจัดงานละมหาวิทยาลัยทราบความตองการของผูบริภค
ละสามารถนําเปปรับปรุงผนกลยุทธแ฿นการดํานินงานพื่อการสรางภาพลักษณแที่ดีกองคแกรสืบเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต
ที่จัดดยสถานศึกษา 

2. พื่อศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสิรแต ปใจจัยดานความช่ือมั่น 
ละปใจจัยดานความภักดี฿นการชมคอนสิรแตที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต 

3. พื่อศึกษาความสัมพันธแของการสงสริมภาพลักษณแที่ดี฿หกับสถานศึกษาผานการจัดคอนสิรแต 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปใจจัยสวนบุคคล  

ปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสริแต  
ปใจจัยดานความช่ือมั่น  

ละปใจจยัดานความภักด ี
 

  
 
การตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต“ทีด็จฯ ๓” 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) หมายถึง กลยุทธแการตลาด (Marketing 
Strategy) ป็นวิธีการ฿ชครื่องมือการตลาดที่รียกวา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งหมายถึง การมี
สินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมปูาหมายเด ขาย฿นราคาที่ผูบริภคยินดีจายพราะมองห็นวาคุม 
รวมถึงมีการจดัจําหนายการะจายสินคา฿หสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาพื่อ฿หความสะดวกกลูกคา ดวยความ
พยายามจูง฿จ฿หกิดความชอบ฿นสินคาละกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ท่ีรียกวา สวนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) ซึ่งประกอบดวย 4P’s ดังนี้  
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 1. ผลิตภัณฑแ (Product) หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมปูาหมายเด 
 2. ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาที่ผูบริภคยอมรับเดละยินดีจาย พราะมองห็นคุณคา  
 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดจําหนาย การกระจายสินคา ฿หสอคลองกับพฤติกรรมการซื้อ
หา ละ฿หความสะดวกกลูกคา 
 4. การสงสริมการตลาด (Promotion) ป็นการ฿ชความพยายามจูง฿จ฿หกิดความชอบ฿นสินคาละกิด
พฤติกรรมอยางถูกตอง (สรี วงษแมณฑา. 2542 : 11) 
 ป๓จจัยสํวนบุคคล หมายถึง อายุ พศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา  รายเด ป็นตน มีความสําคัญตอ
นักการตลาดพราะมันสงผลถึงรื่องอุปสงคแ (Demand) ความตองการซื้อ฿นตัวสินคาทั้งหลาย นอกจากนี้การ
ปลี่ยนปลงปใจจัยสวนบุคคลบงช้ีถึงการกิดขึ้นของตลาด฿หม ทํา฿หตลาดอื่นหมดเป หรือลดความสําคัญลง จะห็น
เดวาปใจจัยสวนบุคคลที่สําคัญหลักๆ คือ อายุ พศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษาละรายเด (อดุลยแ จาตุรงคกุล. 
2544 : 38-39) 
 ป๓จจัยด๎านภาพลักษณ๑คอนเสิร๑ต หมายถึง ภาพลักษณแตราสินคา (Brand Image) หรือ การรับรูของ
ผูบริภค (Consumer Perception) ที่มีตอตราสินคา ป็นรื่องของความรูสึกนึกคิดมากวาขอท็จจริง฿นคุณภาพ
ละลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑแ (สรี วงษแมณฑา. 2542 : 98) ฿นการฆษณาจําป็นอยางยิ่งที่ตองสรางภาพพจนแ
฿นตราสินคา (Brand Image) ดยสรางความตกตางดานภาพพจนแ (Image differentiation) ตัวอยาง การ฿ชช่ือ
สินคาป็นภาษาตะวันตกมวาจะป็นสินคาที่ผลิต฿นประทศเทยพื่อสรางภาพพจนแ฿นตราสินคาวาป็นสินคา
ตางประทศ นอกจากน้ีการ฿หความสําคัญกับตราสินคา฿นกลยุทธแทางการตลาดดยการสรางความสัมพันธและความ
ผูกพัน฿นตราสินคากับผูบริภคยังทํา฿หผูบริภคกิดความภักดีตอตราสินคามากขึ้น (สรี วงษแมณฑา. 2540 : 49) 
  ป๓จจัยด๎านความเชื่อมั่น หมายถึง ความช่ือมั่น฿นตราสินคา (Brand Trust) ความช่ือมั่นมีความสําคัญ
อยางยิ่ง฿นการกําหนดลักษณะขอผูกมัดพื่อสดงสัมพันธภาพระหวางลูกคาละองคแกร ความช่ือมั่น คือ สภาพ
ความป็นจริงมื่อคนจํานวนหนึ่งกิดความชื่อมั่นดยป็นผูที่มีสวนรวม฿นการลกปลี่ยนความช่ือถือ (Reliability) 
ละความซื่อสัตยแจริง฿จ (Integrity) ดยมีความสัมพันธแ฿กลชิด ละขนานกับกรอบนวคิดทางการตลาดที่ศึกษา
รื่องบุคลิกภาพละจิตวิทยา (Morgan & Hunt. 1994 : 20-38)ป๓จจัยด๎านความภักดี หมายถึง ความภักดี฿นตรา
สินคา (Brand Loyalty) คือ การที่ผูบริภคมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาหนึ่งเมวาจะกิดจากความช่ือมั่นการนึกถึง
ละหรือตรง฿จผูบริภค ละกิดการซื้อซ้ําตอนื่องตลอดมา (ปิยะธิดา ยอดที่รัก กิตติพันธแ คงสวัสดิ์กียรติ์ ละเกร
ชิต สุตะมือง. 2558 : 4) 
 การประชาสัมพันธ๑และภาพลักษณ๑องค๑กร หมายถึงงานที่ตองสรางขึ้นพื่อจูง฿จสาธารณชน฿หมองห็น
ภาพขององคแกร การประชาสัมพันธแจึงป็นรื่องของการสรางภาพลักษณแป็นตัวกําหนดนวทางการดํานินงานละ
ความชัดจงของพฤติกรรมองคแกร (อภิชัจ พุกสวัสดิ์. 2556 : 29) ภาพลักษณแ (Image) หมายถึง ภาพรวมของ
องคแกร฿ดองคแกรหนึ่งซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางกี่ยวกับองคแกรที่ประชาชนรูจัก ขา฿จละเดมีประสบการณแรวม
ดวย (Frank Jefkins. 1993 : 21-22) การประชาสัมพันธแถูกนํามา฿ช฿น 2 ลักษณะ คือ การประชาสัมพันธแองคแกร 
(corporate public relations/CPR) ละการประชาสัมพันธแพื่อการตลาด (marketing public relations/MPR) 
การประชาสัมพันธแองคแกร (corporate public relations/CPR) ป็นการดํานินการประชาสัมพันธแที่ทํา฿หองคแกร
ป็นที่รูจัก ความนิยมละมีชื่อสียงดวยการสรางภาพลักษณแที่ดี฿หกับองคแกร สวนการประชาสัมพันธแพื่อการตลาด 
(MPR) ป็นการดํานินงานประชาสัมพันธแที่ทํา฿หประชาชนกลุมปูาหมายมีความรู ความขา฿จ ละนิยมชมชอบ฿น
ตัวสินคา ผลิตภัณฑแ การบริการ (David Pickton and Amanda Broderick. 2001 : 716) นอกจากน้ีพรทิพยแ พิมล
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สินธุแ (2548 : 43) เดกลาวสริมวา การประชาสัมพันธแยุค฿หมถือป็นการประชาสัมพันธแชิงบูรณาการ (integrated 
public relations) เดรับการยกระดับสูงานชิงกลยุทธแขององคแกร ละยังพิ่มบทบาท฿นการสนับสนุนการตลาด
พื่อ฿หสอดคลองกับสภาพวดลอมการขงขัน  
 คอนเสิร๑ต หมายถึง การสดงสาธารณะอยางหน่ึงพื่อการฟใง ดยมีการก็บคาบัตรพื่อขาชม ณ สถานที่
จริง ดยผูสงสารหรอืศิลปินผูสดงจะสงสารพื่อ฿หผูรับสารเดรับอรรถรส฿นการชม฿นลักษณะฉพาะกลุม ซึ่งรียกเด
วาป็น Group Communication ดยมกีารสือ่สาร฿นลักษณะผชิญหนา (Face to Face) ฿นการนี้ราสามารถรียก
เดวา ผูชมมีลักษณะป็น “Spectator” ผูชมจะมีสวนรวม฿นการสดงสูง จึงถือเดวาป็นสื่อ ที่ตองการความมีสวน
รวมทํา฿หบรรยากาศของคอนสิรแตนั้นกิดความป็นอันหนึ่งอันดียวกัน      (พีระพล พิภวากร. 2552 : 38-42) 
 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ฿นการลือกที่จะกระทําสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่งจากทางลือกตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่ง
ผูบริภคมักจะตองตัดสิน฿จ฿นทางลือกตางๆ ของสินคาละบริการอยูสมอ฿นชีวิตประจําวัน (ฉัตยาพร สมอ฿จ 
ละมัทนียา สมม.ิ 2546 : 23) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย 
 ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาวิจัย คือ ผูบริภคหรือผูชมคอนสิรแตอายุตั้งต 15 ปีข้ึนเป ฿นกรุงทพมหานคร 
นื่องจากป็นผูที่สามารถตัดสิน฿จ฿นการลือกชมคอนสิรแตเดดวยตนอง 
 กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริภคอายุตั้งต 15 ปีข้ึนเป ซึ่งผูวิจัยเมทราบจํานวนประชากรที่
นนอนจึงกําหนดขนาดตัวอยางบบเมทราบจํานวนประชากรที่ระดับความช่ือมั่น 95 % (กัลยา วานิชยแบัญชา, 
2549 น.26) เดขนาดกลุมตัวอยาง 734 ตัวอยาง ละระดับคาความคาดคลื่อนที่ยอมรับเดเมกิน 5% ทากับพิ่ม
ขนาดตัวอยางจํานวน 16 ตัวอยาง รวมจํานวนตัวอยางทั้งหมด 750 ตัวอยาง  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นอง ดยบงออกป็น 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูขาชมคอนสิรแต ซึ่งป็นคําถามปลายปิด  
 สวนที่ 2 ป็นบบสอบถามความพึงพอ฿จกี่ยวกับภาพลักษณแองคแกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา) บบสอบถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดยวิธีการของลิคิรแท (Likert) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545:45)  
 สวนท่ี 3 ป็นบบสอบถามความพึงพอ฿จกี่ยวกับ ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ปใจจัยดานภาพลักษณแ
คอนสิรแต ปใจจัยดานความช่ือมั่น ละปใจจัยดานความภักดี฿นการชมคอนสิรแตบบสอบถามป็นบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับชนกัน 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงสํารวจ ดยผูวิจัยเดทําการศึกษาละก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ มาจากขอมูล 
2 หลง คือ หลงขอมูลทุติยภูมิ ดยผูวิจัยเดศึกษาขอมูลจากบทความวิจัย หนังสือ ตํารา อินทอรแน็ต หนังสือพิมพแ 
ที่฿หขอมูลกี่ยวของกับงานวิจัยพื่อประกอบการสรางบบสอบถาม จากนั้นก็บขอมูลจากหลงขอมูลปฐมภูมิเดจาก
การก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 750 คน ดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ 
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 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน การวิคราะหแสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยางงายของพียรแสัน (Pearson’ s  Correlation Coefficient) ดย฿ชปรกรมสําร็จรูป
ทางสถิติพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรแ 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปเดดังนี้ 
1. ข๎อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดองค๑ประกอบแรก การ

บริการคอนเสิร๑ต (ผลิตภัณฑ๑ (Product)) กับภาพลักษณ๑องค๑กร มีดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิคราะหแสถิติสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดองคแประกอบรก 
 การบริการคอนสริแต (ผลิตภัณฑแ (Product)) กับภาพลักษณแองคแกร 

การบริการคอนเสิร๑ต (ผลิตภัณฑ๑ (Product)) ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image) 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
รูปแบบคอนเสิร๑ตมีความหลากหลาย .73 .00* สูง 1 
รูปแบบคอนเสิร๑ตสอดคล๎องกับชวํงวัยของผ๎ูชม .68 .00* ปานกลาง 2 
คุณภาพเคร่ืองเสียง .68 .00* ปานกลาง 2 
การจัดลําดับโชว๑ สคริป .63 .00* ปานกลาง 4 
คุณภาพการโชว๑ .57 .00* ปานกลาง 5 
การออกแบบเวที ฉาก และกราฟิก .56 .00* ปานกลาง 6 
การจัดไฟ/แสงสี .64 .00* ปานกลาง 3 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 จากตารางที่ 1 ผลวิคราะหแสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
องคแประกอบรก การบริการคอนสิรแต (ผลิตภัณฑแ(Product)) กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดานรูปบบ
คอนสิรแตมีความหลากหลายมีความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกร฿นระดับสูง สวนตัวปรดานตาง ๆ มีความสัมพันธแ
฿นระดับปาน กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดองคแประกอบที่สอง
 ราคาบัตรขาชม (Price) กับภาพลักษณแองคแกร 

ราคาบัตรเข๎าชม (Price) ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image) 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่

ราคามีความหมาะสม .50 .00* ต่ํา 2 
ราคามีมาตรฐาน .49 .00* ต่ํา 3 
ราคามีความชัดจน .63 .00* ปานกลาง 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
องคแประกอบที่สอง ราคาบัตรขาชม (Price) กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดานราคามีความชัดจนมี
ความสัมพันธแกับกับภาพลักษณแองคแกร฿นระดับปานกลาง สวนตัวปรดานราคามีความหมาะสมละดานราคามี
มาตรฐาน มีความสัมพันธแ฿นระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิคราะหแสถิติสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดองคแประกอบท่ีสาม
 การจัดจําหนาย (Place) กับภาพลักษณแองคแกร 

สถานที่จัดจําหนํายบัตรและสถานที่แสดงคอนเสิร๑ต 
(Place) 

ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image) 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
สถานท่ีจําหนายบตัรมคีวามสะดวกสําหรับผูซื้อบัตร .60 .00* ปานกลาง 1 
ทําลที่ตั้งคอนสิรแตสามารถดินทางเปมาสะดวก .51 .00* ปานกลาง 3 
สถานท่ีจัดคอนสิรแตมีความหมาะสม .55 .00* ปานกลาง 2 
สถานท่ีจัดคอนสิรแตมีความปลอดภัย .51 .00* ปานกลาง 3 
ภาย฿นบริวณการจัดคอนสิรแตมีความสะอาด .32 .00* ต่ํา 4 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 3 การวิคราะหแสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
องคแประกอบท่ีสาม การจัดจําหนาย (Place) กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดานสถานที่จําหนายบัตรมีความ
สะดวกสําหรับผูซื้อบัตร ดานสถานที่จัดคอนสิรแตมีความหมาะสม ดานทําลที่ตั้งคอนสิรแตสามารถดินทางเปมา
สะดวก ละดานสถานที่จัดคอนสิรแตมีความปลอดภัยมีความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกร฿นระดับปานกลาง 
สวนตัวปรดานภาย฿นบริวณการจัดคอนสิรแตมีความสะอาดมีความสัมพันธแ฿นระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิคราะหแสถิติสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดองคแประกอบท่ีสี่
 การสงสริมการตลาด (Promotion) กับภาพลักษณแองคแกร 

การสํงเสริมการตลาด (Promotion) ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image) 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
มีการประชาสัมพันธแอยางท่ัวถึง .58 .00* ปานกลาง 2 
มีการประชาสัมพันธแอยางนาสน฿จ .63 .00* ปานกลาง 1 
มีสวนลดราคาบัตร นื่องจากพื่อการกุศล .57 .00* ปานกลาง 3 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
องคแประกอบท่ีสี่การสงสริมการตลาด (Promotion) กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรทุกดานมคีวามสัมพันธแกับ
กับภาพลักษณแองคแกร฿นระดบัปานกลางอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ .05 
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 2. ข๎อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคล ป๓จจัยด๎านภาพลกัษณ๑คอนเสิร๑ต ป๓จจัย
ด๎านความเชื่อมั่น และป๓จจัยด๎านความภักดีในการชมคอนเสิร๑ตกับภาพลักษณ๑องค๑กร 
  2.1 ข๎อมูลด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล 
  ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย จํานวน 321 คน คิดป็นรอยละ43.70 อายุต่ํากวา 20 ปี 
จํานวน 394 คน คิดป็นรอยละ 53.70 มีสถานภาพสด จํานวน 637 คน คิดป็นรอยละ 86.80 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 483 คน คิดป็นรอยละ 65.80 อาชีพนิสิต/นักศึกษา จํานวน 438 คน คิดป็นรอยละ 59.70 
นอกจากนี้ ปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษาที่ตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  2.2 ข๎อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคลกับภาพลักษณ๑องค๑กรมีดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับกับภาพลักษณแองคแกร 

ป๓จจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image)  

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
เพศ .39 .00* ต่ํา     1 
อาย ุ .22 .00* ต่ํามาก     3 
สถานภาพ .19 .00* ต่ํามาก     4 
ระดับการศึกษา 
- ตํ่ากวําปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวําปริญญาตรี 

.03 .41 ต่ํามาก     5 

.03 .40 ต่ํา 

.64 .00* ปานกลาง 

.56 .00* ปานกลาง 
อาชีพ .23 .00* ต่ํามาก     2 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคลกับภาพลักษณแองคแกร 
พบวา ตัวปรดานพศ อายุ สถานภาพ ละอาชีพ มีความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกร฿นระดับต่ํามากถึงต่ํา ตตัว
ปรดานระดับการศึกษาพบวาระดับปริญญาตรีละสูงกวาปริญญาตรีมีความสัมพันธแ฿นระดับปานกลาง  สวน฿น
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 4. ข๎อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยด๎านภาพลักษณ๑คอนเสิร๑ตกับภาพลักษณ๑องค๑กร มี
ดังตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 6 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสิรแต฿นประด็นตาง ๆ 
 กับภาพลักษณแองคแกร มีดังตอเปนี้ 

ภาพลักษณ๑คอนเสิร๑ต (Brand Image) ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image) 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
฿ห หรือ มีสวนท่ีป็นประยชนแกสังคม .44 .00* ต่ํามาก 5 
ความมีชื่อสียงของศิลปิน .65 .00* ปานกลาง 4 
ความมีอกลักษณแฉพาะตัวของศลิปิน .68 .00* ปานกลาง 3 
คอนสิรแตมีความทันสมัย .74 .00* สูง 2 
ป็นที่ตอบรับกระสนยิม .80 .00* สูง 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสริแตกบั
ภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดานป็นท่ีตอบรบักระสนิยมละคอนสิรแตมีความทันสมัยมีความสมัพันธแกับ
ภาพลักษณแองคแกร฿นระดบัสูง รองลงมาคือ ตัวปรดานความมีอกลกัษณแฉพาะตัวของศิลปินละดานความมี
ช่ือสียงของศิลปินมีความสัมพันธแ฿นระดับปานกลาง สวนตัวปรดาน฿ห หรือมีสวนท่ีป็นประยชนแกสังคมมี
ความสัมพันธแ฿นระดับต่ํา อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 7 การวิคราะหแสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธแระหวางความชื่อมั่น฿นการชมคอนสิรแต฿นประด็นตาง ๆ  
 กับภาพลักษณแองคแกร  
ความเชื่อมั่นในการชมคอนเสิร๑ต (Brand Trust) ภาพลักษณ๑องค๑กร (Corporate Image) 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
ความมั่น฿จมั่น฿จวาระบบการจัดการขาชมมีความหมาะสม .75 .00* สูง 1 
ความมั่น฿จวาระบบการจดัที่นั่งมคีวามหมาะสม .66 .00* ปานกลาง 2 
ความมั่น฿จวาการสดงคุมคากับคาบัตร .49 .00* ต่ํา 4 
ความมั่น฿จวาจะเดรับความประทบั฿จจากการสดง .48 .00* ต่ํา 5 
ความมั่น฿จวาปลอดภัยมื่อขาชมคอนสิรแต .56 .00* ปานกลาง 3 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางความชื่อมั่น฿นการชมคอนสิรแต฿น
ประด็นตางๆ กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดานความมั่น฿จวาระบบการจัดการขาชมมีความหมาะสมมี
ความสัมพันธแกับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร ฿นระดับสูง รองลงมาคือ ตัวปรดานความมั่น฿จวาระบบ
การจัดที่น่ังมีความหมาะสมละความมั่น฿จวาปลอดภัยมื่อขาชมคอนสิรแตมีความสัมพันธแกับการสดงความห็น
ตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับปานกลาง สวนตัวปรดานความมั่น฿จวาการสดงคุมคากับคาบัตรละความมั่น฿จวา
จะเดรับความประทับ฿จจากการสดงมีความสัมพันธแกับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับต่ํา 
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ตารางที่ 8 การวิคราะหแสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธแระหวางความภักดี฿นการชมคอนสิรแต฿นประด็นตาง ๆ  
 กับภาพลักษณแองคแกร  
ความภักดีในการชมคอนเสิร๑ต (Brand Loyalty) ภาพลักษณ๑องค๑กร 

r Sig. ระดับ ลําดับที ่
การจัดคอนสิรแตมีความนาชื่อถือ .56 .00* ปานกลาง 4 
การขาชม ทํา฿หคุณรูสึกผอนคลายเดรับความบันทิง .70 .00* สูง 1 
ระยะวลาของการสดงมีความหมาะสม .66 .00* ปานกลาง 2 
การสดงมคีวามตรงตอวลา .64 .00* ปานกลาง 3 
เดรับความสะดวกสบาย฿นการชมคอนสิรแต .47 .00* ต่ํา 5 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 จากตารางที่ 8 ผลการวิคราะหแสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางความภักดี฿นการชมคอนสิรแต฿น
ประด็นตางๆ กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดานการขาชมทํา฿หผูชมคอนสิรแตรูสึกผอนคลายเดรับความ
บันทิงมีความสัมพันธแกับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับสูง รองลงมาคือ ตัวปรดานระยะวลา
ของการสดงมีความหมาะสม ตัวปรดานการสดงมีความตรงตอวลา ละตัวปรดานการจัดคอนสิรแตมีความ
นาชื่อถือมีความสัมพันธแกับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับปานกลาง สวนตัวปรดานเดรับความ
สะดวกสบาย฿นการชมคอนสิรแตมีความสัมพันธแ฿นระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประด็นท่ีนาสน฿จ สามารถนํามาอภิปรายผลเด ดังนี้ 
 1. ฿นดานของการศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขา
ชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษา สดง฿หห็นวา  

องคแประกอบรก การบริการคอนสิรแต (ผลิตภัณฑแ (Product)) กับภาพลักษณแองคแกร พบวา ตัวปรดาน
รูปบบคอนสิรแตมีความหลากหลายมคีวามสมัพันธแกับภาพลกัษณแองคแกร฿นระดับสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
องคแประกอบท่ีสอง ราคาบัตรขาชม (Price) พบวา ตัวปรดานราคามีความชัดจนมีความสัมพันธแกับกับภาพลักษณแ
องคแกร฿นระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

องคแประกอบท่ีสาม การจัดจําหนาย(Place) พบวา ตัวปรดานสถานที่จําหนายบัตรมีความสะดวกสําหรับ
ผูซื้อบัตร ดานสถานท่ีจัดคอนสิรแตมีความหมาะสม ดานทําลที่ตั้งคอนสิรแตสามารถดินทางเปมาสะดวก ละดาน
สถานที่จัดคอนสิรแตมีความปลอดภัยมีความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกร฿นระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 
 องคแประกอบที่สี่ การสงสริมการตลาด(Promotion) พบวา ตัวปรดานมีการประชาสัมพันธแอยาง
นาสน฿จ มีการประชาสัมพันธแอยางทั่วถึงละมีสวนลดราคาบัตร นื่องจากพื่อการกุศลมีความสัมพันธแกับกับ
ภาพลักษณแองคแกร฿นระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นจึงสามารถนํามาอภิปรายผลเดวา฿นดาน
ของการศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัดดย
สถานศึกษา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษายังคงมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษา฿นระดับที่ตกตางกันดยฉพาะอยางยิ่งปใจจัยท่ีกี่ยวกับ
ดานการบริการคอนสิรแต (ผลิตภัณฑแ (Product)) สดง฿หห็นวา หากผูจัดคอนสิรตแสามารถทํา฿หผูชมพึงพอ฿จอยางมากที่สุด
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฿นตัวผลิตภัณตแหรือคอนสิรแตนั้นเดก็จะสงผลดีตอการขาชมคอนสิรแตละภาพลักษณแองคแกรอยางนนอน สวน฿น
ประด็นดานราคาบัตรขาชม (Price) การจัดจําหนาย (Place) ละการสงสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งผูชมเด
ประมินความพึงพอ฿จ฿นทุกดาน฿นระดับมากถึงมากที่สุด ตยังมีความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกร อยู฿นระดับ
ปานกลาง อาจกิดจากความตองการหรือความรูสึกของผูบริภคละผูชม ณ ชวงวลานั้น นี้คือหตุผลที่ผูจัดงานตอง
คํานึงถึงละทํา฿หกิดความสัมพันธแตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับสูงตอเป พ่ือ฿หผูชมตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตละ
กิดภาพลักษณแที่ดีมากยิ่งขึ้นกับสถานศึกษาสืบเป ซึ่งสอดคลองกับผูชวยศาสตราจารยแกัลยกร วรกุลลัฎฐานียแ ละ
ผูชวยศาสตราจารยแพรทิพยแ สัมปใตตะวนิช (2551: 90) เดกลาววา พฤติกรรมผูบริภคปรปลี่ยนเด (Dynamic) 
นื่องจากความปลี่ยนปลงของสภาพวดลอมภายนอก ชน การสื่อสาร ทคนลยี สังคม ฯลฯ ทํา฿หมีผลกระทบ
ตอปใจจัยดานความคิด ความรูสึกของผูบริภคดวย  ละพฤติกรรมผูบริภคเดรับผลกระทบมาจากปใจจัยทั้งภาย฿น
ละภายนอกจึงทํา฿หพฤติกรรมผูบริภคเมหยุดนิ่งอยูหมือนดิม ตอาจมีการปลี่ยนปลงคลื่อนเหวเดตลอดวลา
สถานศึกษาหรือผูจัดคอนสิรแตจึงควรศึกษา฿นรื่องดังกลาวอยูตลอดวลา 
 2. ฿นดานของการศึกษาความสัมพันธแของปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสิรแต ปใจจัยดาน
ความชื่อมั่น ละปใจจัยดานความภักดี฿นการชมคอนสิรแตที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต พบวา  
 ปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกัน ชน พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลตอการตัดสิน฿จขา
ชมคอนสิรแตที่จัดดยสถานศึกษาที่ตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปิยะธิดา ยอดที่รัก กิตติพันธแ คงสวัสดิ์
กียรติ์ ละเกรชิต สุตะมือง (2558) เดทําการวิจัยรื่อง ปใจจัยการตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแตซ้ําของผูชม฿นขต
กรุงทพฯละปริมณฑล ละงานวิจัยของสิรัมชญา ศิวาบุตรี ละ สุพาดา สิริกุตตา (2557) เดทําการวิจัยรื่อง 
รงจูง฿จ การรับรู ความคาดหวัง ละพฤติกรรมการชมคอนสิรแตตางประทศ฿นกรุงทพมหานคร สวน฿นดานของ
การศึกษาความสัมพันธแจะห็นเดวาปใจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธแกับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร฿น
ระดับต่ํามากถึงต่ํา สดง฿หห็นวาปใจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลพียงล็กนอยตอการสดงความห็นตอภาพลักษณแ
องคแกร 

ปใจจัยดานภาพลักษณแคอนสิรแต พบวาดานคอนสิรแตป็นที่ตอบรับกระสนิยมละคอนสิรแตมีความ
ทันสมัยมีความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกร฿นระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสามารถสดง฿หห็นถึง
ความสําร็จของหนวยงานท่ีจัดคอนสิรแตที่สามารถสรางภาพลักษณแคอนสิรแต฿หสนับสนุนภาพลักษณแองคแกรเดอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลตอการตัดสิน฿จขาชมอยางตอนื่องสืบเป 

ปใจจัยดานความช่ือมั่น พบวาดานความมั่น฿จวาระบบการจัดการขาชมมีความหมาะสมมีความสัมพันธแ
กับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร ฿นระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สดงวาผูชมคอนสิรแต ณ 
วลานั้น฿หความสําคัญตอรื่องระบบการจัดการขาชมที่มีความหมาะสมสดง฿หห็นถึงความสําร็จ฿นรื่องดังกลาว
ของผูจัดงาน 

ปใจจัยดานความภักดี฿นการชมคอนสิรแตพบวา฿นประด็นการขาชมทํา฿หผูชมคอนสิรแตรูสึกผอนคลาย 
เดรับความบันทิงมีความสัมพันธแกับการสดงความห็นตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 สดง฿หห็นวาผูชม฿นลกยุคปใจจุบันยังคงมีความปรารถนา฿นรื่องของความรูสึกผอนคลายมื่อเดรับความ
บันทิงอยู ซึ่งสอดคลองกับ Aydin and Özer (2005) เดทําการวิจัยรื่อง การวิคราะหแปใจจัยชิงสาหตุที่มีอิทธิพล
ตอความจงรักภักดีของลูกคาทรศัพทแมือถือระบบ GSM ฿นประทศตุรกี พบวา ฿นดานความสัมพันธแระหวางการรับรู
คุณภาพการบริการ การรับรูตนทุนการปลี่ยนผู฿หบริการความช่ือมั่น ละภาพลักษณแของบริษัทที่มีผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคา พบวา ความสัมพันธแชิงบวกระหวางการรับรูคุณภาพการบริการกับความช่ือมั่นสงผลทางออม
ตอความจงรักภักดีของลูกคา ละคุณภาพการบริการที่ดีทํา฿หลูกคากิดความช่ือมั่นละความจงรักภักดี 
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3. ฿นดานของการศึกษาความสัมพันธแของการสงสริมภาพลักษณแที่ดี฿หกับสถานศึกษาผานการจัด
คอนสิรแต พบวา ระดับความพึงพอ฿จ฿นทุก ๆ ประด็น฿นงานวิจัยช้ินนี้อยู฿นมากถึงมากที่สุดตมื่อศึกษา
ความสัมพันธแกับภาพลักษณแองคแกรพบวา มีบางประด็นที่มีความสัมพันธแตอภาพลักษณแองคแกร฿นระดับสูง หากผูวิจัย
หรือผูจัดงานสามารถศึกษาอยางละอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจะทํา฿หทราบถึงความตองการของผูบริภคที่จะชวย
สงสริมภาพลักษณแองคแกร฿หดียิ่งขึ้นเด ละสรางกลยุทธแ฿นการประชาสัมพันธแหรือการสนับสนุนผนงานเดตรงจุด 
ชน ผูชม฿หความสําคัญกับการบริการคอนสิรแต (ผลิตภัณฑแ (Product)) ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยอาจตองนนการ
ประชาสัมพันธแหรือผนงานสนับสนุน฿นรื่องดังกลาว฿หมากยิ่งข้ึน ป็นตน 

 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากยอดผูขาชม BSRU Live ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ผาน Facebook Live ฿น
จํานวนหลักสน สดง฿หห็นถึงศักยภาพของทางมหาวิทยาลัย฿นการจัดงานดังกลาว ละยังสามารถพิจารณาเด
จากยอดจํานวนผูขาชมงานท่ีมีกือบ ๓,๐๐๐ คน ทั้งบุคคลภาย฿นละภายนอกองคแกร ตดวยรื่องขอจํากัดของผูที่
ทําหนาที่ชวยหลือ฿นการทําวิจัย฿นกรณีที่มีกลุมตัวอยาง฿นจํานวนมาก ผูทําวิจัยควรวางผนสรางบบสอบถาม
ออนเลนแพื่อทําวิจัยกับกลุมผูชมกลุมดังกลาวที่ชมผานระบบ Facebook Live พื่อ฿หขอมูลมีความนาช่ือถือมาก
ยิ่งขึ้น ละพื่อ฿หเดทราบถึงคํานะนํา ขอติชม ขอสนอนะ ละปใญหาตาง ๆ จากผูชม พื่อนํามาปรังปรุงกเข
การจัดงาน฿นครั้งตอเป 
 นอกจากนี้สถานศึกษาหรือผูจัดคอนสิรแตอาจชิญศิลปินที่เดรับความนิยมสูงทั้งเทยละตางประทศขา
รวมงานพื่อ฿หผูบริภคมีความสน฿จ฿นการจัดงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังป็นป็นการประชาสัมพันธแพื่อสราง
ภาพลักษณแที่ดี฿หกับองคแกร฿นอีกทางหนึ่ง 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหารกับขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP OF MANAGER AND THE WORK MORALE OF 
EMPLOYEES NONTHABURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

 
ณิชารีย๑  มาฟู1 

Nicharee  Mafoo1 

ประภัสสร  กิตติมโนรม2 

Phapatsorn  Kittimonorom2 

1นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ 
2อาจารยแ ดร. ประจําหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ 

 
บทคัดยํอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาระดับความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ละขวัญกําลัง฿จ฿น
การทํางานของพนักงาน ละศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน
ของพนักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ฿ชกลุมตัวอยางจํานวน 210 คน ฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿น
การวิจัย ละนําขอมูลมาวิคราะหแขอมูลหาคาความถี่ รอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพียรแสัน  
  ผลการวิจัยพบวา พนักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมีระดับความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก สวนระดับความคิดห็นกี่ยวกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานดยภาพรวมอยู
฿นระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธแกับขวัญละกําลัง฿จ฿น
การทํางานของพนักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธแกัน฿นระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน 
 
ABSTRACT 
  The research aimed to study the level of opinion about leadership of manager and the 
morale of the employees. And to study the relationship between leadership and affecting the 
work morale of employees  Nonthaburi Provincial Administrative Organization. The sampling of 
this study was 210 individuals. The research instrument was the questionnaire. Data collected 
were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
correlation coefficient.  
  The results revealed that the overall opinion of the employees toward leadership 
behaviors affecting the work morale was as a high level whereas the overall opinion on the work 
morale was at a medium level. The results of the hypothesis testing revealed that the leadership 
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of the manager was related to the morale of employees Nonthaburi Provincial Administrative 
Organization. The relationship is low level. The statistic significance .01 level.  
Keywords : Leadership, Work Morale 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 

 องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปบบหนึ่ง ซึ่งป็นผลหงความ

พยายามกระจายอํานาจสูทองถิ่น จากอํานาจหนาท่ีขององคแการบริหารจังหวัดที่ตองพัฒนาทองถิ่นทั้งดานศรษฐกิจ 

สังคมละวัฒนธรรมพื่อสรางความจริญติบต฿หกับทองถิ่น ปใจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําร็จละการอยูรอดของ

องคแกร คือ ผูนําละบุคลากรภาย฿นองคแกร นื่องจากป็นรงขับคลื่อนที่จะนําพาองคแกรเปสูความสําร็จตาม

ปูาหมายละนยบายที่วางเว พื่อความสําร็จของงานตามวัตถุประสงคแขององคแกร ละภาวะผูนํา ป็นทั้งศาสตรแ

ละศิลป ลักษณะของผูนํามีหลายรูปบบ ละมีคุณลักษณะที่ตกตางกัน ผูนํา฿นองคแกรสามารถนํารูปบบภาวะ

ผูนําท่ีหลากหลายเป฿ช฿นการบริหารงาน฿หหมาะสม ดยรูปบบภาวะผูนําท่ีหมาะสมนั้น จะขึ้นอยูกับสถานการณแ 

ลักษณะของงาน ละความตองการของบุคคล฿นองคแกร นอกจากนั้นผูนํายังป็นบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่น 

สามารถกระตุนละจูง฿จ฿หสมาชิก฿นองคแกร ฿หนําศักยภาพ฿นตัวที่มีอยูออกมา฿ช฿นการทํางานเดอยางมี

ประสิทธิภาพละกิดประยชนแสูงสุด ดังนั้นรงจูง฿จจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลดยตรง ขวัญละกําลัง฿จ

ของบุคลากรตละบุคคลป็นภาวะทางจิต฿จของบุคคลนั้น ป็นความรูสึกของบุคคลกี่ยวกับสิ่ง ๆ หนึ่ง จึงมีความ

จําป็นที่ผูนําควร฿หความสําคัญถึงคุณคาของจิต฿จของสมาชิกภาย฿นองคแกรหรือผู฿ตบังคับบัญชา พื่อสรางขวัญละ

กําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿หกิดขึ้น ทั้งป็นรายบุคคลละกลุมบุคคล ดย฿หความสําคัญกับความพึงพอ฿จ฿นการ

ปฏิบัติงานของบุคคลมากขึ้น 

 ภาวะผูนําป็นบทบาทหนึ่งของผูบริหาร฿นการนําองคแกรเปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา

ละผู฿ตบังคับบัญชา ฿นการปฏิบัติงาน฿หบรรลุวัตถุประสงคแตามที่ตั้งเว ความสามารถของการป็นผูนําถื อวาป็น

หัว฿จสําคัญที่จะนําองคแกรเปสูความสําร็จ ซึ่ง฿นตละองคแกรมีความตองการที่ตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมละ

ประภทขององคแกร ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอการบริหารงานละตอตัวของผูบริหารอง ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา 

ละมีความสัมพันธแที่ดีกับผู฿ตบังคับบัญชา จึงป็นสิ่งสําคัญตอองคแกรอยางยิ่ง ดังนั้น ผูนํา฿นยุคปใจจุบัน ยุคหง

ทคนลยีละขอมูลขาวสาร จึงตองมีความตกตางจากผูนํา฿นยุคกอน฿นการบริหารงาน จําป็นตองมีความรู 

ความสามารถตลอดจนทักษะ฿นดานตาง ๆ พิ่มมากข้ึน พื่อรองรับการจริญติบตขององคแกร ละการปลี่ยนปลง

฿นดานศรษฐกิจละสังคม พื่อ฿หสามารถนําพาองคแกรประสบผลสําร็จตามปูาหมายที่วางเว 

 จากประด็นดังกลาวขางตนผูวิจัยเดปฏิบัติงานอยู฿นสํานักการคลัง*องคแการบริหารจังหวัดนนทบุรี จึงมี

ความสน฿จที่จะศึกษาปใญหากี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงาน

องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี พื่อนําผลการวิจัย฿นครั้งนี้มา฿ชป็นนวทาง฿นการพัฒนาองคแกรละปรับปรุง

ขวัญกําลัง฿จ฿นการทํางาน฿หดียิ่งขึ้น ป็นการสงสริม฿หผู฿ตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความต็ม฿จ ละ฿ช

ความสามารถท่ีมีอยู฿หป็นประยชนแตอองคแกรสูงสุด 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ละขวัญกําลัง฿จ฿นการทํางานของ
พนักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

2. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงาน
องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมผูนําท่ีทํา฿หผู฿ตบังคับบัญชากิดรงจูง฿จ ละความพยายามที่จะทํางาน
฿หสําร็จ  
  1.1 ผูนําบบช้ีนํา (Directive leader) คือ ผูนําที่ทํา฿หผู฿ตบังคับบัญชา ทราบวา ผูนําคาดหวังอะเร 
จะมีการกําหนดตารางการปฏิบัติงาน฿หทํา ละการสอนงาน การทํางานอยางเร฿หประสบผลสําร็จ  
  1.2 ผูนําบบสนับสนุน (Supportive leader) คือ ผูนําที่มีลักษณะป็นมิตร สน฿จความตองการของ
ผู฿ตบังคับบัญชา ป็นพื่อนรวมงานละดูลผู฿ตบังคับบัญชาอยางสมอภาคทาทียมกัน 
  1.3 ผูนําบบมีสวนรวม (Participative leader) คือ ผูนําที่จะปิดอกาส฿หผู฿ตบังคับบัญชามีสวน
รวม฿นการสดงความคิดห็น ละขอสนอนะพื่อ฿ชประกอบการตัดสิน฿จผูนํามักจะรับฟใงละปรึกษาหารือกับ
ผู฿ตบังคับบัญชาสมอ 
  1.4 ผูนําบบมุงผลสําร็จ (Achievement-oriented leader) คือ ผูนําที่กําหนดปูาหมายที่ทาทาย
ความสามารถละคาดหวังวาผู฿ตบังคับบัญชาจะทํางานเด฿นระดับที่ดีที่สุด 

2. อบจ. นนทบุรี หมายถึง องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
3. ผูนํา หมายถึง หัวหนาดยตรงของผูตอบบบสอบถาม องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
4. พนักงาน หมายถึง ขาราชการละพนักงานจางสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  
5. ขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพวดลอมตาง ๆ ฿นการทํางาน  

  5.1 ความสม่ําสมอของผลงาน หมายถึง ผลงาน฿นความรับผิดชอบของพนักงานทุก ๆ คนที่เดรับ
มอบหมายตามหนาที่ ดยผลงานท่ีออกมานั้นมีความถูกตองป็นเปตามปูาหมาย มีความบกพรองนอยที่สุด 
  5.2 การขาดงานหรือลางาน หมายถึง การเมมาทํางานหรือการเดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ฿หหยุดงานชน การลากิจ การลาปุวย การลาคลอด การลาอุปสมบท ป็นตน 
  5.3 การลาออกจากงานหรือขอยกยาย หมายถึง การที่องคแกรสิ้นสุดการวาจางพนักงาน ซึ่งป็นผล฿ห
พนักงานตองออกจากองคแกรเป หรือการปลี่ยนปลงจากตําหนงหนึ่งเปปฏิบัติหนาที่การงานยังอีกตําหนงหนึ่ง 
หรือการขยับขยายเปอยูที่อ่ืน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัเดศกึษานวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับภาวะผูนําของรบิรแต 
ฮาสแ ละขวญัละกาํลัง฿จ฿นการทํางานของฮาสและอีวนสแ (House – Evans) ดังนี ้
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 ตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย ป็นพนักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 461 คน (ที่มา : กองการจาหนาที่ อบจ.นนทบุรี ดือน มกราคม 2561) การกําหนดกลุมตัวอยางพื่อ฿ช฿น
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดคํานวณดย฿ชการปิดตารางของ Krejcie and Morgan (1970) จะเดกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้น 210 คน การลือกกลุมตัวอยาง ฿ชหลักความนาจะป็น฿นการสุมตัวอยาง ดวยวิธีการก็บตัวอยางบบบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ บบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาเด
ทําการสรางขึ้นกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่มีตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานองคแการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี 
การสรางละตรวจสอบคุณภาพของครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลจากตํารา อกสาร ละงานวิจัยที่กี่ยวของ พื่อนํามากําหนดกรอบละขอบขตนื้อหา฿น
การสรางบบสอบถาม 

2. กําหนดคํานิยามศัพทแฉพาะพื่อ฿ชป็นกรอบ฿นรางขอคําถาม 
3. นํารางบบสอบถามที่สรางขึ้น สนออาจารยแที่ปรึกษา พื่อตรวจสอบ฿หคํานะนํากเขละปรับปรุง฿ห

สอดคลองกับภาวะผูนําของผูบริหารละขวัญละกําลัง฿จ฿นทํางานตละดาน฿หหมาะสมกับนื้อหา ดยพิจารณา
จากอกสาร ตํารา บทความ ละหลักการทางวิชาการ 
 4. นําบบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลว สนอผูช่ียวชาญตรวจสอบความที่ยงตรงดานตามนื้อหา 
(Content Validity) พื่อ฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแ  

5. ดํานินการนําบบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลวสนอตอผูช่ียวชาญ 3 ทาน พื่อตรวจสอบหาคุณภาพ
ของบบสอบถาม ดยการตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดานขอคําถามกับนิยามศัพทแฉพาะ 
ลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดยมีคา IOC อยูระหวาง 
0.80 – 1.00 ขึ้นเป พ่ือ฿หเดบบสอบถามที่มีคุณภาพพรอมจัดพิมพแเดคาทากับ 0.99 

6. นําบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยแที่ปรึกษาตรวจสอบเปทดลอง฿ช (Try Out) กับกลุม
ตัวอยางที่เมเด฿ชจริง จํานวน 30 ชุด ละนําผลมาวิคราะหแมาหาคาความที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับ ดวยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์อลฟุา (Alph Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาความช่ือมั่น (Reliability) 

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ของพนักงานองค๑การบริหาร 

สํวนจังหวัดนนทบุรี 

1. ความสม่ําสมอของผลงาน 
2. การขาดงานหรือลางาน 
3. การลาออกจากงานหรือขอยกยาย 

ภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหาร 

1. ภาวะผูนําบบช้ีนํา 
2. ภาวะผูนําบบสนับสนุน 
3. ภาวะผูนําบบมีสวนรวม 
4. ภาวะผูนําบบมุงนนความสําร็จ 
อางอิง : ทฤษฎีรบริแต ฮาสแ (1974) 
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อยูระหวาง 0.81 – 0.89 ดยเดคาความช่ือมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับ 0.90 ถือวาผานกณฑแที่กําหนดเว 
สามารถนําบบสอบถามฉบับนี้มา฿ชป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมลูเด 
 การเก็บและรวบรวมข๎อมูล จะทําการก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 หลง คือ  

1. หลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาละรวบรวมขอมูลจากหนังสือ อกสารงานวิจัย 
วิทยานิพนธแ วารสาร บทความละอินตอรแน็ต ที่กี่ยวของกับภาวะผูนําละขวัญกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน พื่อ฿ช
ขอมูลที่เดดังกลาวมาป็นนวทาง฿นการศึกษาวิจัย 

2. หลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ป็นขอมูลที่เดจากการจกบบสอบถาม฿หพนักงานองคแการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 210 ชุด ดยมีคําช้ีจงรายละอียด฿นบบสอบถาม รอก็บบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยางคืน มาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง฿นการตอบบบสอบถามพื่อนําขอมูลจาก
บบสอบถามที่เดมาลงรหัส฿นปรกรมสําร็จรูปตรียมการวิคราะหแประมวลผลขอมูลทางสถิติตอเป ดยมีขั้นตอน
฿นการดํานินการก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล การวิคราะหแขอมูล การวิจัยมีการดํานินการดั้งนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกตองของบบสอบถามที่เดก็บคืนมา คัดลือกฉบับท่ีตอบครบถวนสมบูรณแรียบรอย 
2. นําขอมูลที่เดเปวิคราะหแดยปรกรมสําร็จรูปทางคอมพิวตอรแ พื่อหาทางคาสถิติ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วเปกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลผูตอบบบสอบถาม เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา

สถานภาพ รายเดฉลี่ยตอดือน ระยะวลา฿นการทํางาน ดย฿ชความถี่ (Frequency) ละคาสถิติรอยละ 
(Percentage) 

สวนที่ 2 วิคราะหแระดับความคิดห็นภาวะผูนําของผูบริหาร ดย฿ชคาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดยทียบกับกณฑแ จากน้ันหาคาฉลี่ยของบบสอบถาม 
   คําเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
 3.41 – 4.20 มาก 
 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 นอย 
 1.00 – 1.80 นอยที่สุด 
 สวนท่ี 3 วิคราะหแระดับความคิดห็นของขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานองคแการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี ดย฿ชคาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดยทียบกับกณฑแ 
จากนั้นหาคาฉลี่ยของบบสอบถาม 
 คําเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
 3.41 – 4.20 มาก 
 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 นอย 
 1.00 – 1.80 นอยที่สุด 
 การวิคราะหแกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน฿ช
สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพียรแสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ฿นการหา
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ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
กณฑแการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ มีดังน้ี (Evans, 1996) 
 มีคาระหวาง 0.00-0.19 หมายถึง มีความสัมพันธแ฿นระดับนอยท่ีสุด 
 มีคาระหวาง 0.20-0.39 หมายถึง มีความสัมพันธแ฿นระดับนอย 
 มีคาระหวาง 0.40-0.59 หมายถึง มีความสัมพันธแ฿นระดับปานกลาง 
 มีคาระหวาง 0.60-0.79 หมายถึง มีความสัมพันธแ฿นระดับมาก 
 มีคาระหวาง 0.80-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธแ฿นระดับมากท่ีสุด 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ ป็นบวก (+) หมายถึง มีความสัมพันธแเป฿นทิศทางดียวกัน 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ ป็นลบ (-) หมายถึง มีความสัมพันธแเป฿นทิศทางตรงกันขาม 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 1. การวิคราะหแดย฿ชสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื่อ฿ชอธิบายลักษณะขอมูลสวนบุคคล 
ดวยคาสถิติรอยละ (Percentage) ละการจกจงความถี่ (Frequency) 
 2. การวิคราะหแขอมูลระดับความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ละขวัญกําลัง฿จ฿นการทํางาน
ดย฿ชคาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิคราะหแความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารละขวัญกําลัง฿จ฿นการทํางานดวยคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ดยภาพรวมมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x = 3.75, 

SD = 0.79) ดยอันดับรก คือ ภาวะผูนําของผูบริหารบบช้ีนํามีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x =3.83, SD = 0.71) 

รองลงมาคือ ภาวะผูนําของผูบริหารบบมีสวนรวมมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x =3.78 ,SD = 0.90) ภาวะผูนําของ

ผูบริหารบบสนับสนุนมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x =3.73, SD=0.88) ละสุดทายคือภาวะผูนําของผูบริหารบบ

มุงนนความสําร็จมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x =3.67 ,SD =0.68) 
 
ตารางที่ 1 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของภาวะผูนําของผูบริหาร ฿นภาพรวม 

ภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหาร x  SD แปลผล ลําดับ 

1. บบช้ีนํา 3.83 0.71 มาก 1 

2. บบสนับสนุน 3.73 0.88 มาก 3 
3. บบมีสวนรวม 3.78 0.90 มาก 2 
4. บบมุงนนความสําร็จ 3.67 0.68 มาก 4 

รวม 3.75 0.79 มาก  

 ผลการวิคราะหแขอมูลของขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงาน ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง  

( x  = 3.35, SD = 0.60) ดยอันดับรกคือ  ความสม่ํา สมอของผลงาน  มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( x = 
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3.90, SD = 0.62) รองลงมาคือ การขาดงานหรือการลางาน มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับปานกลาง ( x  = 3.13, SD = 

0.80) ละสุดทายคือ การลาออกจากงานหรือขอยกยาย มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับปานกลาง ( x   = 3.03, SD = 0.95) 

 

ตารางที่ 2 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน฿นภาพรวม 

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน x  SD แปลผล ลําดับ 

1. ความสม่ําสมอของผลงาน 3.90 0.62 มาก 1 

2. การขาดงานหรือการลางาน 3.13 0.80 ปานกลาง 2 

3. การลาออกจากงานหรือขอยกยาย 3.03 0.95 ปานกลาง 3 

รวม 3.35 0.60 ปานกลาง  

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน฿นภาพรวมอยู฿นระดับ
นอย (r = .286) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
ของภาวะผูนําของผูบริหารรายดานสวน฿หญ มีความสัมพันธแกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน฿นภาพรวม฿นระดับ
นอย เดก ภาวะผูนําบบมุงนนความสําร็จ (r = .342) บบสนับสนุน (r = .247) บบมีสวนรวม (r = .231) ละ
ภาวะผูนําบบช้ีนํามีความสัมพันธแกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานอยู฿นระดับต่ํา (r = .186) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธแกันกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานนั้น ตรงกับสมมติฐาน
ของการวิจัย 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงาน
องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี฿นภาพรวม 

 
ภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหาร 

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
Pearson 

Correlation 
Sig  

(2-tailed) 
แปลผล อันดับ 

1. บบช้ีนํา .186** .007 มีความสมัพันธแกัน฿นระดับนอยที่สุด 4 

2. บบสนับสนุน .247** .000 มีความสมัพันธแกัน฿นระดับนอย 2 

3. บบมีสวนรวม .231** .001 มีความสมัพันธแกัน฿นระดับนอย 3 

4. บบมุงนนความสําร็จ .342** .000 มีความสมัพันธแกัน฿นระดับนอย 1 
รวม .286** .000 มีความสัมพันธ๑กันในระดับน๎อย  

**มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
อภิปรายผล  
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 จากการศึกษารื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานองคแการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี” สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหาร ดยภาพรวมมีความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ซึ่งสดง฿หห็นถึง ผูนํา฿หความ
สน฿จผู฿ตบังคับบัญชา ฿หการสนับสนุนป็นมิตร ผูรวมงานสามารถขาถึงเดงายมีความสมอภาคละ฿หการนับถือ
ผูรวมงานคนอื่น ๆ นอกหนือจากนั้นผูนําที่มีพฤติกรรม฿นการกระตุนผูรวมงาน฿หกิดการมีสวนรวม฿นการ
ปฏิบัติงานปิดอกาส฿หสดงความคิดห็น พื่อนํามาประกอบการตัดสิน฿จกเขปใญหา ผูรวมงานกิดความ
ภาคภูมิ฿จท่ีตนองเดสดงความคิดห็น พื่อนํามาประกอบการตัดสิน฿จกเขปใญหา ผูรวมงานกิดความภาคภูมิ฿จที่
ตนองเดสดงความสามารถของตนองละมีอิสระทางความคิด (รบิรแต ฮาสแ, 1974  อาง฿น รังสรรคแ ประสริฐศรี, 
2552) จะป็นการสรางขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿หกับพนักงานรวมถึงทํางานเดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พวงพชร บรรลุ (2557 : 77) ที่เดศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนํากับขวัญละ
กําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พฤกษารียลอสตท จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา มีระดับ
ความคิดห็นกี่ยวกับรูปบบภาวะผูนําอยู฿นระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตตแสุมน พรมงคลวัฒนแ 
(2552 : 148) ที่เดศึกษาความสัมพันธแระหวางรูปบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับขวัญละกําลัง฿จของบุคลากร 
฿นสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา มีระดับความ
คิดห็นกี่ยวกับรูปบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
 2. ระดับความคิดห็นของขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาดานความสม่ําสมอของผลงานอยู฿นระดับมาก 
รองลงมา ดานการขาดงานหรือการลางาน ละดานการลาออกจากงานหรือขอยกยายอยู฿นระดั บปานกลาง 
ตามลําดับ สดง฿หห็นวากลุมตัวอยาง มีความรวมมือกัน฿นการปฏิบัติงานสม่าํสมอ ละ฿นการปฏิบัติงานคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชามีความชัดจน มีความกระตือรือรนละความตั้ง฿จ฿นการทํางาน มีการมอบหมายงาน฿นหนาที่อยาง
หมาะสมตามความรูความสามารถ ผลงานที่เดตรงตามปูาหมายที่เดกําหนดเว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริภัทร 
ดุษฎีวิวัฒนแ (2555 : 82) ที่เดศึกษาภาวะผูนําท่ีมีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม
สิน สํานักงาน฿หญ พบวา ภาพรวมขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานอยู฿นระดับปานกลาง 
 3. ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน พบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานดานความสม่ําสมอของผลงาน ดยรวมมีความสัมพันธแ
กัน฿นระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ*.01*ท้ังนี้อาจนื่องมาจากผูบังคับบัญชามีการกําหนดหนาที่฿นการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความชัดจน฿หกับผู฿ตบังคับบัญชา ดยมีการนะนําสอนงานบอกถึงกระบวนการ วิธีการทํางานที่ทํา
฿หงานประสบความสําร็จ฿หกับผู฿ตบังคับบัญชาทราบถึงความคาดหวังกับงานที่มอบหมาย มีการติดตามงานอยาง
฿กลชิดพื่อตรวจสอบความถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒนแ (2555 : 82-83) ที่เดศึกษาภาวะ
ผูนําที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงาน฿หญ ผลการศึกษาพบวา 
ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธแกับขวัญละกําลัง฿จ฿น
การปฏิบัติงาน฿นทิศทางดียวกัน  
 ภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานดานการขาดงานหรือลางาน ละ
ดานการลาออกจากงานหรือขอยกยาย ดยรวมเมมีความสัมพันธแกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจ
นื่องมาจากระบบราชการที่เด฿หสิทธิวันลากพนักงาน ถึงมจะเมมาทํางานก็เดรับคาตอบทนรายดือนต็มดือน 
ทํา฿หพนักงานที่ทํางานราชการเมมีรงกระตุน หรือเมมีการขงขันกันหมือนกันคนที่ทํางาน฿นองคแกรอกชน ที่มี
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การขงขันกันสูงมาก ละตัวของพนักงานก็สามารถขอยกยายเปปฏิบัติงาน฿นองคแกรภาครัฐอื่น เดตามความ
ประสงคแของตัวพนักงานอง สําหรับการลาออกจากงานนั้น อาจนื่องมาจากพฤติกรรมของผูนําท่ีมีการกําหนดกรอบ
หรือบบผนมากจนกินเปทํา฿หพนักงานขาดอิสระ฿นการสดงความคิดห็น คาดหวังความสําร็จกับงานที่
มอบหมายมากจนกินเป เมเดคํานึงถึงวิธีที่จะกอ฿หกิดขวัญละกําลัง฿จที่ทจริง*ถาหากบุคคลนั้นยังเมเดรับการ
บรรจุป็นขาราชการที่มีสิทธิละสวัสดิการที่มั่นคง มื่อมีงานที่เดรับคาตอบทนสูงกวาที่เด฿นปใจจุบัน พนักงานก็
อาจตัดสิน฿จลาออกจากหนวยงานดิมเดตลอดวลา เมสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงพชร บรรลุ (2557 : 78) ที่เด
ศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนํากับขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของพนักงาน*บริษัท พฤกษารียลอสตท 
จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนํากับขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดยภาพรวมมีความสัมพันธแกันอยู฿นระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ จิตตแสุมน พรมงคลวัฒนแ (2552 : 148) ที่เดศึกษาความสัมพันธแระหวางรูปบบภาวะผูนําของ
ผูบังคับบัญชากับขวัญละกําลัง฿จของบุคลากร฿นสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธแระหวางรูปบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับขวัญละกําลัง฿จของ
บุคลากร มีความสัมพันธแ฿นทิศทางดียวกัน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานองคแการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผูศึกษามีขอสนอนะ ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน ซึ่งภาวะผูนําบง
ออกป็น 4 บบ คือ ภาวะผูนําบบช้ีนํา ภาวะผูนําบบสนับสนุน ภาวะผูนําบบมีสวนรวม ละภาวะผูนําบบ
มุงนนความสําร็จ ดยภาพรวมภาวะผูนําอยู฿นระดับมาก ตมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับความคิดห็น
กี่ยวกับภาวะผูนําบบมุงนนความสําร็จอยู฿นระดับนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรมีการพิ่มการอบรม฿หความรู
ละทักษะ฿นการป็นผูนําที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถปรับนวคิดละมุมมอง฿หกวาง พื่อที่จะสามารถจัดการกับ
การปลี่ยนปลงที่กิดขึ้น อีกทั้งนําความรูหรือประสบการณแตาง ๆ มาถายทอด฿หกผูรวมงาน พื่อป็นการ
สริมสรางผูรวมงาน฿หมีความมั่น฿จ฿นตนอง กิดขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานสามารถป็นผูนําที่ดีตอเป฿น
อนาคตเด 
 2. ผลการศึกษาขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน บงออกป็น 3 ดาน คือ ดานความสม่ําสมอของผลงาน 
ดานการขาดงานหรือการลางาน ละดานการลาออกจากงานหรือขอยกยาย ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ต
มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ระดับความคิดห็นดานการลาออกจากงานหรือขอยกยายอยู฿นระดับนอยที่สุด 
ดังนั้น พื่อป็นการสรางขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน ควรมีการประมินขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน฿นตละ
ฝุายงาน ละนําผลที่เดมาป็นนวทาง฿นการสริมสรางขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานกผูรวมงานหรือ
ผู฿ตบังคับบัญชา พื่อป็นประยชนแ฿นการพิ่มประสิทธิภาพ฿นการทํางาน ตลอดจนลดการลาออกจากงานหรือขอ
ยกยายของพนักงานเด  
 3. ผูบริหารควรพัฒนาความรูละทักษะที่จําป็น฿หกับพนักงาน ดยวิคราะหแพฤติกรรมละหารงจูง฿จ
หลักของตละชวงวัย พราะทุกชวงอายุมีจุดข็งละจุดออนตกตางกัน จากนั้นนํามากําหนดวางผนดานการ
พัฒนา ชน การพัฒนาวิธีการทํางาน฿หมีความยืดหยุนพื่อรองรับกําลังคน งานท่ีทาทายจะชวย฿หคน Gen X,Y ละ 
M  เดสดงความสามารถของตนองที่ตกตางกัน มื่อมีการปลี่ยนงานจะทํา฿หคนทั้ง 3 ชวงอายุเมรูสึกบื่อหนาย
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อีกทั้งยังเดประสบการณแ฿หม ๆ นื่องจากปใจจุบันทคนลยีมีความทันสมัยละยืดหยุนอื้อตอการทํางาน มี การ 
จัดอบรมระดับผูบริหารดานทักษะการป็นผูนํา การบริหารจัดการความขัดยง การสื่อสารภาย฿นละภายนอก
องคแกร การบริหารการปลี่ยนปลง ปิดรับความคิดห็นขอสนอนะตาง ๆ ป็นตน 
 4. ผูบริหารควรสรางความสัมพันธและกิจกรรมตาง ๆ พื่อสรางความรวมมือรวม฿จ฿หบรรลุปูาหมายที่
กําหนดเวอยางชน คน Gen Y ละ Gen X ชอบการสดงออกละการป็นผูนํา฿นตละกิจกรรม ผูบริหารควรขา
เปมีสวนรวมพื่อสรางความสัมพันธแป็นอันหนึ่งอันดียวกัน สรางความ฿กลชิดละความผูกพัน พรอมทั้งยอมรับฟใง
ปใญหาอยาง฿กลชิด 
 ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ 
 1. ควรวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานกับกลุมอื่น ๆ พื่อ
ศึกษาปรียบทียบความตกตางกัน 
 2. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร฿นรูปบบอื่น ๆ ที่สริมสรางขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน พื่อ฿ห
ทราบถึงความหลากหลายของผูนําท่ีสงผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงาน  
 3. ควรพิ่มปใจจัยดานอ่ืน ๆ หรือนํานวคิดทฤษฎีที่มีผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานของบุคคลทาน
อื่น มา฿ชป็นกรอบนวคิด฿นการศึกษาพิ่มติม ฿หเดตัวปรที่ครอบคลุมกับงานวิจัยที่ทําการศึกษา พื่อป็น
ประยชนแ฿นการสริมสรางขวัญกําลัง฿จละพิ่มศักยภาพ฿นการทํางาน฿หดียิ่งขึ้นตอเป 
 
เอกสารอ๎างอิง 
(จิตตแสุมน พรมงคลวัฒนแ. 2552) ความสัมพันธ๑ระหวํางรูปแบบภาวะผ๎ูนําของผ๎ูบังคับบัญชากับขวัญและกําลังใจ

ของบุคลากร ในสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.  ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการทั่วเป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 

(พวงพชร บรรลุ. 2557) ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผ๎ูนํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน). บัณฑิตวิทยาลัย *มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

(รังสรรคแ*ประสริฐศรี, ผูปล.*2552) พฤติกรรมองค๑การ*=*Organizational*Behavior.*ดย* Stephen*P.*Robbins.*
พิมพแครั้ งที่ *12.*กรุ งทพฯ*: บริษัท*พียรแสัน*อ็ดดูคชั่น*อินดเชนา*จํากัด. 

(ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒนแ. 2555) ภาวะผู๎นําท่ีมีผลตํอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญํ. บัณฑิตวิทยาลัย*มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี. 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางแรงงานสัมพันธ๑กับภาวะผู๎นําเชิงจูงใจของนายจ๎าง 
ที่มีตํอความยึดม่ันตํอองค๑การของลูกจ๎าง 

RELATIONSHIP BETWEEN THE LABOR RELATION AND TRANSCENDENTAL 
LEADERSHIP ON EMPLOYEE ENGAGEMENT 

 

ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ๑ 
Chakrit Skulitsariyaporn 

อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคาํหง 
 

บทคัดยํอ 
 ฿นปใจจุบันสถิติผูรับประยชนแทดทนกรณีวางงานระหวางดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบวามี
ลูกจางลาออกจากงาน฿นดือนมกราคม 98,626 คน ดือนกุมภาพันธแ  99,159 คน ดือนมีนาคม 115,681 คน 
ดือนมษายน 121,456 คน ดือนพฤษภาคม 127,048 คน ดือนมิถุนายน 129,446 คน ดือนกรกฎาคม 96,659 
คน ละ ดือนสิงหาคม 130,855 คน จากผูมีงานทําจํานวน 37.60 ลานคน จํานวนลูกจางที่ลาออกสะทอน฿หห็น
วา ลูกจาง฿นระบบการจางงานขาดความยึดมั่นตอองคแการที่ป็นผูวาจาง 
 ดังนั้น การวิจัยรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคแ฿นการศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาความสัมพันธแระหวางรงงานสัมพันธแ
กับภาวะผูนําชิงจูง฿จของนายจางที่มีตอความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง 2) ศึกษานวทางสรางความยึดมั่นตอ
องคแการของลูกจาง ผูวิจัย฿ชการวิจัยชิงปริมาณ ดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลจาก
ลูกจางระดับปฏิบัติการของผูประกอบการที่ตั้งอยู฿นนิคมอุตสาหกรรม฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดฉะชิงทรา ละกรุงทพมหานคร จํานวน 500 ราย ดย฿ชการวิคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ พื่อหา
ความสัมพันธแระหวาง รงงานสัมพันธแ เดก รงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี รงงาน
สัมพันธแระบบทวิภาคี ละภาวะผูนําชิงจูง฿จ มีความสัมพันธแกับความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง การสรางความ
ยึดมั่นตอองคแการของลูกจางที่มีตอองคแการ จึงกิดจากผูนําที่ป็นผูนําชิงจูง฿จละ฿ชรงงานสัมพันธแทั้งสามระบบ
พื่อทํา฿หลูกจางกิดความยึดมั่นตอองคแการ 
คําสําคัญ:  รงงานสัมพันธแ, ภาวะผูนําชิงจูง฿จ, ความยึดมั่นตอองคแการ  
 
ABSTRACT 
 Thailand Social Security Fund statistic showed the amount of insured person filed for an 
unemployment benefits were 98,626 persons, 99,159 persons, 115,681 persons, 121,456persons, 
127,048 persons, 129,446 persons, 96,659 persons, and 130,855 persons from the month of 
January to August 2017, respectively. Thailand has a total of 37.60 million people in 
employment. This statistic reflected the lack of employee engagement to stay with the 
employer. 
 The objectives of this study were to 1) study a relationship among labor relations, 
transcendental leadership and employee engagement. 2) recommend framework to build up an 
employee engagement. In this quantitative research, survey questionnaires were used as tools to 
collected data of a sample of 500 operational-employees worked at Industrial Estate area of 
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Ayutthaya, Chonburi, Chachoengsao and Bangkok. The correlation is used to analyze and the 
results indicated that both labor relations namely basic requirement system, unilateral system, 
bipartite system, and transcendental leadership were significantly correlated with employee 
engagement. From the result of this study, transcendental leadership style along with the use of 
three effective labor relations system would results in an overall increase in employee 
engagement.   
Keywords: Labor relation, Transcendental leadership, employee engagement 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา  
 รงงานสัมพันธแ (Labor relation) ป็นการกี่ยวของกันระหวางนายจางกับลูกจาง฿นสถานประกอบการ 
พื่อสรางความสัมพันธแอันดีตอกัน มีผลตอการทํางานละความป็นอยูของลูกจาง ซึ่งจะนําเปสูการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข฿นการอยูรวมกันของนายจางละลูกจาง (วิชัย ถสุวรรณจินดา, 2554; ชูศักดิ์ จนประคน ละกาญจนาท 
รืองวรากร, 2548) นับวาป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่มีอิทธิพลตอการจางงาน ฿นปใจจุบันมีการกระทําของ
นายจางที่กระทําตอลูกจางดยขัดตอกฎหมายรงงานมีนวนมที่จะพิ่มขี้น฿นตละปีตั้งตปี พ.ศ. 2553-2559 
(สถิติรงงาน, 2559)  
 ฿นปใจจุบันสถิติผูรับประยชนแทดทนกรณีวางงานระหวางดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบวามี
ลูกจางลาออกจากงาน฿นดือนมกราคม 98,626 คน ดือนกุมภาพันธแ  99,159 คน ดือนมีนาคม 115,681 คน 
ดือนมษายน 121,456 คน ดือนพฤษภาคม 127,048 คน ดือนมิถุนายน 129,446 คน ดือนกรกฎาคม 96,659 
คน ละ ดือนสิงหาคม 130,855 คน (วารสารสถานการณแตลาดรงงาน ดือนพฤศจิกายน 2560) จากผูมีงานทํา
จํานวน 37.60 ลานคน จากจํานวนลูกจางที่ลาออกดังกลาว สะทอน฿หห็นวา ลูกจาง฿นระบบการจางงานขาดความ
ยึดมั่นตอองคแการที่ป็นผูวาจาง ซึ่งกิดเดจากหลายสาหตุ ชน การเมปฏิบัติตอกันตามพื้นฐานของกฎหมาย 
นายจางขาดการ฿ส฿จหรือดูลลกูจาง การขาดการหารือรวมกันพื่อยุตปิใญหาความเมขา฿จหรือความขัดยงระหวาง
นายจางกับลูกจาง นอกจากนั้น ยังกิดจากปใญหาที่ตัวนายจางที่ขาดความสามารถ฿นดานการสรางรงจูง฿จลูกจาง 
พื่อ฿หลูกจางมีความตั้ง฿จ฿นการทํางานละมีความยึดมั่นตอองคแการ การยึดมั่นตอองคแการดังกลาว จะสง฿หลูกจาง
มีความตองการที่จะยังคงทํางานอยูกับองคแการ฿นระยะยาวละทุมทความรูความ สามารถ฿นการทํางาน฿หก
องคแการของนายจางตลอดเป ซึ่งจะสงผล฿หผลการดํานินงานขององคแการป็นเป฿นทิศทางที่ดีละตอนื่อง 
ประกอบกับจะชวยลดคา฿ชจายที่กิดจากความผิดพลาด฿นการดํานินงานของพนักงานท่ีขามาทํางาน฿หม พนักงาน
ที่ขามาทํางาน฿หมยังขาดความรูความชํานาญ฿นงานท่ีทํา การทํางาน฿นชวงรก ๆ ของลูกจาง฿หมจึงปรียบสมือน
การลองผิดลองถูกทํา฿หความผิดพลาดกิดขึ้นป็นจํานวนมาก ความผิดพลาดที่กิดขึ้นหลานั้นคือคา฿ชจายที่
องคแการจะตองสูญสียเปรื่อย ๆ จนกวาลูกจางที่ขามาทํางาน฿หมจะกิดความชํานาญ฿นงานที่ทําหรือรับผิดชอบ 
หากกิดสถานการณแทีเ่มพึงประสงคแคือ ลูกจางที่ฝึกฝนจนกิดความช่ียวชาญลวลาออก ก็จะทํา฿หนายจางตองริ่ม
กระบวนการฝึกฝน฿หความรูกลูกจาง฿หมอีกครั้ง ความสียหายที่กิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของลูกจางที่ขามา
ทํางาน฿หมก็จะกลับมาอีก 
 จากปใญหาดังกลาวขางตนทํา฿หผูวิจัยเดห็นวา การทํา฿หลูกจางกิดความยึดมั่นตอองคแการนั้นมี
ความสําคัญตอการจางงานของนายจาง จะชวย฿หผลการดํานินงานขององคแการดีขึ้น ซึ่งจะกิดจากความช่ียวชาญ
ชํานาญ฿นงานท่ีรับผิดชอบของลูกจางนื่องจากอยูกับองคแการมาป็นวลานาน ละลดความสียหายละคา฿ชจายที่
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กิดจากการทํางานผิดพลาดของลูกจางที่ขามาทํางาน฿หมหรืออยู฿นระหวางการรียนรูวิธีการทํางานท่ีถูกตอง ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาถึงปใจจัยดานรงงานสัมพันธแ เดก รงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน รงานสัมพันธแระบบอกภาคี 
รงงานสัมพันธแระบบทวิภาค ละภาวะผูนําชิงจูง฿จ วา ปใจจัยทั้งสองดังกลาวสงผลตอการกิดความยึดมั่นตอ
องคแการของลูกจางหรือเม 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย  
 1. ศึกษาความสัมพันธแระหวางรงงานสัมพันธแกับภาวะผูนําชิงจูง฿จของนายจางที่มีตอความยึดมั่นตอ
องคแการของลูกจาง 

2. ศึกษานวทางสรางความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 รงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน หมายถึง ระบบรงงานสัมพันธแที่นายจางละลูกจางจะตองปฏิบัติตอกัน 
ตามมาตรฐานขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดเวสําหรับนายจางละลูกจาง  
 รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี หมายถึง ระบบรงงานสัมพันธแที่เดรับการพัฒนา฿นชิงบวก ดยการดําริ
ละการจัดการของฝุายนายจาง 
 รงงานสัมพันธแระบบทวิภาค หมายถึง ระบบรงงานสัมพันธแที่ความสัมพันธแ฿นทุกรูปบบที่เดรับการ
พัฒนาขึ้นจากการปรึกษาหารือรวมกัน หรือการรวมจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจางหรือตัวทนลูกจาง 
 ภาวะผูนําชิงจูง฿จ หมายถึง ภาวะผูนําที่฿ชคานิยม จตคิต ละพฤติกรรม ฿นการจูง฿จผูตามพื่อนําเปสู
การยกระดับจิต฿จทั้งของผูนําละผูตามที่จะนําเปสูผลลัพธแที่ดีขององคแการ 
 ความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง หมายถึง การกิดสภาวะทางจิต฿จ฿นการสดงออกทางกายภาพ 
อารมณแ ละความคิด ท่ีกิดขึ้น฿นระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําเปสูพฤติกรรมทางบวกตอองคแการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 1. รงงานสัมพันธแ (Labor relation) 
  รงงานสัมพันธแป็นระบบที่สรางความสัมพันธแระหวางนายจางกับลูกจาง พื่อลดการผชิญหนากัน
ระหวางนายจางกับลูกจาง ทํา฿หทั้งสองฝุายสามารถอยูรวมกันอยางปน็สุข เมอาปรียบซึ่งกันละกัน (กษมสันตแ วิ
ลาวรรณ, 2555) มีการศึกษาถึงรงงานสัมพันธแมาตั้งตกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม ฿นยุครกมีนักคิดช่ือวา อดัม สมิท 

ภาวะผู๎นําเชิงจูงใจ 

ความยึดมั่นตํอองค๑การของ
ลูกจ๎าง 

แรงงานสัมพันธ๑ 
- รงานสัมพันธแระบพื้นฐาน 
- รงานสัมพันธแระบบอกภาคี 

- รงานสัมพันธแระบบทวิภาคี 
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(Adam Smith) ฿หสรางนวคิดระบบการคาสรีขึ้นมา ป็นยุคที่การดํานินการคา฿นรูปบบทุนนิยม (Capitalism) 
นายจางจะพยายามอารัดอาปรียบลูกจาง ตอมาเดมีนักคิดช่ือวา คาล มาคซแ (Karl Marx) เดห็นวา ระบบทุนนิยม
ป็นระบบที่ทํา฿หลูกจางสียปรียบกนายทุน จึงเดประกาศนวคิดคอมมิวนิสตแ ดยห็นวาระบบทุนนิยมป็นระบบ
ที่อาปรียบลูกจางป็นอยางมาก จึงเดสนอนวคิดสังคมที่ปราศจากชนช้ัน ดยเดตอตานระบบทุนนิยม ละป็น
จุดริ่มตนของการตั้งสหภาพรงงานขึ้นมาพื่อป็นครื่องมือ฿นการสรางอํานาจตอรองกับนายจาง ละพิทักษและ
คุมครองประยชนแของลูกจาง฿หกิดความป็นธรรม (วิชัย ถสุวรรณจินดา, 2554; ชูศักดิ์ จนประคน ละ
กาญจนาท รืองวรากร, 2548) นวคิดดานรงงานสัมพันธแ ป็นครื่องมือที่สําคัญที่มีผลตอการดํานินชีวิต฿นการ
ทํางานของลูกจางดยตรง นอกหนือจากภาระงานท่ีลูกจางตองรับผิดชอบอยูป็นปกติ ดังนั้น การสรางนวทางการ
จัดการรงงานสัมพันธแ฿หดีป็นท่ีพอ฿จของลูกจาง ก็จะสงผล฿หลูกจางกิดความยึดมั่นหรือผูกพันตอองคแการ฿นที่สุด 
(กาญจนา สงลิ้มสุวรรณ ละสุพจนแ นาคสวัสดิ์, 2555) 
  นวคิดรงงานสัมพันธแบงรงงาสัมพันธแป็น 3 ระบบ ดังน้ี (กษมสันตแ วิลาวรรณ, 2555) 
  1) รงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน (Basic requirement system) ป็นระบบรงงาน฿น 
ขั้นพื้นฐานท่ีกําหนด฿หนายจางละลูกจางจะตองปฏิบัติตอกัน ตามมาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายรงงานที่กี่ยวของ
ทุกฉบับ พื่อ฿หทั้งฝุายนายจางละฝุายลูกจางตางเมอาปรียบซึ่งกันละกัน นื่องจากง่ือนเ ขที่กําหนดเว฿น
กฎหมายรงงานทุกฉบับจะป็นมาตรฐานขั้นต่ําที่นายจางละลูกจางจะตองปฏิบัติตอกัน นอกจากนั้น กฎหมาย
รงงานทุกฉบับยังป็นกฎหมายที่คุมครองทั้งฝุายนายจางละลูกจาง฿หมีสิทธิละหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกันอยาง
ทาทียมกัน 
 2) รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี (Unilateral system) ป็นระบบรงงานสัมพันธแที่มุง฿หความสําคัญเป
ที่นายจางป็นหลัก ป็นความสัมพันธแระหวางนายจางกับลูกจาง฿นทุกรูปบบที่เดรับการพัฒนา฿นชิงบวกหรือป็น
นวทางที่ดีละป็นประยชนแกลูกจาง ที่นายจางป็นฝุายคิดขึ้นมาพียงฝุายดียว ชน นายจางจัดสรรประยชนแ
ตาง ๆ ฿หกลูกจางมากกวาท่ีกฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติตอลูกจางดีกวาหรือมากกวาท่ีกฎหมายกําหนดเว ป็นตน 
 3) รงงานสัมพันธแระบบทวิภาคี (Bipartite system) ป็นระบบรงงานสัมพันธแที่นายจางกับลูกจาง
รวมกันสรางความสัมพันธแตอกันข้ึนมาจากการปรึกษาหารือ หรือการรวมจรจาตอรอง 
  3.1) การปรึกษาหารือ (Joint consultation system) ป็นกระบวนการที่นายจางละลูกจางตางมี
จตนาที่จะรวมกันหารือ฿นรื่องที่กี่ยวของกับการดํานินงานตาง ๆ ชน การตั้งคณะกรรมการรวมกันระหวาง
นายจางกับลูกจาง พื่อป็นผูทนของทั้งสองฝุาย฿นการหารือ฿นรื่องที่อาจสงผลกระทบกับฝุาย฿ดฝุายหนึ่ง พื่อ
ปูองกันเม฿หกิดปใญหาขึ้น฿นอนาคต หรือการหารือป็นครั้งคราวระหวางนายจางกับลูกจาง พื่อกําหนดนวทาง฿น
การดํานินงานตาง ๆ ป็นตน 
  3.2) การรวมจรจาตอรอง (Collective negotiation system) ป็นการหาขอยุติดวยการจรจา
ระหวางนายจางกับลูกจาง฿นรื่องกี่ยวกับง่ือนเขการจางละการทํางาน ซึ่งกระทําดยฝุายนายจางกับลูกจางหรือ
ผูทนของฝุายลูกจาง ดยมีวัตถุประสงคแพื่อ฿หเดขอตกลงหรือขอยุติอันป็นที่พอ฿จของทั้งสองฝุาย 
 2. ภาวะผูนํา (Leadership) 
  ผูนํา (Leader) ป็นบุคคลที่มีอิทธิพลหนือบุคคลอื่น ดังนั้น พื่อ฿หบรรลุปูาหมายที่องคแการตองการ 
ผูนําจึงป็นบุคคลที่มีความสําคัญตอความสําร็จขององคแการ พาองคแการเปสูผลสําร็จตามที่ตั้งปูาหมายเว ละ
สรางความยึดมั่นตอองคแการของบุคคล฿นองคแการ (Rejitha and Ajoy, 2016)  ผูนําบงออกป็นรูปบบตาง ๆ 
ดังนี ้
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  2.1) ผูนําชิงคุณลักษณะ (Trait theory) คือ ลักษณะที่บุคคลที่จะป็นผูนําพึงมี เดก (Bateman & 
Snell, 2009; Robbins and Judge, 2008) 
  - มีรงผลักดัน มีความตองการที่จะบรรลุปูาหมาย 
  - มีความตองการนํามากกวาป็นผูตาม   
  - มีความซื่อสัตยแ 
  - มีความช่ือมั่น฿นตัวอง 
  - มีความรอบรู฿นงานท่ีตองทําหรือรับผิดชอบ 
  - มีความสามารถ฿นการรับรูถึงความตองการละปูาหมายของบุคคลอื่น   
  2.2) ผูนําชิงพฤติกรรม (Behavioral theory) คือ ลักษณะของพฤติกรรมของผูนําบงป็น 2 กลุม
฿หญ ๆ เดก (Cherrington, 1994; Robbins and Coulter, 2012) 
  - ผูนําที่นนความสําร็จของงาน (Task performance) คือ ความพยายามของผูนําที่ทํา฿หน฿จวา
หนวยงานหรือองคแการสามารถบรรลุปูาหมายเด 
  - ผูนําที่นนความรูสึกของพนักงาน (Group maintenance) คือ ผูบริหารที่ดํานินกิจกรรม พื่อ฿ห
กิดความพอ฿จของสมาชิก฿นกลุม 
  2.3) ผูนําตามสถานการณแ (Contingency theory) คือ ผูนําที่ปรับปลี่ยนรูปบบ฿นการนําเปตาม
สภาพวดลอมท่ีปลี่ยนปลงเป (Schermerhorn, 2013) 
  2.4) ผูนําสมัย฿หม (Modern leadership) 
  - ผูนําชิงลกปลี่ยน (Transactional leadership) คือ ผูนําท่ีมีการตอรองลกปลี่ยนกับผูตาม พื่อ
ตอบสนองความตองการละลกปลี่ยนความสําร็จ฿นผลประยชนแซึ่งกันละกัน (Bass and Avolio, 1994) 
  - ผูนําชิงปลี่ยนปลง (Transformational leadership) คือ ผูนําที่฿หความสําคัญระหวางความ
ตองการกับรงจูง฿จของผูตาม ทํา฿หกิดการปลี่ยนปลงท้ังผูนําละผูตาม (Bass and Avolio, 1994) 
  - ผูนําชิงจูง฿จ (Transcendental leadership) คือ ภาวะผูนําท่ี฿ชคานิยม จตคิต ละพฤติกรรม ฿น
การจูง฿จผูตามพื่อนําเปสูการยกระดับจิต฿จทั้งของผูนําละผูตามที่จะนําเปสูผลลัพธแที่ดีขององคแการ (Caroline, 
2007) 
 3. ความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง (Employee engagement) คือ การกิดสภาวะทางจิต฿จ฿นการ
สดงออกทางกายภาพ อารมณแ ละความคิด ท่ีกิดขึ้น฿นระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําเปสูพฤติกรรมทางบวกตอ
องคแการ (kahn, 1990; Robinson and Hayday, 2004) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัย฿นรื่องนี้ป็นการวิจัยชิงสํารวจ (Survey research method) ดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ
฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
 ประชากร ขนาดตัวอยําง และการสุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่฿ช฿นการศึกษารื่องนี้ป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของผูประกอบการที่ตั้งอยู฿นนิคม
อุตสาหกรรม฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะชิงทรา ละกรุงทพมหานคร ซึ่งมีประชากร
จํานวนมากละมีจํานวนเมนนอน จึงตอง฿ชการคํานวณขนาดตัวอยางบบประชากรที่มีจํานวนเมนนอน  
ที่ระดับความชื่อมั่นรอยละ 95 ละระดับความคลาดคลื่อนรอยละ 5 ดยคํานวณขนาดตัวอยาง ดังนี้  
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ดยที่   n = ขนาดตัวอยาง  
 P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยจะสุมทากับ 0.45  
 Z = ระดับความมั่น฿จที่ผูวิจัยกําหนดเว มีคาทากับ 1.96 ที่ระดับความชื่อมั่น 95%  
 d = สัดสวนความคลาดคลื่อนที่ยอม฿หกิดขึ้นเด 5%  
 ขนาดตัวอยางที่คํานวณเดคือ 380.32 คน พื่อพิ่มคาความช่ือมั่นละนาช่ือถือของขอมูล ผูวิจัยลือก
กําหนดขนาดตัวอยางที่จํานวน 500 คน ดยการสุมตัวอยางบบบังอิญ (Accidental sampling) ละสุมก็บขอมลู
จากพนักงานระดับปฏิบัติการ฿นนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 จังหวัด ๆ ละ 125 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การวิจัย฿ชครื่องมือ฿นการรวบรวมขอมูลเดก บบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีครงสรางที่ชัดจน 
ดยพิจารณาขอคําถาม฿นการก็บขอมูลที่ครอบคลุมนื้อหา ความหมาะสมของขอคําถาม ละความหมาะสมของ
ภาษาที่฿ชกับผูตอบบบสอบถาม รวมถึงการวิคราะหแ ละรวบรวมขอมูลจากตํารา อกสารทางวิชาการ  
พื่อประกอบการอภิปรายผลการวิจัย จากนั้นนําบบสอบถามเปตรวจสอบความถูกตองละความที่ยงตรงของ
นื้อหา (Content validity) ดยนําบบสอบถามเป฿หผูช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบ ดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองของนื้อหา (Index of item Objective Congruence--IOC) ละพื่อ฿หบบสอบถามมีความ
นาช่ือถือ หลังจากนั้นทําการทดสอบความช่ือมั่นของบบสอบถาม ดยการนําบบสอบถามฉบับสมบูรณแเป
ทดสอบ (Try out) กับตัวอยางที่มีลักษณะ฿กลคียงกับตัวอยางจํานวน จํานวน 40 ชุด พื่อวิคราะหแหาคาความ
ชื่อมั่นดวยวิธีวิคราะหแหาคาสัมประสิทธ์ิอลฟุา ของครอนบัช (Cronbach’s alpha coefficient) พบวาคาอัลฟุาท่ี
เดมีคา .982 ซึ่งมากกวา 0.8 สดงวาบบสอบถามมีความช่ือมั่นอยู฿น ระดับที่ยอมรับเด สามารถนําเป฿ชป็น
ครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลเด 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ 
 การวิคราะหแขอมูลบื้องตน฿ชสถิติชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ป็นสถิติที่฿ช฿นการสรุปลักษณะ
ที่สําคัญของตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean) ละคา
บี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.)  
 สวนสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแชิงอนุมาน (Inferential analysis) ฿ชการวิคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
บบพียรแสัน (Pearson product moment correlation coefficient) ดยการนําขอมูลที่เดจากตัวอยางมา
วิคราะหแ พื่อหาความสัมพันธแระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตาม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากการศึกษานวคิด ทฤษฎี ละผลงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ผูวิจัยเดกําหนดตัวปร฿นการศึกษา ดังนี้ 

1. ตัวปรอิสระ 
1.1 รงงานสัมพันธแ 

   - รงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน 
   - รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี 
   - รงงานสัมพันธแระบบทวิภาค 

1.2 ภาวะผูนําชิงจูง฿จ 
 2. ตัวปรตาม 

2

2

d

P)ZP(1
n
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  - ความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. รงงานสัมพันธแ เดก รงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี ละรงงาน
สัมพันธแระบบทวิภาคี มีความสัมพันธแกับความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง 

2. ภาวะผูนําชิงจูง฿จมีความสัมพันธแกับความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง 
 
ผลการวิจัย  
 การวิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถามจํานวน 500 คน สามารถสรุปเด ดังนี้  
 
ตาราง 1 ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม 

ข๎อมูลทั่วไป จํานวน ร๎อยละ 
เพศ ชาย   246 49.2 

หญิง 254 50.8 
อาย ุ 18-22 27 5.4 

23-27 ปี 98 19.6 
28-32 ปี 133 26.6 
33-37 ปี 125 25.0 
38 ปีขึ้นเป 117 23.4 

สถานภาพ สด 227 55.4 
สมรส 214 42.8 
หมายหรือหยาราง 9 1.8 

สถานภาพการจ๎าง ลูกจางรายวัน 58 11.6 
ลูกจางรายดือน 436 87.2 
ลูกจางจางหมา 6 1.2 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 4 0.8 
มัธยมตน 18 3.6 
มัธยมปลาย/ปวช. 120 24.0 
อนุปริญญา/ปวส. 99 19.8 
ปริญญาตรี 218 43.6 
สูงกวาปริญญาตรี 41 8.2 

 
 
 
ตาราง 1 ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม (ตอ) 
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ข๎อมูลทั่วไป จํานวน ร๎อยละ 
รายได๎ (รวมรายได๎อื่น ๆ) ต่ํากวา 15,000 บาท 70 14.0 

15,001-20,000 บาท 139 27.8 
20,001-25,000 บาท 122 24.4 
25,001-30,000 บาท 69 13.8 
30,001 บาท ข้ึนเป 100 20.0 

อายุ ง านที่ หนํ วย งาน
ป๓จจุบัน 

นอยกวา 1 ปี 55 11.0 
1-2 ปี 93 18.6 
3-4 ปี 97 19.4 
5-6 ปี 73 14.6 
7 ปี ขึ้นเป 182 36.4 

 
 ผูตอบบบสอบถามป็นพศชายละหญิง฿นสัดสวนท่ี฿กลคียงกัน อยู฿นชวงอายุ 28-32 ปี 33-37 ปี ละ 
38 ปี ขึ้นเป ตามลําดับ สวน฿หญป็นลูกจางรายดือน ระดับการศึกษาสวน฿หญมีอยู฿นระดับปริญญาตรี สวน฿หญมี
รายเด 15,001-20,000 บาท ละ 20,001-25,000 บาท ละ สวน฿หญมีอายุงาน฿นหนวยงานปใจจุบัน 7 ปีข้ึนเป  
 
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางรงงานสัมพันธแ ภาวะผูนําชิงจูง฿จ ที่มีตอความยึดมั่นตอองคแของลูกจาง 

 
ตัวแปร 

ความยึดมั่นตํอองค๑การของลูกจา๎ง 
คําสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ๑ 
ระดับนัยสําคัญ 

แรงงานสัมพันธ๑ .571** .000 
- รงงานสัมพันธแระบบพ้ืนฐาน .538** .000 
- รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี .512** .000 
- รงงานสมัพันธแระบบทวิภาค .516** .000 
ภาวะผู๎นําเชิงจูงใจ .655** .000 
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 รงงานสัมพันธแ เดก รงงานสัมพันธแระบบพ้ืนฐาน รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี รงงานสัมพันธแระบบ
ทวิภาคี ละภาวะผูนําชิงจูง฿จ มีความสัมพันธแกับความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดยบงป็น 3 กลุม คือ   
 1. รงงานสัมพันธแ  
  จาการศึกษา฿นสวนของรงงานสัมพันธแที่มีความสัมพันธแกับความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง พบวา 
รงงานสัมพันธแ เดก รงงานสัมพันธแระบบพ้ืนฐาน รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี รงงานสัมพันธแระบบทวิภาคี มี
ความสัมพันธแกับการยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ กาญจนา สงลิ้มสุวรรณ ละ สุพจนแ 
นาคสวัสดิ์ (2555) ละ กษมสันตแ วิลาวรรณ (2555) ที่กลาววา การสรางนวทางการจัดการรงงานสัมพันธแ฿หดี
ป็นที่พอ฿จของลูกจาง ก็จะสงผล฿หลูกจางกิดความยึดมั่นหรือผูกพันตอองคแการ฿นท่ีสุด นื่องจาก฿นการดํานินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการของผูประกอบการที่ตั้งอยู฿นนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดฉะชิงทรา ละกรุงทพมหานคร มีรูปบบการดํานินงานจํานกป็นตละระบบ ดังนี้  1) รงงานสัมพันธแ
ระบบพื้นฐาน พบวา ลูกจางละนายจางจะมีการปฏิบัติตอกันตามขอบังคับกันอยางครงครัดละป็นเปตาม
กฎหมายอยางป็นธรรม ทํา฿หลูกจางกิดความพึงพอ฿จตอการปฏิบัติตอกันระหวางนายจางกับลูกจาง 2) รงงาน
สัมพันธแระบบอกภาคี พบวา นายจางเดมีการดูลลูกจางคอนขางดี เมวาจะป็น฿นรื่องคาตอบทน สวัสดิการ การ
จัดกิจกรรมนันทนาการ ละสาธารณูปภคอื่น ๆ รวมถึงยังดูลละมีความหวง฿ยลูกจาง ทํา฿หลูกจางกิดความรูสึก
ที่ดีตอนายจางละองคแการที่ทํางานดวย 3) รงงานสัมพันธแระบบทวิภาคี พบวา ฿นดานการปรึกษาหารือ พบวา 
นายจางจะรับฟใงความคิดห็นของลูกจางละมีการปรึกษาหารือกับลูกจางทั้งสวนตัวละการตั้งคณะกรรมการ
รวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง ฿นรื่องที่กี่ยวของกับการทํางาน ละรื่องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการทํางาน
หรือการดํานินชีวิตของลูกจาง ฿นดานการรวมจรจาตอรอง พบวา ทั้งฝุายนายจางละลูกจางจะมีการจรจาตอรอง
กัน฿นรื่องมีอาจมีผลกระทบตอการดํานินชีวิตการทํางานหรือผลประยชนแรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง จน
ป็นที่พึงพอ฿จของทั้งสองฝุาย ละนายจางก็ปฏิบัติตามผลของการจรจาตอรอง 
 2. ภาวะผูนําชิงจูง฿จ 
  จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําชิงจูง฿จของนายจางมีความสัมพันธแกับความยึดมั่นตอองคแการของ
ลูกจางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ S. Rejitha and Ajoy Mathew (2016) ที่กลาววา 
ผูนําชิงจูง฿จจะตองริ่มตนที่ตัวองละมีความตระหนัก฿นรื่องความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพ฿นการดํานินงานตอเป นื่องจาก นายจางเดมีการ฿ชวิธีการจูง฿จพนักงานท่ีหลากหลายพื่อ฿หพนักงาน
ทํางานเดตามที่นายจางตองการ ชน การจูง฿จดวยการสรางคานิยม฿นการทํางานละจูง฿จ฿หพนักงานตระหนัก฿น
ความสําคัญของคานิยมนั้น ทํา฿หพนักงานยินดีที่ปฏิบัติตามคานิยมที่กําหนดขึ้นมา การ฿ชจตคติ฿นการสรางรงจูง
พนักงาน ดยนายจางเดปลี่ยนจตคติของลูกจางดยทํา฿หลูกจาง฿หความสําคัญของการทํางาน ชน การทํา฿ห
ลูกจางห็นวางานท่ีทําป็นงานท่ีนาสน฿จ งานป็นสิ่งท่ีสําคัญ การทํางานนั้นทํา฿หมีความสุข การทํางานป็นสิ่งสําคัญ
ตอการดํารงชีวิต หรือตองสรางความคิดสรางสรรคแ฿นการทํางาน ป็นตน การปลี่ยนจตคติหลานี้ จะทํา฿หพนักงาน
กิดความรูสึกท่ีดีตองานท่ีทําละสงผลตอความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง฿นที่สุด การจูง฿จดวยการ฿ชพฤติกรรม
฿นการสรางรงจูง฿จ ดยนายจางเดทําตัวป็นบบอยางที่ดี฿นรื่องทุมท฿หกับการทํางาน การมีความรับผิดชอบ฿น
งานท่ีทํา พื่อป็นตัวอยาง฿นการทํางาน฿หกลูกจางละลูกจางยินดีที่จะปฏิบัติตาม 
 3. นวทางการสรางความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง 
  จากการศึกษาดังกลาวขางตน พบวา การกิดความยึดมั่นตอองคแการของลูกจางที่มีตอองคแการนั้น 
จะตองป็นการผสมผสานระหวางการป็นผูนําชิงจูง฿จกับการดํานินกิจกรรมดานรงงานสัมพันธแ การป็นผูนําชิง
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จูง฿จดยการจูง฿จลูกจางผานการสรางคานิยม การปลี่ยนจตคติของลูกจาง ละการ฿ชพฤติกรรมของนายจาง฿น
การจูง฿จ พื่อ฿หลูกจางปฏิบัติตาม ซึ่งจะสงผลการตอการสรางความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง ซึ่งสอดคลองกับ
นวคิดของ S. Rejitha and Ajoy Mathew (2016) ที่สดง฿หห็นวา ผูนําชิงจูง฿จจะสงผลตอการยึดมั่นตอ
องคแการของลูกจาง ละผูนําขององคแการตองนําการดํานินกิจกรรมตาง ๆ ดานรงงานสัมพันธแมา฿ช เดก รงงาน
สัมพันธแระบบพ้ืนฐาน รงงานสัมพันธแระบบอกภาคี ละ รงงานสัมพันธแระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ 
กาญจนา สงลิ้มสุวรรณ ละ สุพจนแ นาคสวัสดิ์ (2555) ละ กษมสันตแ วิลาวรรณ (2555) กลาวดยสรุป นว
ทางการสรางความยึดมั่นตอองคแการของลูกจางที่มีตอองคแการ ป็นการผสมผสานระหวางการป็นผูนําชิงจูง฿จละ
การสรางรงงานสัมพันธแ฿นทุก ๆ ระบบอยางป็นรูปธรรม จึงจะสงผลตอความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง฿นที่สุด 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 การสรางความยึดมั่นตอองคแการของลูกจางป็นรื่องที่มีความสําคัญตอองคแการ ทุกฝุายที่กี่ยวของเมวาจะ
ป็นฝุายนายจางหรือฝุายลูกจาง จะตองมีสวนรวม฿นการสรางความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง฿หกิดขึ้น ดังนี้ 
 1. ดานรงงานสัมพันธแระบบพื้นฐาน ทั้งฝุายนายจางละลูกจางตองรวมมือกัน฿นการดํานินงาน ดย
จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายที่กี่ยวของกับการจางงานหรือกี่ยวของกับการอยูรวมกันระหวาง
นายจางกับลูกจาง 
 2. ดานรงงานสัมพันธแระบบอกภาคี ฝุายนายจางจะตองจัดสรรหรือสรางสรรคแสิ่งดี ๆ ฿หกลูกจาง ทั้ง
฿นรื่องคาตอบทนที่ป็นธรรม สภาพวดลอม฿นการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย จัด฿หมีสาธารณูปภคที่พียงพอ
ละหมาะสม ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการพื่อ฿หลูกจางเดผอนคลายหลังจากการทํางาน 
 3. ดานรงงานสัมพันธแระบบทวิภาค ฝุายนายจางละลูกจางตองปรึกษาหารือกัน หากนายจาง
จําป็นตองมีการปลี่ยนปลงที่จะมีผลกระทบตอการทํางานหรือการดํานินชีวิตของลูกจาง นายจางจะตอง
ปรึกษาหารือกับลูกจางพื่อ฿หลูกจางยอมรับ ละรูสึกวาตนองป็นสวนหนึ่งขององคแการหงนี้ หรือหากนายจาง
หรือลูกจางตองการปลี่ยนปลงการดํานินกิจกรรม฿ดที่กี่ยวของกับการดํานินงานหรือการดํานินชีวิตของลูกจาง
หรือนายจางละรื่องนั้นจะมีผลกระทบตอนายจางหรือลูกจาง ตนายจางหรือลูกจางเมห็นดวย จะตองจัด฿หมีการ
รวมจรจาตอรองกันระหวางนายจางกับลูกจาง พื่อ฿หเดขอยุติที่ป็นท่ีพอ฿จของทั้งสองฝุาย  
 4. ดานภาวะผูนําชิงจูง฿จ ผูนําหรือนายจางจะตอง฿ชวิธีการจูง฿จที่หลากหลาย ชน การจูง฿จดวยการ
สรางคานิยมรวมที่ลูกจางห็นพองดวย พื่อ฿หลูกจางมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามคานิยมรวมหลานั้น การจูง฿จ
ดวยการปลี่ยนจตคติของลูกจาง ฿หลูกจางห็นความสําคัญของการทํางานวา งานที่ทําป็นงานที่นาสน฿จ งานป็น
สิ่งที่สําคัญ งานป็นสิ่งสําคัญตอการดํานินชีวิต การทํางานทํา฿หมีความสุข ป็นตน การจูง฿จดวยการปลี่ยน
พฤติกรรม฿นการทํางานของลูกจาง ชน การ฿หคํานะนํา฿นการทํางาน ป็นบบอยางที่ดี฿หกลูกจาง ชน การ
ทุมท฿หกับการทํางาน การมีความรับผิดขอบท่ีสูง พื่อป็นการจูง฿จ฿หลูกจางปฏิบัติตาม ป็นตน 
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ต๎นทุนและผลตอบแทนการหลํอพระด๎วยทองเหลืองกับการหลํอด๎วยอะลูมิเนียม  
กรณีศึกษา : หมูํบ๎านทํากระยาง ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 

COSTS AND RETURNS BETWEEN BRASS BUDDHA STATUES CASTING AND ALUMINIUM 
BUDDHA STATUES CASTING: A CASE STUDY OF MOO BAAN THAKRAYANG, THALE CHUP SON 

SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, LOP BURI PROVINCE 
 

พิชญ๑กสนิี  นนท๑กาญจนจินดา1 

สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย๑2 

1อาจารยแ สาขาวิชาการงินละการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตรี 
2ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาการงินละการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัทพสตรี 

 
บทคัดยํอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาตนทุนละผลตอบทนการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอ
ดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา: หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี ละ 2) ปรียบทียบ
ตนทุน ละผลตอบทนจากการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา: หมูบานทา
กระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี ผู฿หขอมูลหลัก คือ ชางหลอพระทั้งสองกลุมจํานวนกลุมละ 5 
ราย เดมาดยการสุมตัวอยางบบงาย (simple random sampling) จากบัญชีรายช่ือ อาศัยครื่องมือ฿นการ
รวบรวมขอมูลที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูชี่ยวชาญ ป็นบบสัมภาษณและบบสัมภาษณแจาะลึก (in-dept 
interview) ทําวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับตนทุนการผลิตละอัตราผลตอบทนดวยอัตราสวนทางการงิน 
  ผลการวิจัย พบวา 1) ตนทุนของการหลอพระดวยทองหลืองทากับ 72,206 บาท หรือ 6,017.17 บาท/
ดือน/ครั้ง ซึ่งสูงกวาการหลอพระดวยอะลูมินียม 66,860 บาท หรือ 5,571.66 บาท/ดือน/ครั้ง  ทั้งนี้รายเดจาก
การหลอพระดวยทองหลืองทากับ 425,600 บาท/ดือน สูงกวาการหลอพระดวยอะลูมินียม 280,000 บาท/ดือน 
ละ 2) การวิคราะหแอัตราผลตอบทนดยพิจารณาอัตรากําเรขั้นตนสดง฿หห็นวาการหลอพระดวยทองหลือง฿ห
อัตราผลตอบทนจากงินลงทุนมากกวาการหลอพระดวยอะลูมินียม ทากับ 65.32% ละ 40.22% ตามลําดับ  
คําสําคัญ : ตนทุนละผลตอบทน, การหลอพระดวยทองหลือง, การหลอพระดวยอะลูมินียม 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research were to 1) study the cost and return of brass casting and 
aluminum casting. Tumbon Tha Chet Sorn, Amphoe Mueang, Lop Buri and 2) compare between 
cost and return of brass casting and aluminum casting. Case study: Tha Yang Tambon Tha Chet, 
Amphoe Mueang, Lop Buri. The main contributors were the two casts, 5 roster acquired by 
simple sampling. Use tools were through by the expert opinion. Collected data by interviews and 
in-depth interviews . Analyze data on production costs and return on financial ratios.  
  The research found that: 1) The cost of bronze casting was 72,206 baht or 6,017.17 baht 
/ month / time. Which is higher than the aluminum casting 66,860 baht or 5,571.66 baht / month 
/ time. The income from the brass casting was 425,600 baht / month, higher than the aluminum 
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casting of 280,000 baht / month, and 2) the gross margin analysis showed that the casting of 
brass to the rate. The return of investment over aluminum castings was 65.32% and 40.22%, 
respectively.  
Keywords : Costs and returns, Buddha Statues Casting, Aluminium Buddha Statues Casting 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การหลอพระพุทธรูปป็นงานศิลปกรรมขนงหนึ่งของชาวเทยที่ถือเดวาป็นวิถีชีวิตละป็นมรดกตกทอด
ทางวัฒนธรรมสืบมาจนถึงปใจจุบันของคน฿นบานชางหลอ กระบวนการ฿นการสรางพระพุทธรูปมีความยากละซับซอน 
ผูสรางจะตองมีความสามารถละมี฿จรักทางดานศิลปะ (คณะกรรมการฝุายประมวลอกสาร ละจดหมายหตุ, 2549) 
การหลอพระพุทธรูปมีชุมชนท่ีสืบทอดศิลปกรรม฿นการปใ้นหลอพระพุทธรูป฿นถบกรุงธนบุรีละกาะรัตนกสินทรแ
คือ ชุมชนบานชางหลอ มีผลงานที่มีช่ือสียง฿นการปใ้นหลอพระพุทธรูป ฿นสมัยตนรัตนกสินทรและ฿นยุคตอ ๆ มา 
ชางของบานชางหลอยังมีบทบาทสําคัญ฿นการพัฒนาวิธีการปใ้นละหลอ฿หทันสมัย ดยการนําวิธีการ฿หม ๆ  
มาผสมผสานกับวิธีการดิม การหลอพระบบดั้งดิมป็นภูมิปใญญาที่สืบทอดตอกันมา ตอง฿ชความละอียดลออ 
ความชี่ยวชาญ ความอดทน ความพยายาม ฝงเปดวยคุณคา ภูมิปใญญา ขนบธรรมนียมละวัฒนธรรม ซึ่งตกตาง
รงหลอสมัย฿หมที่ทํา฿นชิงพาณิชยแ ที่มีการหลอพระดวยครื่องจักรผลิตออกมาทีละหลายรูปบบ (พุทธิรัตนแ  
รัชตะวรรณ, 2549) ฿นปใจจุบันหมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรีมีช่ือสียง฿นการหลอพระ
มาป็นวลานาน ชางหลอท่ีเดรับการถายทอดองคแความรูจากรุนสูรุน฿นปใจจุบันมีเมมากนื่องจากการหลอพระ฿ชงิน
ลงทุนจํานวนมากประกอบกับตอง฿ชองคแความรูที่สืบทอดตอกันมา สงผล฿หผูที่ป็นชางลดจํานวนลงมาก ปใจจุบัน
การหลอพระจะทําเดจากทองหลืองละอะลูมินียม ประกอบกับสภาพศรษฐกิจ฿นประทศเทย฿นปใจจุบันอยู฿น
ภาวะตกต่าํทํา฿หราคาสินคาตาง ๆ มีตนทุนที่สูงขึ้น ผูประกอบการจึงควรศึกษาละคํานวณตนทุน฿นการผลิต
฿หรอบคอบพื่อ฿หกิดความเดปรียบ฿นการขงขันที่มีตนทุนต่ําละเดรับผลตอบทนมาก รวมถึงปูองกันเม฿ห
ประสบปใญหาขาดทุน  
 จากท่ีกลาวมาลวขางตนผูวิจัยจึงล็งห็นความสําคัญของการศึกษาตนทุนละผลตอบทนการหลอพระ
ดวยทองหลืองกับการหลอพระดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา: หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง 
จังหวัดลพบุรี นื่องจากหมูบานนี้ป็นหมูบานท่ีทําอาชีพ฿นการหลอพระป็นสวนมาก ซึ่ง฿นการหลอพระสวน฿หญนั้น
นิยม฿ชการหลอมากกวาการปใ้นพราะทําเดงายละทันสมัยกวาดยชาวบานหมูบานนี้นิยมหลอดวยทองหลืองละ
อะลูมินียม ซึ่ง฿นการหลอทั้ง 2 อยางนี้มีตนทุนละราคาขายที่ตกตางกัน ดังนั้น฿นการศึกษาครั้งนี้จึงเด฿หความสําคัญ
กับตนทุน ละผลตอบทนท่ีเดรับจากการหลอพระ พื่อทําการปรียบทียบตนทุนละผลตอบทนที่เดรับจากการ
หลอพระดวยทองหลืองกับหลอพระอะลูมินียม ซึ่งนอกจากจะทํา฿หทราบตนทุน ละผลตอบทนลว สามารถนํา
ขอมูลที่เดศึกษาป็นนวทาง฿นการพิจารณาตัดสิน฿จลือกวิธีการหลอพระดยคํานึงถึงการประหยัดตนทุน฿นการผลิต
ละวลา฿นการผลิต ละป็นขอมูลที่มีประยชนแ฿นการหลอพระ฿นชุมชนอื่น หมูบานอ่ืน ละจังหวัด฿กลคียงตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. ศึกษาตนทุนละผลตอบทนการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา : 
หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี  
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2. ปรียบทียบตนทุน ละผลตอบทนจากการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวยอะลูมินียม 
กรณีศึกษา: หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ตนทุน หมายถึง มูลคาของที่สูญสียเป฿นกระบวนการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวยอะลูมินียม 
จนถึงการผลิตสร็จ ดยมูลคาของทรัพยากรนั้นสามารถวัดป็นหนวยงินตราเด ประกอบดวย ตนทุนผันปรละ
ตนทุนคงที ่
 ผลตอบทน หมายถึง รายเดที่กิดจากการลงทุน฿นการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวย
อะลูมินียม 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
  ฿นการศึกษาครั้งน้ีกําหนดประชากรผู฿หขอมูลหลักป็นชางหลอพระดวยทองหลืองละชางหลอพระ
ดวยอะลูมินียม หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จํานวนรวม 20 ราย (พัฒนา
ชุมชนจังหวัดลพบุรี, 2561) ละทําการคัดลือกชางหลอจากทั้ง 2 กลุมดวยวิธีการสุมตัวอยางบบงาย ( simple 
random sampling) จากบัญชีรายชื่อชางหลอ เดกลุมละ 5 ราย 

2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการศึกษาวิจัย อาศัยครื่องมือ฿นการรวบรวมขอมูลที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูชีย่วชาญ ป็นบบสัมภาษณและบบสัมภาษณแจาะลึก (in - dept interview) ทําวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับตนทุน
การผลิต คา฿ชจาย฿นการหลอพระ รายเดละอัตราผลตอบทนดวยอัตราสวนทางการงิน ดยทําการก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนอง฿นชวงดือนกรกฎาคม ถึง ดือนธันวาคม 2560  

3. การวิคราะหแขอมูล บงออกป็น 1) ขอมูลทุติภูมิ เดการศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีมีการรวบรวมเวลวจาก
บทความวิชาการ งานวิจัยตาง ๆ ที่กี่ยวของ ละหนวยงานที่กี่ยวของกับการหลอพระทั้งภาครัฐละอกชน ละ 
2) ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณและก็บขอมูลจากกลุมผู฿หขอมูลหลัก ประกอบการบันทึกภาพ 
บันทึกทป นําขอมูลที่เดจากการศึกษามาประมวลผลละทําการวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพดวยทคนิคการวิคราะหแ
นื้อหา (content analysis) ละวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณดวยอัตราสวนทางการงิน อาทิ อัตรากําเรขั้นตน  

 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมลูทั่วไป 
  ชางหลอพระดวยทองหลือง สวน฿หญป็นพศชายมากกวาพศหญิง สวนชางหลอพระดวยอะลูมินียม 
สวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชาย มีอายุ฿นชวง 35-44 ปี ละมากกวา 65 ปีขึ้นเป มีการศึกษาอยู฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ละประถมศึกษาปีที่ 4 สวน฿หญมีประสบการณแอยูระหวาง 20-30 ปี  มีหลงงินทุนป็นของ
ตนองป็นสวน฿หญ 

2. ข๎อมูลเกี่ยวกับต๎นทุนและคําใช๎จาํยในการหลํอพระ 
  จากการศึกษาพบวา ชางหลอพระดวยทองหลืองกับชางหลอพระดวยอะลูมินียม หมูบานทากระยาง 
ตําบลทะลชุบศร จังหวัดลพบุรี มีสินทรัพยและอุปกรณแ฿นการหลอพระ บงออกป็นตนทุนคงที่ละตนทุนผันปร 
ดังนี ้
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  2.1 กลุมชางหลอพระดวยทองหลือง จากการสัมภาษณแ พบวา งินลงทุนริ่มรก ป็นคา฿ชจาย฿น
การซื้อครื่องมือละอุปกรณแการหลอพระดวยทองหลือง จํานวน 5 ราย รอบระยะวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง 
สินทรัพยแรวมทากับ 75,404 บาท หรือ 6,283.67 บาทตอครั้งละมีตนทุนผันปรของการหลอพระดวยทองหลือง 
ทากับ 72,206 บาท หรือ 6,017.17 บาทตอครั้ง 
  2.2 กลุมชางหลอพระดวยอะลูมินียม จากการสัมภาษณแ พบวา งินลงทุนริ่มรก ป็นคา฿ชจาย฿น
การซื้อครื่องมือละอุปกรณแการหลอพระดวยอะลูมินียม จํานวน 5 ราย รอบระยะวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง 
สินทรัพยแรวมทากับ 100,528 บาท หรือ 8,377.33 บาทตอครั้ง ละมีตนทุนผันปรของการหลอพระดวย
อะลูมินียม ทากับ 66,860 บาท หรือ 5,571.66 บาทตอครั้ง 
 3. รายได๎จากการผลิตและจําหนํายพระ 
  3.1 กลุมชางหลอพระดวยทองหลือง จากการสัมภาษณแ พบวา ผลผลิต ตนทุน ละรายเดจากการ
จําหนายพระทองหลือง ดยฉลี่ยหนึ่งรอบตอหนึ่งดือน สามารถผลิตเด 2,800 องคแ ราคาตนทุนฉลี่ยองคและ 4.39 บาท 
มีตนทุนรวม 12,300.83 บาท/ดือน ราคาขายฉลี่ยองคและ 152.00 บาท มีรายเดรวมทั้งสิ้น 425,600 บาท/ดือน  
  3.2 กลุมชางหลอพระดวยอะลูมินียม จากการสัมภาษณแ พบวา ผลผลิต ตนทุน ละรายเดจากการ
จําหนายพระอลูมินียม ดยฉลี่ยหนึ่งรอบตอหนึ่งดือน สามารถผลิตเด 2,800 องคแ ราคาตนทุนฉลี่ยองคและ 4.99 
บาท มีตนทุนรวม 13,949 บาท/ดือน ราคาขายฉลี่ยองคและ 100.00 บาท มีรายเดรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท/ดือน 
 
ตารางที่ 1 สดงการปรียบทียบตนทุนละรายเดจากการผลิตพระดวยทองหลืองกับอะลูมินยีม 

รายการ 
พระที่ผลิตดวยทองหลือง 

(บาท) 
พระที่ผลิตดวยอะลมูินียม 

(บาท) 
รายเด  425,600  280,000 
หัก ตนทุนผันปร 72,206  66,860  

      ตนทุนคงที่ 75,404  147,610 100,528  167,388 
กําเรขั้นตน  277,990  112,612 
อัตรากําเรขั้นตน  65.32%  40.22% 

 
จากตารางที่ 1 พบวา ตนทุนรวมทั้งหมดจากการหลอพระ ละรายเดจากการจําหนายพระทองหลืองสูง

กวาพระอะลูมินียม ชางหลอพระจะมีรายเดจากการหลอดวยทองหลือง หลังหักตนทุนคงที่ละตนทุนผันปรลว
มีกําเรขั้นตน จํานวน 277,990 บาทคิดป็นรอยละ 65.32 ฿นขณะที่รายเดจากการหลอพระดวยอะลูมินียมหลังหัก
ตนทุนท้ังหมด มีกําเรขั้นตน จํานวน 112,612 บาท คิดป็นรอยละ 40.22 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาตนทุนละผลตอบทนการหลอพระดวยทองหลืองกับการหลอดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา: 
หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี สามารถนํามาอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. ตนทุนละคา฿ชจาย฿นการหลอพระ ชางหลอพระดวยทองหลืองกับชางหลอพระดวยอะลูมินียม 
หมูบานทากระยาง ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี พบวา การหลอพระทั้งสองกลุมประกอบดวยงิน
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ลงทุนริ่มรก ฿นการซื้อครื่องมือละอุปกรณแการหลอพระดวยทองหลือง มีสินทรัพยแรวมทากับ  75,404 บาท 
หรือ 6,283.67 บาท/ครั้ง/ดือน ตนทุนผันปรมีรอบระยะวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง/ปี ทากับ 72,206 บาท หรือ 
6,017.17 บาท/ครั้ง/ดือน กลุมหลอพระดวยอะลมูินียมงินลงทุนริม่รก฿นการซื้อครือ่งมือละอุปกรณแ สินทรัพยแ
รวมทากับ 100,528 บาท หรือ 8,377.33 บาท/ครั้ง/ดือน ตนทุนผันปร มีรอบระยะวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง/ปี 
ทากับ 66,860 บาท หรือ 5,571.66 บาท/ครั้ง/ปี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สารช รุงรือง (2557) เด
ทําการศึกษานวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการหลอพระของชุมชนบานชางหลอ กรณีศึกษาบานชางหลอ ขต
บางกอกนอย กรุงทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาปใญหาดานตนทุนละวัตถุดิบการหลอพระของบานชางหลอป็น
งานฝีมือ มีความประณีต ละวัตถุดิบที่฿ชตองมีคุณภาพจึงทํา฿หตนทุนสูง ซึ่งตางจากการหลอพระทั่ว ๆ เป ที่ทําชิง
พาณิชยแนนที่ปริมาณ ฿ชวัตถุดิบที่ประหยัดกวา จึงมีราคาที่ถูกกวา ละยังสอดคลองจากการสัมภาษณแขอ ง
ภาณุวัฒนแ  หนูยอย (14 ตุลาคม 2560) กลาววา ตนทุนป็นสิ่งที่จําป็น฿นการผลิต ถาตนทุนสูงจะเดกําเรนอย ต
ถาตนทุนนอยจะเดกําเรมาก ดังนั้น฿นการผลิตตละครั้งควรวางผนการลงทุน฿หรอบคอบพื่อที่จะทํา฿หการผลิตเด
กําเรมากละเมประสบปใญหาผลขาดทุนเด 
 2. รายเดจากการผลิตละจําหนายพระ พบวา ชางหลอพระดวยทองหลือง มีรอบการผลิตพระดยฉลี่ย
หนึ่งรอบตอหนึ่งดือน สามารถผลิตเด 2,800 องคแ ราคาขายฉลี่ยองคและ 152 บาท มีรายเดรวมทั้งสิ้น 425,600 
บาท/ดือน มีตนทุนฉลี่ยองคและ 4.39บาท มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 12,300.83 บาท/ดือน  สวนชางหลอพระดวย
อะลูมินียม มีรอบการผลิตพระดยฉลี่ยหนึ่งรอบตอหนึ่งดือน สามารถผลิตเด 2,800 องคแ ราคาขายฉลี่ยองคและ 
100 บาท มีรายเดรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท/ดือน มีตนทุนฉลี่ยองคและ 4.99 บาท มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 13,949 
บาท/ดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สารช รุงรือง (2557) เดทําการศึกษานวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการ
หลอพระของชุมชนบานชางหลอ กรณีศึกษาบานชางหลอ ขตบางกอกนอย กรุงทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
รายเดตกตางกัน มีผลตอการอนุรักษแภูมิปใญญาการหลอพระตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดั บ .05 ละยัง
สอดคลองจากการสัมภาษณแของปกกรณแ  ปูอมนิล (16 ตุลาคม 2560) กลาววา รายเดจากการหลอพระจะเดดี
หรือเมขึ้นอยูกับสภาพศรษฐกิจของประทศ ถาศรษฐกิจ฿นประทศดีมีงินหมุนวียนก็จะทํา฿หขายพระที่หลอสร็จ
ลวเดราคาดี หากศรษฐกิจ฿นประทศเมดี จะทํา฿หราคาพระลดต่ําลง ละขายเดเมดี ดังนั้นกอนที่จะผลิตตละ
ครั้งจะผลิตตามคําสั่งซื้อละผลิตตามสภาพศรษฐกิจป็นหลัก ถาหากศรษฐกิจดีจะผลิตพระป็นจํานวนมาก ตถา
หากศรษฐกิจเมดีก็จะผลิต฿นจํานวนท่ีลดลงหรือเมผลิต฿นชวงระยะวลานั้น 
  
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาวัสดุที่฿ช฿นการจัดทํามพิมพแพระนอกหนือจากบบดิมที่฿ชกัน ละ฿นการหลอพระ
ทั้งสองบบมีกําเรขั้นตน฿นอัตราที่สูง จึงควรมีการบริหารจัดการที่ดี พื่อ฿หมีผลประกอบการป็นกําเรสุทธิที่ดีตาม
เปดวย 
 2. หนวยงานราชการควรขามาอนุรักษแการหลอพระละจัด฿หนักรียนนักศึกษาที่สน฿จกี่ยวกับการหลอ
พระขามาศึกษากระบวนการละวิธีการหลอพระ 
 3. ควรศึกษาปใจจัย฿นการลดตนทุนการหลอพระ฿หกับผูประกอบการ 
 
 
 



 

320 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เอกสารอ๎างอิง 
คณะกรรมการฝาุยประมวลอกสารละจดหมายหตุ. (2549). ชํางสิบหมูํ. กรุงทพฯ: อมรินทรแ พริ้นติ้ง อนดแพับ

ลิชช่ิง. 
ปกกรณแ  ปูอมนิล. (2560, 16 ตุลาคม). [บทสัมภาษณแ]. ต๎นทุนและคําใช๎จํายในการหลํอพระ. ลพบุร.ี 
พุทธิรัตนแ  รัชตะวรรณ. (2549). “รํองรอยจากชื่อชุมชนที่เหลืออยูํ: ภาพสะท๎อนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว 

กรณีศึกษาชุมชน บ๎านชํางหลํอ บางกอกน๎อย กรุงเทพฯ”. สารนพินธแปริญญาศลิปศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลัยศลิปากร. 

ภาณุวัฒนแ  หนูยอย. (2560, 14 ตลุาคม). [บทสมัภาษณแ]. รายได๎จากการจําหนํายพระ. ลพบุรี. 
สารช รุงรือง. (2557). นวทางการอนุรักษแภูมิปใญญาการหลอพระของชุมชนบานชางหลอ: กรณีศึกษาบานชางหลอ 

ขตบางกอกนอย กรุงทพมหานคร. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, 25(1), 
มกราคม-มษายน. 

สุธาสินี ศิริภคาภิรมยแ. (2557). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํม
ศรีอยุธยาคร้ังที่ 7 "วิจัย สร๎างองค๑ความร๎ูใหมํ รับใช๎สังคม" เร่ือง ความเป็นไปได๎ความเป็นไปได๎ทางธุรกิจ
ของผ๎ูผลิตต๎นทานตะวันงอกปลอดสารพิษในจังหวัดลพบุรี”. ระหวางวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

321 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ๑ให๎ประสบความสําเร็จของโรงงานเถ๎าฮงไถํ  
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

A STUDYING OF TAO HONG TAI FACTORY’S APPROACHES OF DEVELOPING BUSINESS AND 
PRODUCT FOR SUCCEED 
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บทคัดยํอ 
  มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษานวความคิดการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จ ละนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจละสังคมของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี 
ดย฿ชการศึกษา฿นรูปบบการวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ช การสังกตการณแ การสํารวจ ละการสัมภาษณแ  
  ผลการศึกษาพบวา นวความคิดการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ คือ 1) การ฿ช
ความสรางสรรคแป็นหลัก฿นการดํานินธุรกิจ มีการ฿ชนวัตกรรมละทคนลยีที่ทันสมัยมา฿ช฿นการผลิต
ครื่องปใ้นดินผา 2) การพัฒนากระบวนการดํานินธุรกิจ ดยการปรับปรุงรงงาน฿หป็นหลงทองที่ยวละหลง
รียนรูดานการผลิตครื่องปใ้นดินผา 3) การดํานินธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดยการสรางความสุข฿หพนักงาน 
ละการอนุรักษแภูมิปใญญา 4) การดํานินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ดยการชวยหลือละพัฒนาคน ชุมชน 
สาธารณะประยชนแ 5) การจัดการตราสินคา ดยการ฿ชตราสินคาดิมที่มีคุณคา ละสรางผลิตภัณฑแยอยภาย฿ตตรา
สินคาดิม 6) การสรางความตกตางดานการบริหารจัดการ ดานการภาพลักษณแ ดานผลิตภัณฑแ  สําหรับนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจละสังคมของรงงานถาฮงเถ คือ 1) การ
สงสริมความคิดสรางสรรคแของพนักงาน฿นการออกบบ 2) การผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีลักษณะฉพาะจาะจงตาม
ความตองการของลูกคา 3) การพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับความตองการของลูกคา ละความปลี่ยนปลง฿น
อุตสาหกรรม 
คําสําคัญ :  ธุรกิจ,  ผลิตภัณฑแ,  รงงานถาฮงเถ  
 
ABSTRACT 
  A Studying of Tao Hong tai factory’s approaches of developing business and product for 
succeed. 
  This qualitative study was aimed to achieve a better understanding of managing success 
in business as well as product development to serve the economic and social changes of Tao 
Hong Tai Factory, Ratchaburi Province. The data was collected by observations, explorations, and 
interviews.  
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  The findings show that Tao Hong Tai Factory has the principles of running the business as 
follows 1) Creativity as a primary factor of running the business with innovations and modern 
technology in producing ceramics 2) Transform the factory into an attraction and ceramics 
leaning center 3) Build happiness and conserve local wisdom for a sustainable development 4) 
Run a business that takes responsibility to society by helping and developing people in the 
community 5) Use sub-Brand along with the original logo for sub-products and 6) Be different in 
management, business image, and products. In order to serve the economic and social changes, 
Tao Hong Tai Factory has the principles as follows 1) encourages staffs to generate creative ideas 
2) produce unique ceramic items that match customers’ need and 3) Develop products that 
serve customers’ need and trends in the industry.  
Keywords :  Business, Product, Tao Hong Tai Factory 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 รงงานถาฮงเถ ป็นรงงานผลิตครื่องปใ้นดินผากากของจังหวัดราชบุรี ริ่มดํานินการตั้งตปี พ.ศ. 
2476 ดยนายซงฮง ซตีย เดคนพบหลงดินที่จังหวัดราชบุรี จึงมีการชวนพรรคพวกมาตั้งรงงานพื่อผลิตเห
น้ําปลา องน้ําเมมีลาย กระถางตนเม ละครื่องปใ้นดินผาบบตางๆ ที่มีวัตถุประสงคแพื่อการ฿ชสอยป็นหลัก ซึ่ง
ป็นรงงานครื่องปใ้นดินผาหงรก฿นจังหวัดราชบุรี 
 อยางเรก็ดี ฿นปใจจุบันการผลิตครื่องปใ้นดินผา฿นจังหวัดราชบุรีมีปริมาณลดลงป็นอยางมาก นื่องจาก
การปลี่ยนปลงทางสังคม วัฒนธรรม ละนวัตกรรม ท่ีมีความทันสมัยมากขึ้น ทํา฿หครื่องปใ้นดินผาเมเดรับความ
นิยมจากคนรุน฿หม มีการนําครื่องปใ้นดินผามา฿ชป็นภาชนะกักก็บน้ํานอยลง คนหันเป฿ชน้ําประปาจากก฿อกน้ํา
มากขึ้น ประกอบกับสภาวะศรษฐกิจที่ตกต่ํา ผูบริภคจึงหันเป฿ชผลิตภัณฑแทดทนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีตนทุน
ต่ําลง ละมีราคาถูกกวาครื่องปใ้นดินผาทน ผูประกอบการหลายรายทยอยลิกกิจการเปจํานวนมาก 
 ฿นปใจจุบันทายาทรุนที่ 3 ของรงงานถาฮงเถ เดมีการพัฒนาผลิตภัณฑแจาก฿นอดีตที่มีการผลิตเหน้ําปลา 
อง ครื่องปใ้นดินผา พื่อการ฿ชสอย เดมีการพัฒนาป็นผลิตภณัฑแซรามิครวมสมัยที่มีความสวยงาม สามารถ฿ชสอย
เดจริง รวมทั้งยังนําเป฿ช฿นการประดับตามสถานท่ีตางๆ พื่อความสวยงามเดดวย ซึ่งรงงานถาฮงเถป็นรงงานที่
ประสบความสําร็จ฿นการดํานินธุรกิจป็นอยางมาก ดังห็นเดจากการที่รงงานเดรับการยอมรับป็นอยางมาก ทั้ง
฿นจังหวัดราชบุรีละ฿นระดับประทศ ดยฉพาะอยางยิ่ง การที่รงงานถาฮงเถเดรับมอบหมายจากสํานัก
สถาปใตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฿หป็นผูดํานินการออกบบละจัดสรางกระถางซรามิคทั้งหมด
ที่จะ฿ชประดับบริวณดยรอบมณฑลพิธีงานพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยดช สะทอนถึงการเดรับการยอมรับละความสําร็จของรงงานถาฮงเถเดป็นอยางดี ประกอบกับ
การที่รงงานถาฮงเถยังคงดํานินธุรกิจอยูเดอยางมั่นคง ฿นขณะที่ผูประกอบการรงงานครื่องปใ้นดินผารายอื่นตาง
ลิกกิจการเป 
 ผูวิจัยจึงล็งห็นถึงความสําคัญ฿นการศึกษานวความคิดการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแของรงงานถาฮงเถ 
ที่ทํา฿หรงงานถาฮงเถประสบความสําร็จ ดังนั้นการศึกษานวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบ
ความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี จึงป็นกรณีตัวอยางสําคัญสําหรับการพัฒนาธุรกิจละ
พัฒนาผลิตภัณฑแ รวมถึงผูผลิตครื่องปใ้นดินผารายอื่นเดป็นอยางดี อีกทั้งยังมีผลตอการสืบสานอาชีพ
ครื่องปใ้นดินผา฿นกลุมผูประกอบการ฿นอุตสาหกรรมครื่องปใ้นดินผา ทายาทรวมถึงผูสน฿จทั่วเป 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. ศึกษานวความคิดการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี 
 2. ศึกษานวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจละสังคม ของรงงาน
ถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 พื่อ฿หกิดความขา฿จตรงกัน ผูวิจัยจึงเดกําหนดคํานิยามละความหมายของคําศัพทแฉพาะสําหรับการ
วิจัยครั้งนี ้
 1. การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงการดํานินธุรกิจละผลิตภัณฑแของรงงานถาฮงเถ฿หดีขึ้น หรือ
ปลี่ยนเป฿นทางที่ดีขึ้นกวาที่คยทํามา 
 2. การดํานินธุรกิจ หมายถึง การดํานินการทางธุรกิจที่ทํา฿หกิจการของรงงานถาฮงเถยังคงดํานินอยูเด 
 3. การออกบบ หมายถึง การถายทอดรูปบบของความคิดหรือการสรางสรรคแรูปบบผลิตภัณฑแ พื่อ
นําเป฿ชผลิตผลิตภัณฑแของรงงานถาฮงเถ 
 4. ครื่องปใ้นดินผา หมายถึง สิ่งท่ีทําข้ึนดวยดิน นํามาปใ้นออกบบป็นรูปทรงสิ่งของ ครื่อง฿ชตางๆลว
นํามาผาพื่อนําเปขายหรือจัดสดง 
 5. รงงานถาฮงเถ หมายถึง รงงานผลิตครื่องปใ้นดินผากากของจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูหมูที่ 2 ถนน
จดียแหัก อําภอมือง จังหวัดราชบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการวิจัยรื่อง “นวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮง เถ 
อําภอมือง จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยทําการศึกษา ละทบทวนวรรณกรรมที่กี่ยวของละสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
การวิจัย นํามา฿ชป็นนวทาง฿นการสรางกรอบนวคิด฿นการวิจัย ดยมีกรอบนวคิด฿นการวิจัย ดังนี้ 
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ผนผังภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 นวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ 
 การศึกษานวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถน้ัน ผูวิจัยเด฿ช
การศึกษา ฿นรูปบบการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative research) ป็นนวทาง฿นการศึกษาวิจัย฿นครั้งน้ี ดยผูวิจัย
เด฿ชหลงขอมูล ฿นการศึกษาคนควาจากอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของ฿หตรงกับวัตถุประสงคแของการศึกษาวิจัย 
ตามกระบวนการวิจัยดังตอเปนี้  
 1. กลุมตัวอยาง฿นการศึกษาวิจัย การศึกษา฿นครั้งนี้ป็นการศึกษา รื่องนวทางการพัฒนาธุรกิจละ
ผลิตภัณฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ ดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ลือกกลุมผู฿หขอมูลดยการกําหนด 
Key person ดยคัดลือกจากบุคคลหลักที่มีสวนกี่ยวของกับประด็นที่ศึกษาละสามารถ฿หขอมูล฿นประด็นที่
ทําการศึกษาเดป็นอยางดี (Key Informant) จากนั้น฿ชวิธีการลือกกลุมผู฿หขอมูลบบ Snowball Sampling ดย
ลือกกลุมผู฿หขอมูลออกป็น 3 กลุม เดก 
  1.1 ผูบริหารรงงานถาฮงเถ 
  1.2 พนักงานรงงานถาฮงเถ 
  1.3 ลูกคารงงานถาฮงเถ 
 2. ขอมูลละหลงขอมูลที่฿ช฿นการศึกษาวิจัย พื่อ฿หเดขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย฿ชวิธีการก็บ
รวบรวมขอมูลละหลงขอมูลที่฿ช฿นการศึกษาบงป็น 2 ประภท ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาธรุกิจและผลิตภัณฑ๑ให๎ประสบความสําเร็จของโรงงานเซรามิคเถ๎าฮงไถํ 

การพัฒนาธุรกิจ 
1. การดาํเนินการและพัฒนาธุรกิจ 
   1.1. องคแประกอบการประกอบการ 
   1.2. การปรับปลี่ยนกระบวนการดํานินธุรกิจ 
   1.3 คุณลักษณะของผูประกอบการทีด่ี 
   1.4 การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
   1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 
2. การตลาด 
   2.1. การดํานินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแ
อุปภคบริภค 
   2.2. การวางตําหนงของผลิตภัณฑแ 
   2.3 ตราสินคา 
3. การสร๎างความไดเ๎ปรยีบในการแขํงขัน 
   3.1 การสรางอกาสการติบตทางธุรกิจ 
   3.2 การสรางความตกตาง 
   3.3 กลยุทธแการสรางความเดปรียบ฿นการขงขัน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
1. การออกแบบผลติภัณฑ๑  
   1.1 หลกัการออกบบ 
   1.2 กระบวนการออกบบผลิตภัณฑแ 
   1.3 การออกบบผลิตภัณฑแที่ด ี
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหม ํ
   2.1 นวความคิดกีย่วกบัผลิตภัณฑแ฿หม 
   2.2 การขยายสายผลิตภัณฑแออกเปสูกลุมตลาด฿หม 
   2.3 นวทางการสรางสรรคแหรือพัฒนานวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑแ฿หม 
   2.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม 
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  2.1 หลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data Source) ป็นหลงขอมูลที่เดมาจากหลงขอมูลดยตรงซึ่ง
มีวิธีการ ก็บรวบรวมขอมูลดยการสัมภาษณแผูบริหารรงงานถาฮงเถ พนักงานรงงานถาฮงเถ ละลูกคารงงาน
ถาฮงเถ ดย฿ชวิธีการสัมภาษณแชิงลึกบบกึ่งครงสราง 
  2.2 หลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Sources) ศึกษาวิคราะหและสังคราะหแขอมูลจาก
อกสาร (Documentary Research) ดยวิจัยทําการศึกษาขอมูลละศึกษาคนควาจากอกสาร วารสาร 
วิทยานิพนธแ หองสมุด ละว็บเซตแตาง ๆ ที่กี่ยวของ 
 3. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ฿ชวิธีการละครื่องมือ 
฿นการวิจัยคือ การสัมภาษณแชิงลึก ( In-Depth Interview) ดย฿ชการสัมภาษณแบบกึ่งครงสราง (Semi-
Structured Interview) ฿นการก็บขอมูลละป็นกรอบคําถาม฿นการสัมภาษณแ 
 4. การวิคราะหแขอมูล ขอมูลที่เดจากการก็บรวบรวมขอมูลอยู฿นรูปของ อกสาร รูปภาพ นื้อหาที่
กี่ยวของกับวัตถุประสงคแ ละตารางการก็บขอมูลจากบบสอบถาม รวมถึงการสัมภาษณแ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษารื่อง นวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอ
มือง จังหวัดราชบุรี ฿นครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ผูวิจัยลือกกลุมผู฿หขอมูล ดยการกําหนด Key person 
คัดลือกจากบุคคลหลักท่ีมีสวนกี่ยวของกับประด็นที่ศึกษา ละสามารถ฿หขอมูล฿นประด็นที่ทําการศึกษาเดป็น
อยางดี (Key Informant) ดย฿ชวิธีการสัมภาษณแชิงลึกกลุมผู฿หขอมูลละ฿ชวิธีการลือกกลุมผู฿หขอมูลบบ 
Snowball Sampling จนกระทั่งเดผู฿หขอมูลที่ประกอบเปดวย ผูบริหารรงงานถาฮงเถ 1 คน พนักงานรงงาน
ถาฮงเถจํานวน 4 คน ละซื้อสินคาหรือ฿ชบริการรงงานถาฮงเถ จํานวน 16 คน ดยจะสรุปผลออกเดป็น 2 ตอน 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จของโรงงานเถ๎าฮงไถํ อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 
 จากผลการวิคราะหแ สามารถสรุปนวความคิดการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ 
อําภอมือง จังหวัดราชบุรีเดดังนี้ 
 1. รงงานถาฮงเถ฿ชองคแประกอบการประกอบการดานการสรางสรรคแป็นสิ่งขับคลื่อน฿นการ
ประกอบการ มีการนวัตกรรมละทคนลยีขาชวยพื่อป็นการสรางมูลคาพิ่ม฿หกับผลิตภัณฑแ 
 2. รงงานมีการพัฒนากระบวนการดํานินธุรกิจ จากดิมที่มีการผลิตละจําหนายครื่องปใ้นดินผาพียง
อยางดียว ปใจจุบันนี้มีการปรับปรุงรงงาน฿หป็นหลงทองที่ยงละหลงรียนรูดานครื่องปใ้นดินผาสําหรับลูกคา 
 3. การดํานินธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยืน รงงานพยายามทํา฿หพนักงานทํางานดวยความสุข นอกจากนี้
รงงานมีสงสริมการอนุรักษแภูมิปใญญาการผลิตครื่องปใ้นดินผาซึ่งป็นหัตถกรรมพื้นถิ่นดยการยังผลิตภัณฑแดิมที่
รงงานคยมากอน 
 4. การทําธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม รงงานมีการชวยหลือละพัฒนาคนทั้ ง฿นรูปบบ
ทุนการศึกษากนักรียน การ฿ชศิลปะชวยผูพิการ การพัฒนา฿หจังหวัดราชบุรีกลายป็นมืองศิลปะ การสรางหลง
รียนรู ครื่องปใ้นดินผาละหลงสรางรงบันดาล฿จ฿นศิลปะรวมสมัย ตลอดจนการบริจาค฿หกิจกรรม
สาธารณประยชนแ 
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 5. การจัดการตราสินคา รงงานมุงมั่นการ฿ชตราสินคาดิมที่มีความนาช่ือถือ นําเป฿ช฿นการสราง
ผลิตภัณฑแยอย (Sub Branding) ดยการผลิตสินคา฿หมหรือผลิตภัณฑแ฿หมของรงงานจะยังคง฿ชตราสินคาดิมละ
มีการพิ่มคําที่บงบอกถึงผลิตภัณฑแ฿หมนั้นขาเปดวย พื่อ฿หลูกคากิดการรับรูตราสินคาที่มีความน าช่ือถือละมี
ประวัติความป็นมายาวนานของรงงาน 
 6. การสรางความตกตางดานการบริหาร ดานภาพลักษณแ ละดานผลิตภัณฑแ ดยดานการบริหาร
รงงานมีการผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีลักษณะฉพาะจาะจงตามรายการสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order ดาน
ภาพลักษณแรงงานมีการสรางภาพลักษณแที่ดีดวยการดํานินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ละดานผลิตภัณฑแที่
มีความสรางสรรคแปลก฿หม มีความรวมสมัย มีคุณภาพสูง ละปลอดภัยตอพนักงานละลูกคา 
 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
โรงงานเถ๎าฮงไถํ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 จากผลการวิคราะหแ สามารถสรุปนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงทาง
ศรษฐกิจละสังคมของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรีเดดังนี้ 
 1. การสงสริมความคิดสรางสรรคแ฿นการออกบบผลิตภัณฑแของพนักงาน รงงานมีการสงสริม฿หนัก
ออกบบสามารถออกบบผลิตภัณฑแเดตามจินตนาการละความตองการของตนองพื่อ฿หเดผลิตภัณฑแที่ดีกวาดิม 
ทํา฿หรงงานมีผลิตภัณฑแ฿หมที่มีความสรางสรรคแ ละสรางความประทับ฿จกลูกคา ดยการออกบบจะตอง
คํานึงถึงประยชนแท่ีลูกคาจะเดรับ ละกระบวนการออกบบผลิตภัณฑแที่กี่ยวของดวย 
 2. การผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีลักษณะจาะจง ตามรายการสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) รงงาน
ถาฮงเถมีการรับผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีลักษณะฉพาะจาะจง ซึ่งมีความยากละความซับซอน฿นการผลิตซึ่งตอง
อาศัยความสามารถ ฝีมือ ละประสบการณแของนักออกบบ ละชางฝุายผลิต฿นการสรางผลิตภัณฑแตามความ
ตองการของลูกคา ทํา฿หเดผลิตภัณฑแที่มีอกลักษณแ ละมีประยชนแ฿ชสอยตรงตามความตองการของลูกคา 
 3. รงงานมีการพัฒนาครื่องปใ้นดินผา฿หสอดคลองกับความตองการของลูกคา นื่องจากตองการพัฒนา
ผลิตภัณฑแ฿หม฿หดียิง่ขึ้น ละหมาะสมกับการปลี่ยนปลงของยุคสมัย ดยมีการขยายสายผลิตภัณฑแภาย฿ตพื้นฐาน
ผลิตภัณฑแดิม มีการสรางสรรคแผลิตภัณฑแ฿หมทั้งบบท่ีสน฿จพฤติกรรมลูกคา ตลาด ละบบเมมุงหวังอา฿จตลาด 
 ดยสามารถสรุปผลการวิจัย฿นรูปบบผนผังภาพ พื่อการนําเป฿ชเดดังนี้ 
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ผนผังภาพที่ 2 สรุปนวทางการพัฒนาธุรกิจละผลติภณัฑแ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัย฿นครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ พื่อศึกษานวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบ
ความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี ดยมีกลุมตัวอยางท่ี฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ 3 กลุม คือ 1.
ผูบริหารรงงาน 2.พนักงานรงงาน 3. ลูกคา สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยเดดังนี้ 
 1. การศึกษาแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จของโรงงานเถ๎าฮงไถํ อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 
  จากผลการวิคราะหแการวิคราะหแขอมูล฿นบทที่ 4 นวความคิดการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จ
ของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี สอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาธุรกิจดังตอเปนี้ 
  1.1 นวความคิดกี่ยวกับการดํานินการละพัฒนาธุรกิจ ดวยความกาวหนาทางดานทคนลยีละ
นวัตกรรม ทํา฿หการดํานินธุรกิจตองคํานึงถึงองคแประกอบการประกอบการหลายดาน ซึ่ง Wickham (อางถึง฿น
บุญฑวรรณ วิงวอน. 2556 : 94) เดสนอเว ดยองคแประกอบของการประกอบการที่รงงานถาฮงเถนํามาพัฒนา
ธุรกิจคือ 
   1. องคแประกอบดานการสรางสรรคแองคแการ 
   2. องคแประกอบดานนวัตกรรม 
   3. องคแประกอบดานการสรางสรรคแมูลคา 
   4. องคแประกอบดานการดํานินงาน 
   5. องคแประกอบดานการจริญติบต 
  1.2 การพัฒนาปรับปลี่ยนกระบวนการดํานินธุรกิจ รงงานถาฮงเถยังคงการดํานินธุรกิจหลัก฿นรูป
บบดิม คือ การผลิตครื่องปใ้นดินผา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารงงาน ดยการปรับปรุงสถานที่฿นรงงาน฿หป็น
หลงทองที่ยวที่มีจุดดน คือ การประดับดวยผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาที่สวยงามของรงงาน การปิดรงงาน฿ห
ป็นสถานท่ีรียนรูกระบวนการผลิตครื่องปใ้นดินผา฿หลูกคาเดศึกษาหาความรู พื่อพัฒนา฿หกิดความเดปรียบ฿น
การขงขัน ละการ฿หความสําคัญกับการป็นสมาชิกท่ีดี฿นชุมชน กิดความมีความผูกพันกับชุมชน ละมีความป็น
สวนหนึ่งกับชุมชนมากขึ้น ดังที่ (ผลิน ภูจริญ. 2546 : 66) เดกลาวเว฿นรื่องของการปรับปลี่ยนกระบวนการ
ดํานินธุรกิจ คือ 
   1. องคแการธุรกิจตอง฿หความสน฿จกับพนักงานมากขึ้นกวาดิม ปิดอกาส฿หพนักงานมีการ
พัฒนาตนองมากขึ้น สงสริม฿หมีความรู ละการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
   2. องคแการตองสรางความมุงมั่นอยางจริงจัง฿นการพัฒนา฿หกิดความเดปรียบ฿นการขงขัน 
   3. นนปรัชญาของการดํานินธุรกิจที่฿หความสําคัญกับสิ่งวดลอมมากขึ้น การ฿หความสําคัญกับ
การพัฒนาทคนลยีสีขียน มีนยบายการสงสริมการตลาดสีขียน 
   4. การ฿หความสําคัญกับการป็นสมาชิกท่ีดี฿นชุมชน ละ฿นประทศท่ีองคแการขาเปดํานินธุรกิจ 
ควร฿หความสน฿จตอการขามามีสวนรวม฿นการชวยกปใญหาสังคม ละชวยหลือดับความทุกขแ ฿หความสน฿จกับ
บทบาท฿นการพัฒนาสังคมละชุมชนพื่อ฿หองคแการมีความผูกพันกับชุมชน พื่อ฿หองคแการมีความผูกพันกับชุมชน
฿นการขาป็นสวนหนึ่งกับชุมชน 
  1.3 การดํานินธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (ธนากร สังขป. 2555 : 
46) เดกลาวเววา รงงาน฿ชวิธีการสรางความสุข฿หกับพนักงาน฿นรงงาน ซึ่งการทํางานอยางมีความสุขป็นความยั่น
ยืนมั่นคงทางจิต฿จ การทํางานท่ีมีความสุขจะทํา฿หกิดความพึงพอ฿จอันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตละคุณภาพสังคม 
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ที่ดี นอกจากนี้การอนุรักษแภูมิปใญญาการผลิตครื่องปใ้นดินผาของรงงานถาฮงเถ ซึ่งป็นหัตถกรรมพื้นบานของ
ทองถิ่น฿หคงอยูเว สอดคลองกับ (รัชนี ตอาจ. 2555) ที่ศึกษา รื่อง ความยั่งยืนของหัตถกรรมครื่องปใ้นดินผา
พื้นมืองบานกาะกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบวาปใจจัยที่สําคัญที่ชวย฿หงานหัตถกรรมครื่องปใ้นดินผาพื้นมืองดํารงอยู
เดอยางยั่งยืน คน฿นชุมชนจะตองรวมกันอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม จะชวยสงสริม฿หงานหัตถกรรมครื่องปใ้นดินผา
สามารถดํารงสืบเปเดอยางยั่งยืน 
  1.4 การทําธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Resposibility) รงงาน฿ชศิลปะ
฿นการชวยหลือผูพิการ ฿ชการจําหนายผลิตภัณฑแของรงงานป็นรายเด มอบป็นทุนการศึกษา฿หกับนักรียน มีการ
สรางหอศิลปพื่อสรางรงบันดาล฿จ฿หกับผูที่สน฿จ มีการประดับสถานที่฿นจังหวัดราชบุรี฿หสวยงามดวยผลิตภัณฑแ
ของรงงาน การบริจาคงินพื่อกิจกรรมสาธารณะประยชนแ มีการรวมกับชุมชนพื่อสราง฿หศรษฐกิจชุมชนข็งรง
ละอนุรักษแเวซึ่งภูมิปใญญาทองถิ่น ซึ่งการทําธุรกิจที่มีรับผิดชอบตอสังคมขององคแกรควรจะสริมพื้นฐานของ
ศรษฐกิจชุมชน฿หมีความขมข็งมากขึ้น ฿หชุมชนสามารถดํารงอยูเด ตามที่ (พิพัฒนแ นนทนาธรณแ. 2553 : 13-15) 
เดกลาวเว นอกจากน้ีประยชนแจากการทําธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมของรงงานถาฮงเถ อาจสงผลตอการ
พิ่มยอดขาย ละสัดสวนการตลาด การสริมตําหนงตราสินคา฿หข็งกรง  ละชวยปรับปรุงภาพลักษณและ
อํานาจขององคแกร ซึ่งสอดคลองกับนวความคิดของ (Philip Kotler. 2551 : 11) ฿นรื่อง องคแการธุรกิจพื่อบริบาล
สังคม (Business Social Resposibility) 
  1.5 การจัดการตราสินคา (Brand Management) รงงานถาฮงเถลือกที่จะ฿ชตราสินคาดิมที่มี
ความนาชื่อถือ ดย฿ชวิธีการสรางผลิตภัณฑแยอย (Sub Brand) ภาย฿ตตราสินคาดิมขึ้นมา ซึ่งการ฿ชตราสินคาดิม
ที่เดรับการยอมรับจากลูกคาสงผลประยชนแตอรงงาน คือ ทํา฿หผูซื้อรับรูถึงคุณภาพสินคา ชวย฿หนะนําสินคา฿หม
ขาสูตลาดเดอยางดี ป็นการฆษณาละการสงสริมการตลาดรูปบบอื่น  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีตราสินคา 
(Branding) ของ Kotler (อางถึง฿น นภวรรณ คณานุรักษแ. 2555 : 120) 
  1.6 การสรางความตกตางดานการบริหารจัดการ ดานภาพลักษณแ ละดานผลิตภัณฑแ รงงานถาฮง
เถมีการสรางความตกตางดานการผลิตสินคา ดยการรับผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีลักษณะฉพาะจาะจง ตาม
รายการสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) ตอง฿ชทักษะ ละฝีมือของนักออกบบละชางฝุายผลิตป็นอยางมาก
฿นการผลิต ซึ่งป็นสวนหนึ่ง฿นการสรางความตกตางท่ีดดดนของผลิตภัณฑแ ตามที่ Barwise ละ Meehan (อาง
ถึง฿น Patrick Barwise. 2549 : 163) เดกลาวเว ฿นรื่องกี่ยวกับนวคิดการตลอด นอกจากนี้ รงงานมุงนนการ
ผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีความสรางสรรคและมีคุณภาพสูง มีการพัฒนาผลิตภัณฑแอยางตอนื่อง ซึ่ง ผลิตภัณฑแที่มี
คุณภาพเมดี จะทําลูกคาเดรับความสียหายจากการซื้อสินคาคุณภาพเมดี ละอาจเมกลับเปซื้ออีกนนอน สงผล
บริษัทถูกพูดถึง฿นงลบ ฿นขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑแอยางตอนื่องป็นนวทางหนึ่ง฿นชัยชนะทางธุรกิจเด ตาม
ทฤษฎีการตลาดของ (Philip Kotler. 2542 : 7) 
 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของโรงงานเถ๎าฮงไถํ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
  จากผลการวิคราะหแการศึกษานวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงทาง
ศรษฐกิจละสังคมของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี พบวา 
  2.1 การสงสริมความคิดสรางสรรคแของพนักงาน฿นการออกบบผลิตภัณฑแ สอดคลองกับ (องคแการณแ 
ทนประยุทธ. 2550 : 7) เดกลาวเววา จุดประสงคแของการออกบบผลิตภัณฑแบงเด 4 ระดับ ดังนี้ 
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   1. การออกบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมพื่อดัดปลง฿หม 
   2. การออกบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม฿หมตองการสังคราะหแผลิตภัณฑแดิม 
   3. การออกบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมริริ่มสรางสรรคแงาน฿หม 
   4. การออกบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมพื่อคนพบสิ่ง฿หม 
   ซึ่งรงงานถาฮงเถมีการสงสริม฿หนักออกบบสามารถออกบบผลิตภัณฑแเดตามจินตนาการ
ของตนอง ทํา฿หรงงานมีผลิตภัณฑแ฿หมที่มีความสรางสรรคแ ทํา฿หเดผลิตภัณฑแที่ดีขึ้น ละสรางความประทับ฿จ
฿หกับลูกคา ซึ่งการออกบบผลิตภัณฑแที่มีประยชนแ฿ชสอยตามความตองการ มีการนําหลักการทางวิทยาศาสตรแ
บางอยางมาประยุกตแ฿ช ดยที่มีความขา฿จป็นอยางดี จะชวย฿หการออกบบผลิตภัณฑแกลายป็นผลิตภัณฑแที่นํายุค
สมัยเด 
  2.2 การผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีลักษณะฉพาะจาะจงตามความตองการของลูกคา (Made to 
Order) รงงานถาฮงเถมีการรับรายการสั่งซื้อการผลิตครื่องปใ้นดินผาบบฉพาะจาะจง สดง฿หห็นวาลูกคา
ตองการผลิตภัณฑแที่มีอกลักษณแหรือมีประยชนแ฿ชสอยอยางฉพาะจาะจง ซึ่งการออกบบผลิตภัณฑแที่ดี ตองมี
อกลักษณแ ละสามารถสื่อสารหนาที่ประยชนแ฿ชสอยเดอยางชัดจน ดังที่ จอรแจ เดตอรแ (George E. Dieter) 
คารแล ยูลริช (Karl T. Ulrich) ละสตีวน อินปินกอรแ (Steven D. Eppinger) (อางถึง฿น ศิริพรณแ ปีตอรแ. 2550 : 
109) เดกลาวถึงการออกบบผลิตภัณฑแที่ดี (Product Design) ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
   1. ผลิตภัณฑแที่มีคุณสมบัติตามหลักการออกบบกําหนด (Design Requirement) 
   2. ผลิตภัณฑแที่มีวงจรชีวิตป็นมิตรตอสิ่งวดลอม (Total Life Cycle) 
   3. ถูกตองตามกฎหมาย ละกฎระบียบของสังคม (Regulation and Social) Issues) 
   ละสอดคลองกับ (ธิดารัตนแ ชวนชม. 2559) ที่ศึกษารื่อง ความสรางสรรคแดานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑแที่สรางความสําร็จของธุรกิจครื่องปใ้นดินผา ถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัดราชบุรี พบวา สิ่งที่ทํา฿หธุรกิจ
ประสบความสําร็จคือ อกลักษณแของผลิตภัณฑแ มีคุณภาพ ละการพัฒนาบบคอยป็นคอยเป 
  2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หสอดคลองกับความตองการของลูกคา ตามที่วิพุธ อองสกุล (2557) เด
สรุปถึง นวทางการสรางสรรคแหรือพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑแ฿หมมีดังนี้ 
   1. พื่อสนับสนุนการติบตของยอดขาย 
   2. พื่อพัฒนาคุณภาพ฿หดียิ่งข้ึน 
   3. การลดตนทุน 
   4. ปฏิบัติตาม กฎ ระบียบ หรือมาตรฐานท่ีปลี่ยนเป 
   การปลี่ยนปลงของสภาวะศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี นวัตกรรมสงผล฿หพฤติกรรมการซื้อของ
ลูกคาปลี่ยนปลงเป จะห็นเดวา รงงานถาฮงเถมีการพัฒนาผลิตภัณฑแพื่อ฿หประยชนแ฿ชสอยสอดคลองกับ  
ความตองการของผูบริภคตยุคสมัยอยางตอนื่องนับตั้งตผูบริหารรุนที่ 1 จนกระทั่งปใจจุบันผูบริหารรุนที่ 3  
ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑแของรงงานกิดจากการศึกษาความปลี่ยนปลงพฤติกรรมของลูกคา ความปลี่ยนปลง  
ของตลาดอุตสาหกรรมครื่องปใ้นดินผา ละความตองการขยายสายผลิตภัณฑแของรงงาน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑแ
฿หมพื่อสนับสนุนการติบตของยอดขาย ละกําเรของผลิตภัณฑแของบริษัท฿นภาพรวม฿หคงที่อยูเดหรือดีกวาดิม 
พัฒนาคุณภาพ฿หดีขึ้น ป็นการพิ่มความนาช่ือถือ (Reliability) หรือคุณสมบัติการ฿ชงาน฿หกับผลิตภัณฑแ 
(Feature) ดวยการกปใญหาที่คยกิดขึ้นกับผลิตภัณฑแที่ออกมากอนหนา ละพิ่มทางลือกหรือผลิตภัณฑแยอย
฿หกับลูกคามากยิ่งขึ้น 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. การวิจัย฿นครั้งนี้ป็นการศึกษานวความคิดการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแของรงงานถาฮงเถ฿ห
ประสบความสําร็จ ดยศึกษากับผูบริหารรงงาน พนักงาน ละลูกคา ตการวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาฉพาะธุรกิจ
ครื่องปใ้นดินผา฿นจังหวัดราชบุรีที่ประสบความสําร็จทานั้น จึงควรมีการศึกษา฿นกลุมตัวอยาง฿นกลุมผลิตภัณฑแ
อื่นๆ ที่ตกตางออกเป พราะ฿นกลุมผลิตภัณฑแอื่นอาจมีสภาพวดลอมทางธุรกิจเมหมือนกัน จึงควรศึกษา
นวความคิดการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแอื่นๆ พื่อ฿หเดขอมูลที่หลากหลาย หมาะสมกการนําเปปรับ฿ช฿น
อนาคต 
 2. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งนวคิดที่฿ช฿นการศึกษาคือ การดํานินการละการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสรางความเดปรียบ฿น
การขงขัน การออกบบผลิตภัณฑแ ละการพัฒนาผลิตภัณฑแ ซึ่งควรมีการศึกษา฿นดานอื่นๆ พิ่มติม ชน ดานการ
อนุรักษแศิลปวัฒนธรรม ดานภูมิปใญญาการผลิตครื่องปใ้นดินผา ดานการพิ่มมูลครื่องปใ้นดินผา พื่อ฿หทราบถึง
มุมมองการพัฒนาธุรกิจ฿หประสบความสําร็จอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ๎างอิง 
Patrick Barwise. คัมภีร๑นักการตลาด (Marketer’s Toolkit). กรุงทพฯ: อ็กซปอรแน็ท, 2549. 
Philip Kotler. การตลาดสําหรับนักปฏิบัติ (Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate 

Markets.) กรุงทพฯ: อ. อารแ. บซิินส พรส, 2542. 
Philip Kotler. บรรษัทบริบาล (ความรับผิดชอบตํอสังคมขององค๑กร) ทําการกุศลเพ่ือภาพลักษณ๑องค๑กรและ

ตอบสนองประเด็นสังคม (Corporate Social Responsibility Doing the Most Good For Your 
Company and Your Cause). กรุงทพฯ: ยูนิวอรแซล พับลิชิ่ง, 2551. 

ธนากร สังขป. การพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2555. 
ธิดารัตนแ ชวนชม. “ความสร๎างสรรค๑ด๎านนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ที่สร๎างความสําเร็จของธุรกิจเคร่ืองป๓้นดินเผาเถ๎าฮงไถํ.” 

วิทยาลัยทคนลยีพนมวันทแ, 2559. 
นภวรรณ คณานุรักษแ. การจัดการผลิตภัณฑ๑และราคา. กรุงทพฯ: ซีวีอลการพิมพแ, 2555. 
บุญฑวรรณ วิงวอน. การเป็นผ๎ูประกอบการโลกาภิวัฒน๑. กรุงทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 

2556 
ผลิน ภูจริญ. การจัดการธุรกิจรํวมสมัย: กรอบแนวคิดใหมํทางการจัดการในการสร๎างและพัฒนาพลวัตในการ

แขํงขัน. กรุงทพฯ: อกพิมพแเท, 2546. 
พิพัฒนแ นนทนาธรณแ. การจัดการความรับผิดชอบตํอสังคมขององค๑กร. นนทบุรี: ธิงคแ บียอนดแ บุ฿ค, 2553. 
รัชนี ตอาจ. “ความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป๓้นดินเผาพ้ืนเมือง : กรณีบ๎านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.” 

วารสารสุขทัยธรรมาธิราช, ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2555. 
ศิริพรณแ ปีตอรแ. มนุษย๑และการออกแบบ. กรุงทพฯ อดียนสตรแ, 2550. 
องคแการณแ ทนประยุทธ. การออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม. พิมพแครั้งท่ี 2. กรุงทพฯ: อชีย ดิจิตอลการพิมพแ, 

2550. 
 



 

332 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการจัดการลดต๎นทุนการขนสํง  
กรณีศึกษา บริษัท ค๎าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

OPTIMIZATION GUIDELINES AND REDUCE TRANSPORTATION COSTS. A CASE STUDY OF 
RETAIL COMPANIES IN BANGKOK 

 
อัญชลี หิรัญแพทย๑ 

Anchalee Hiranphaet 
สาขาวิชาการจดัการลจสิติกสแ วิทยาลัยลจสิติกสและซัพพลายชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
บทคัดยํอ 
  นวทางการพิ่มประสิทธิภาพ ละการลดตนทุนการขนสง  กรณีศึกษา บริษัท คาปลีก ฿นขต
กรุงทพมหานคร ดยมีวัตถุประสงคแ ดังนี้ 1) พื่อศึกษาปใญหาดานการขนสงสินคา 2) พื่อศึกษานวทาง฿นการพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสง 3) พื่อศึกษานวทางการลดตนทุนดานการขนสง  
  ผลการศึกษาพบวา การจัดการดานการขนสงสินคา พบปใญหาที่ทํา฿หการขนสงสินคาลาชา คือสินคามี
หลากหลายประภททํา฿หกิดความผิดพลาดสับสน฿นการตรวจรับ การคัดยก การรวบรวม มีพนักงานขาออกบอย
ละพนักงานบางสวนขาดความกระตือรือรน  เมมีระบบสารสนทศที่ดีที่ขามา฿ชจัดการขอมูล การคาดการณแ
ปริมาณสินคาเดเมนนอน จํานวนรถขนสงสินคาที่มีเมพียงพอละรถสียบอย ละมีปใญหาดานวิธีการคํานวณ
ตนทุนคาขนสงสินคาที่ยังเมหมาะสม  
  ดยงานวิจัยนี้เดประยุกตแ฿ชความรู ทฤษฎีละนวคิดตางๆ ที่กี่ยวของกับการวางผนสนทางการขนสง 
การพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคา การลดตนทุนดานการขนสง ละการบริหารจัดการขนสงพื่อ฿หขากับ
วัตถุประสงคแของการวิจัย  
คําสําคัญ : การจัดการลดตนทุน, การลดตนทุนการขนสง, ประสิทธิภาพ 
 
ABSTRACT 
  The optimization approach and reduce transportation costs , case study of retail companies 
in Bangkok. The following objectives: 1) to study transportation problems.  2) To explore ways to 
increase transportation efficiency. 3) To explore ways to reduce transportation costs.  
  The study indicated that Shipping Management There was a problem that delayed the 
shipment. There are many types of products that cause mistakes, confusion, discrimination, 
gatherings, frequent attendance, and lack of enthusiasm. There is no better information 
management system. Uncertain product forecasts. Insufficient freight and frequent waste And 
there are problems with how to calculate shipping costs.  
  This research applied the knowledge. Theories and Ideas Related to route planning. 
Freight optimization Reducing Transportation Costs And transport management to meet the 

objectives of the research.        
Keywords : Cost reduction management, Management reducing transportation costs, Performance 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันการขงขัน฿นธุรกิจการจัดจําหนายสินคาอุปภคบริภคมีมากขึ้น องคแกรตางๆ จึงตองมีการ
ปรับตัวละมีนวทาง฿นการปรับปรุงปลี่ยนปลงนยบาย กลยุทธแการวางผนละการบริหารจัดการภาย฿นองคแกร
พื่อพ่ิมประสิทธิภาพ฿นการทํางาน พื่อจะ฿หองคแกรอยูรอดสามารถดํานินธุรกิจตอเปละขงขันกับคูขง฿นตลาด
เด การสงมอบสินคาที่ตรงตอวลาพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ก็ป็นสวนหนึ่ง฿นการที่หนวยงานตาง ๆ ฿ห
ความสําคัญพื่อสรางความพึงพอ฿จสูงสุด฿หกลูกคา (ทมนี สุข฿ส. 2559) กลาววาจากงานวิจัยพบวากลุมผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทมีความสน฿จ฿นการดํานินครงการการพัฒนาระบบการจัดการลจิสติกสแภาย฿นบริษัท พื่อ฿ห
กิดการพัฒนากระบวนการทํางานละลดตนทุนอยางยั่งยืน อยางเรก็ตามกลุมของผูบริหารระดับกลาง ละ
พนักงาน฿นระดับปฏิบัติการยังมีความห็นวาการจัดการครงการดานการจัดการลจิสติกสแจากหนวยงานหรือองคแกร
ตางๆ พื่อพัฒนากระบวนการทํางานละการลดตนทุนภาย฿นบริษัท กอ฿หกิดภาระงานพิ่มข้ึนจากงานประจํา ละ
มีความคุยคยกับกระบวนการทํางานดิมมากกวา ดังนั้นจะห็นเดวาการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการลจิสติกสแ
ละซอุปทานของบริษัทกรณีศึกษาจําป็นจะตองเดรับการรวมมือกันภาย฿นบริษัท พื่อช้ีประด็นปใญหาที่มีอยู฿น
การดํานินงานละการกเขปใญหารวมกัน จึงจะสามารถพัฒนากระบวนการทํางานละลดตนทุนเดอยางยั่งยืน 
 ผูประกอบการที่อยู฿นธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปภคบริภคทั้งหลาย ตองหานวทางหรือวิธีตางๆ พื่อ
นําขามาชวยพิ่มประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการทํางาน฿หมากที่สุด กลาวคือจะตองชวย฿หการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดขั้นตอนละวลา฿นการทํางาน฿หสั้นลง ชวยลดตนทุนละที่สําคัญตองชวยทํา฿หสินคา
ถึงมือลูกคาเดอยางรวดร็ว ตรงวลา ตรงสถานที่ละตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุดนั่นอง ซึ่งนั่นถือวา
ป็นปูาหมายที่สําคัญของทุกองคแกร฿นธุรกิจ 
 การขนสงสินคาจึงถือวาป็นหัว฿จหลักอยางหนึ่งที่สําคัญ฿นองคแกร กลาวคือการขนสงสินคา ป็นการ
คลื่อนยายสินคาจากสถานที่ผลิตหรือสถานที่จัดก็บเปยังผูบริภคซึ่งป็นกลุมลูกคาปูาหมายขององคแกร ดยการ
ขนสงสินคานั้นตองมีความรวดร็วละความสม่ําสมอ การขนสงถือวาป็นการบริการลูกคาอยางหนึ่งละถือวาป็น
องคแประกอบสําคัญ฿นการธุรกิจ หากการขนสงสินคามีปใญหาอาจสงผลกระทบตอความช่ือถือของลูกคา ซึ่งหาก
ผูขายหรือผูผลิตเมสามารถสงสินคา฿หลูกคาเดทันตามที่ตองการ ก็จะกอ฿หลูกคาเมพอ฿จละสียอกาส฿นการขาย 
หรือหากลูกคาป็นรงงานอุตสาหกรรมก็จะทํา฿หกิดปใญหาการผลิตหยุดชะงักนื่องจากช้ินสวนละวัตถุดิบมาเมทัน
ตามวลาที่ตองการ การขนสงสินถือวาป็นตนทุนอยางหนึ่งที่องคแกรจะตองคํานึงถึง ละมีความสําคัญ฿นการกําหนด
ราคาสินคา สัดสวนของตนทุนคาขนสงท่ีพิ่มขึ้นทํา฿หเดกําเรจากการขายนอยลง ซึ่งป็นสิ่งที่องคแกรจะตองคํานึงถึง 
ละนื่องจาก฿นสถานการณแปใจจุบัน ที่ราคาน้ํามันสูงขึ้น ละมีการขงขันทางธุรกิจกันอยางมาก ทุกองคแกรจึงตอง
หาวิธี฿นการลดคา฿ชจายตาง ๆ พื่อ฿หบริษัทสามารถอยูหนือคูขงเด ทันกับสถานการณแที่กิดขึ้น฿นปใจจุบัน ละ฿น
บางครั้งราจะตองผชิญกับปใญหาที่ราเมสามารถคาดการณแเดทั้งภาย฿น ละภายนอกองคแกร ซึ่งราจําป็นตองหา
กลยุทธแตาง ๆ พื่อ฿หการขนสงสินคามีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล฿หมากที่สุด พื่อชวย฿นการลดตนทุน การ
สงมอบสินคา฿หกับลูกคาภาย฿นระยะวลาที่กําหนด ละ พื่อ฿หบริษัทสามารถบรรลุปูาหมายดานกําเรที่พิ่มมาก
ขึ้นอีกดวย 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษากระบวนการการจัดการขนสงของบริษัท คาปลีก ฿นขตกรุงทพมหานคร 
 2. พื่อศึกษานวทาง฿นการพิ่มประสิทธิภาพการขนสงของบริษัท คาปลีก ฿นขตกรุงทพมหานคร 
 3. พื่อศึกษานวทางการลดตนทุนดานการขนสงของบริษัท คาปลีก ฿นขตกรุงทพมหานคร 
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นิยามศัพทย๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. Add Value คือ สวนพิ่มติมที่กินจากความคาดหวังของลูกคาหรือกินเปจากความตั้ง฿จ฿ห ลูกคา 
ดยที่เมสียหรือสียตนทุน฿นการพิ่มล็กนอย ดยการพิ่มมูลคานั้นสรางการข งขัน฿หกับองคแกร฿นการขาย
ผลิตภัณฑแที่เด ราคาสูงขึ้น 
 2. Multimodal Transport คือ รูปบบการขนสงสินคาดวยวิธีการผสมผสานการขนสงหลายรูปบบ
จากสถานที่หน่ึง หรือจากผูสงสินคาตนทางเปสูสถานหน่ึงหรือตอนื่องเปจนถึงสถานท่ีหรือ ผูรับสินคาปลายทาง ดย
การสงมอบนั้น อยูภาย฿ตความรับผิดชอบของผูประกอบการขนสงรายดียว หรือภาย฿ตสัญญาขนสงพียงฉบับดียว 
 3. Outsource คือ การเปทําสัญญาตอสําหรับกระบวนการทํางาน ชน การออกสินคา หรือการผลิต
สินคา ป็นตน กับกิจการอื่น ซึ่งการตัดสิน฿จที่จะมอบหมายภารกิจขององคแกร฿หผูอื่นดํานินการทนจะกิด ขึ้น มื่อ
องคแกรธุรกิจ ดยฉพาะธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม (SME) เมพรอมที่จะ฿ชทรัพยากรภาย฿นที่มีอยูทํางานนั้น
ดวยตนอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวความคิดการวจิัย 
 

 ภาพที่ 1 ภาพกรอบนวความคิด฿นการวิจัยสามารถอธิบายเดวา ตัวปรที่฿ช฿นการวิจัย มีทั้งหมด 2 ตัว
ปร ซึ่งบงประภทของตัวปร เด 3 ประภท ดังรายละอียดละนิยามชิงปฏิบัติการตอเปนี้ 
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 1. ตัวปรตนหรือตัวปรอิสระ จํานวน 5 ตัวปร คือ พนักงานขับรถ มาตรฐานการรับสินคา สภาพ
การจราจรหนานน จํานวนรถขนสง ละสินคา 
 2. ตัวปรฝงสงผาน (Mediator Latent Variable) จํานวน 1 ตัวปร คือ ความสัมพันธแผูจัดหากับ
ผูขายสินคา (Supplier Relationships) 
 3. ตัวปรตาม 
  มดลสมการครงสราง มีหลักฐานทางทฤษฏีละงานวิจัยสนับสนุนวา ตัวปรมีความสัมพันธแกันตางมี
อิทธิพลทางตรงละทางออม การสรางมดลสมการครงสรางนั้น พื่อยืนยันละทดสอบทฤษฎี (Theory Testing) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ฿นการศึกษาครั้งน้ี฿ชวิธีการก็บขอมูล (Data Collection) หลายๆ รูปบบ ริ่มจากการหาขอมูลบื้องตน
ของบริษัท คาปลีก ฿นขตกรุงทพมหานคร เดก ประวัติความป็นมาของบริษัท ครงสรางองคแกร การดํานินธุรกิจ 
นวัตกรรม฿นดานตางๆ ละขออนุญาตผูจัดการฝุาย฿นการศึกษาวิจัย฿นรื่อง ปใญหา นวทางทางการพิ่ม
ประสิทธิภาพ ละการลดตนทุนดานการขนสง ฿นครั้งนี้ ดยขอความอนุคราะหแขอมูลของฝุาย คลังสินคาละ
วางผนจัดสง ขอนัดสัมภาษณแชิงลึกพนักงานระดับผูบริหาร ละระดับปฏิบัติการผูที่มีความช่ียวชาญรับผิดชอบ
กี่ยวกับคลังสินคาละวางผนจัดสง พื่อทําการก็บรวบรวมขอมูล ดยมีขั้นตอนดังตอเปนี้ 
 1. การสัมภาษณแชิงลึก (In depth Interview) ป็นการนัดสัมภาษณแพนักงานระดับผูบริหารละระดับ
ปฏิบัติการผูทีม่ีความช่ียวชาญรับผิดชอบกี่ยวกับคลังสินคาละวางผนจัดสง ผูวิจัยสัมภาษณแดวยตนอง฿ชวลา 5 วัน 
ตั้งตวันที่ 16-20 กุมภาพันธแ 2560 ละดยนวคําถาม฿นการสัมภาษณแจะตกตางกันดยบงออกป็น 2 ระดับ 
ตามบบสัมภาษณแชิงลึก ดังนี้ 
  ระดับผูบริหาร นวคําถามจะป็นนวทาง฿นการกําหนดปูาหมาย฿นการปฏิบัติงานรวมถึงการ
วางผน฿นการปฏิบัติงาน฿หมีประสิทธิภาพ รวมถึงนวทาง฿นการกปใญหา฿นการทํางาน 
  ระดับปฏิบัติการ นวคําถามจะป็นคําถามกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของตละกิจกรรมละ
ปใญหาที่พบ฿นการปฏิบัติงาน 
 2. การสังกตบบมีสวนรวม (Participant Observation) ดยผูวิจัยเดขาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมของ
หนวยงานท่ีกี่ยวของ฿ช วลา 15  วัน ตั้งตวันท่ี 23 กุมภาพันธแ 2558 – 9 มีนาคม 2560 ดยผูวิจัยจะขาเปมีสวน
รวม฿นกิจกรรมตางๆ ของสวนงานวางผนจัดสง ฿นการขารวมประชุม ประสานงาน ละดํานินการ รวมถึงการขา
เปพูดคุยสนทนา ซักถาม วลาการทํางาน พนักงานท่ีหนางานป็นประจําพื่อ฿หเดขอมูลดยมีประด็นสังกตดังนี้ 
  ขั้นตอน฿นการปฏิบัติงาน 
  ปใญหาละอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน 
  นวทาง฿นการกเขปใญหา 
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ผลการวิจัย 
 

 
 

รูปภาพสดงผนภมูิกางปลา 
 

 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสํง 
 จากการศึกษา  สรุปนวทาง฿นการพิ่มประสิทธิภาพการขนสง เดดงันี้ 
 1. การจัดรถ฿หหมาะสมกับจํานวน ละสอดคลองกับสถานท่ีสงมอบสนิคา 
 2. การออกบบการขนสง฿หหมาะสมกับการทํางานของบริษัท ดยพิจารณาถึง ผลตอการบริการลูกคา
ละความพึงพอ฿จสูงสุดของลูกคารวมทั้งสอดคลองกับนวทางการปฏิบัติงานละนยบายของบริษัท 
 3. การบริหารดานขอมูลขาวสาร (Information flow) ซึ่งบริษัทจะตองมีการ฿หความรวมมือ การ
วางผน การพยากรณแความตองการ รวมถึงการติมต็มสินคา (Collaborative planning forecasting and 
replenishment: CPFR) ที่มีมาตรฐาน ละป็นอันหนึ่งอันดียวกัน ช่ือมยงขอมูลกันเดอยางทันทวงที  การ฿ช
ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management system; TMS) ซึ่งป็นการวางผนการ
ขนสงละพิ่มประสิทธิภาพ฿นการขนสง (Transportation optimizer) พื่อ฿หบรรลุปูาหมายดานความรวดร็ว 
ละตนทุนท่ีประหยัดที่สุด ซึ่งป็นปูาหมายหลักของการขนสง ดยระบบนี้จะมีหนาที่ชวยการตัดสิน฿จ฿นรื่องการ
บรรทุกสินคา ละการจัดวางสนทาง฿หมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 แนวทางการลดต๎นทุนด๎านการขนสํง 
 จากการศึกษาตนทุนคาขนสงของบริษัทฯ ปี 2557 บริษัทฯ มีคาขนสงอยูที่ 1.46 % ของยอดขายทั้งหมด 
ซึ่งจากนยบายของบริษัทฯ ฉพาะคา฿ชจาย฿นการขนสงสินคา ตั้งเวที่ เมกิน 1% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งจาก
ขอมูลดังกลาว สรุปนวทางการลดตนทุนดานการขนสง ตามนวคิดของ (สิทธิชัย ฝรั่งทอง. 2553 :105-108) เด
กลาวเววา กลยุทธแ฿นการลดตนทุนทางดานการขนสง ดังนี้ 
 1. การนําการคิดตนทุนบบรายกิจกรรม (Activity-Based Costing  : ABC) ขามาชวย฿นการคิดตนทุน
การขนสงนั้น สามารถนํามา฿ชชวย฿นวางผนปรับลดตนทุน฿นการขนสงลงเดนื่องจากตนทุนที่คํานวณเดนั้น จะป็น
ตนทุนตอกิจกรรมที่ดํานินการ ซึ่งจะทํา฿หมองห็นวาตนทุน฿นกิจกรรม฿ดมีตนทุนที่สูงที่ควรทําการปรับลดลง฿หมี
ความหมาะสม 
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 2. การพิจารณาละคํานึงปใจจัยที่กี่ยวของกับคาขนสง เดก คา฿ชจายที่กี่ยวกับการขนสงที่ยวปลา 
ปริมาณหรือนํ้าหนักของสินคาท่ีบรรทุก ชน การ฿ชการบรรทุกบบต็มคันรถ (Full Truck Load) ทนการขนสงที่
฿ชการบรรทุกสินคาทากับปริมาณสินคาทาตามคําสั่งซื้อที่กิดขึ้นทานั้น ป็นตน ระยะวลาที่฿ช฿นการขนถายขึ้น
ละลง รวมถึงคา฿ชจาย฿นสวนที่กี่ยวกับระยะ วลา฿นการรอ คา฿ชจายที่ กี่ยวของกับระยะทาง฿นการขนสง 
คา฿ชจายที่กี่ยวกับความรับผิดชอบตอความสียหายจึงจําป็นตองมีการบวก คา฿ชจาย฿นสวนที่ป็นรื่องของการ
ประกันภัย พื่อ฿หทราบตนทุนการขนสงวาท่ีจริงลวนั้นตนทุนการขนสงหลักๆเปอยูที่กิจกรรมหนวย฿ด 
 3. การหันมา฿ชพลังงานทางลือก ดยปรับปลี่ยนพลังงานที่฿ช฿นการขนสงจากน้ํามันดีซลหรือบนซิน 
ป็นเบอดีซลหรือก฿าซ NGV ซึ่งชวยประหยัดคา฿ชจายมากกวาการ฿ชน้ํามันประมาณ 60-70% ละยังชวย฿นรื่อง
ของสิ่งวดลอมดวย ต฿นการตัดสิน฿จติดตั้งระบบ NGV ควรพิจารณาถึงประภทของครื่องยนตแ พิจารณาสถานี
บริการ NGV ละสนทาง฿นการขนสง สุดทายคือ การพิจารณาผลตอบทนการลงทุน 
 4. การจัดระบบการขนถายสินคา฿หป็นมาตรฐาน พื่อชวยลดคา฿ชจายที่เมทํา฿หกิดประยชนแลง ชน 
การทํางานซ้ําซอน การทํางานผิดพลาด ป็นตน ซึ่งการจัดระบบดังกลาวจะชวยทํา฿หลดตนทุนการขนสงเด 
 
อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษา ทํา฿หมีความขา฿จ กระบวนการจัดการการขนสง นวทางการพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสง รวมถึงรื่องตนทุนดานการขนสง ซึ่งป็นสิ่งที่สําคัญที่฿ช฿นการตัดสิน฿จ฿นการดํานินธุรกิจ พื่อ฿หกิดความ
หมาะสม฿นการดํานินงาน ละความหมาะสม฿นรื่องตนทุนที่กิดขึ้น฿นการดํานินงาน ดยป็นปใจจัยที่ชวย฿ห
บริษัทน้ันมีสามารถ฿นขงขัน ละการรองรับการจริญติบต฿นอนาคต ดยสรุปผลการวิจัยเวดังนี้ปใญหาดานการ
ขนสง พบปใญหา฿นดานการขนสงสินคาที่ลาชา(เมป็นเปตามวันวลาที่กําหนด)ทํา฿หลูกคากิดความเมพอ฿จ฿นดาน
การบริการของบริษัท กระทบกระทือนตอยอดขายละช่ือสียงของบริษัทป็นอยางมากซึ่งปใญหาดังกลาว กิดจาก
การเมมีมาตรฐาน฿นการรับ-สงมอบสินคา นื่องจากสินคาของบริษัทมีหลากหลายประภททํา฿หกิดความผิดพลาด
สับสน฿นการตรวจรับ คัดยก รวบรวม มีพนักงานขาออกบอยละพนักงานบางสวนขาดความกระตือรือรน  เมมี
ระบบสารสนทศที่ดีที่ขามา฿ชจัดการขอมูล ปริมาณสินคาคาดการณแเดเมนนอน จํานวนรถขนสงสินคาที่มีเม
พียงพอละรถสียบอย ขาดการวางผนสนทางการขนสงที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับที่ (วิศิษฏแ วัฒนานุกูล. 
2552 : 47-49) เดกลาวเววา ทคนลยีกี่ยวกับการขนสงที่สําคัญนํามา฿ชบริหารจัดการลอจิสติกสแซัพพลายชน 
หรือรียกอีกยางหนึ่ง ระบบบริหารจัดการงานขนสง ซึ่งจะกลาว฿นท่ีนี้ เดก 
 1. ระบบบริหารจัดการกองรถขนสง (Fleet Management System) 
 2. ระบบการวางผนละจัดการสนทางการดินรถ (Vehicle Routing & Planning) 
 3. ระบบตรวจหาตําหนงละควบคุมการดินรถ (Vehicle Based System) 
 ดังนั้นจะห็นวาบริษัทควร฿หความสําคัญกับการจัดการดานการขนสง พราะจะสามารถชวยพิ่ม
ประสิทธิภาพการขาย฿หดีขึ้นละครอบคลุมกลุมลูกคามากขึ้น ทั้งนี้ยังชวยจัดการ฿หกระบวนการ฿นการดํานินงาน
฿นองคแกรดีขึ้น ชวย฿หตอบสนองความตองการของลูกคาเดอยางตรงจุดละพึงพอ฿จมากขึ้น ชวยลดตนทุน฿นการ
ขนสงสินคา ลดความสูญสีย ลดพื้นที่จัดก็บ ลดความเมนนอน ละพิ่มประสิทธิภาพ฿นการขนสงสินคา 
นอกจากน้ี มื่อบริษัทสามารถจัดการดานการขนสงสินคาเดอยางหมาะสมลว ก็จะทํา฿หสามารถกําหนดนวทาง
฿นการปรับปรุงการดํานินงานละกําหนดกลยุทธแตางๆ฿นการดํานินงานดยรวมกบริษัทเดอยางชัดจนมากยิ่งข้ึน 
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 ปใญหาดานการจัดการการขนสงสินคาท่ีกิดขึ้น ท่ีสงผล฿หกิดการสงสินคาลาชา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(ชินภัทร ออนฉิม. 2555) เดทําการศึกษา การพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาภาย฿นขตกรุงทพละปริมณฑล 
กรณีศึกษา บริษัท ซ็นทรัลมารแก็ตติ้ง จํากัด ประสบปใญหาการสงสินคาท่ีมีจํานวนมาก หลากหลายชนิด  งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคแพื่อนําสนอวิธีการวางผนการทํางานละการจัดตารางการดินรถ฿หมีประสิทธิภาพพิ่มขึ้น฿น
รูปบบการจัด Routing พื่อลดระยะวลา฿นการสงสินคา ลดจํานวนรถขนสงที่฿ช฿นตละวัน ละลดตนทุนการ
ขนสง (บุญมี สวางนตร. 2550) เดทําการศึกษา การลือกรูปบบการกระจายสินคาท่ีหมาะสมสํากรับอุตสาหกรรม
การผลิตครื่อง฿ชเฟฟูา พบวาการจัดการคลังสินคาละการสงมอบป็นปใญหาหนึ่งที่มีบทบาท฿นการนําองคแกรเปสู
ปูาหมายที่กําหนดเว ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษานวทาง฿นการพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินคานะกระบวนการสงมอบสินคา รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอ฿จของลูกคา฿นดานบริการขององคแกร
กรณีศึกษาพบวาปใญหา฿นคลังสินคากิดขึ้นจากข้ันตอนการดํานินงานที่ผิดพลาด ละขาดการกําหนดตําหนงการ
จัดก็บสินคา รวมถึงเมมีการกําหนดหนาที่ประจําตําหนงอยางชัดจนสวนปใญหา฿นดานการขนสงสินคาพบวามี
ขอบกพรอง฿นขั้นตอนการดํานินงานชนกัน กลาวคือเมมีการจัดการละกเขปใญหาที่กิดขึ้น฿นกระบวนการทํางาน 
ขาดขั้นตอน฿นการตรวจสอบที่ชัดจนละรัดกุมรวมเปถึงเมมีผนการดินรถพื่อขนสงสินคา ดังนั้นผูวิจัยเดสนอ 
 นวทาง฿นการกเขปใญหากรณีศึกษานี้คือ ฿นดานขนสงสินคา มีการสนอนวทางกเข ดยกําหนด
ขั้นตอนละกระบวนการทํางาน฿หม การกําหนดสนทางการดินรถ฿หม ละรูปบบการกระจายสินคา บงรูปบบ 
A รูปบบ B ละ C ฿นวลาที่บริษัทมีรถขนสงเมพียงพอหลังจากทีมีการปรับปลี่ยนกระบวนการดํานินงานตามที่
นําสนอ ผูวิจัยเดจัดก็บผลการดํานินงาน฿หมป็นระยะวลา 3 ดือน ละพบวา สามารถพิ่มประสิทธิภาพดยการ
ลดความผิดพลาด฿นกระบวนการทํางาน ลดการสูญหายละสียหายของสินคา ละลดระยะการทํางานลงเด  ละ
สอดคลองกับการศึกษาของ (มนตรี บุญงาม. 2549)  เดศึกษาการประยุกตแระบบทคนลยีสารสนทศพื่อธุรกิจ
ขนสงสินคามีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนาปรกรมว็ปอพพลิคช่ันนํามาประยุกตแ฿ชกับธุรกิจขนสงสินคาละพื่อกเข
ปใญหาการบริหารจัดการอกสารการจัดสงสินคา฿นขั้นตอนตางๆ ของการทํางานประจําวัน ซึ่งผูวิจัยลือก฿ชระบบ 
TMS มา฿ช฿นกิจการ การนําระบบ TMS มาชวยพัฒนาการขนสง฿หมีประสิทธิภาพ ดยสามารถ฿ชหาสนทางที่
หมาะสม ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานท่ีเมหมาะสม ฿ชติดตามสถานการณแขนสงเด  ดานการสื่อสาร
ละจัดก็บขอมูล จากปใญหาที่เมมีการนําระบบสารสนทศท่ีดีขามา฿ชจัดการขอมูล฿หป็นระบบมาตรฐานดียวกัน 
ขาดการช่ือมยงขอมูลกัน จึงสงผล฿หเมสามารถทํางานเดอยางมีประสิทธิภาพทาที่ควร ควรกเขดย การนํา
ระบบสารสนทศขามาชวยจัดการขอมูล ชน ระบบ ERP ซึ่งสามารถชวยพิ่มประสิทธิภาพ฿นการวางผนละ
จัดการทรัพยากรบริษัทเดละชวยพิ่มความสามารถ฿นการขงขัน ดยการ฿ชประยชนแจากระบบขอมูลที่บูรณาการ
กันภาย฿นองคแกร ซึ่งจะทํา฿หเมมีขอมูลที่ซ้ําซอนกัน หรือมีขอมูลชุดดียวท่ี฿ชงานรวมกัน 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 ฿นรื่องตนทุนการขนสงสินคาควรนําวิธีการคํานวณบบระบบตนทุนรายกิจกรรมเปประยุกตแ฿ช฿ห
ครอบคลุม ดยควรมีการตรียมความพรอมของขอมูลตางๆ ที่จําป็นตอง฿ช฿นการวิคราะหแตนทุนรายกิจกรรม 
พื่อ฿หสามารถนําเปป็นขอมูล฿นการวางผน ตัดสิน฿จปรับปรุงการบริหารจดัการการขนสงละกระจายสินคาเด วา
กิจกรรมเดที่เมกิดประยชนแ ละควรมีการคํานึงปใจจัยคา฿ชจายที่กี่ยวกับการขนสงที่ยวปลา ปริมาณหรือนํ้าหนัก
ของสินคาที่บรรทุก ระยะวลาที่฿ช฿นการขนถายขึ้นละลง รวมถึงคา฿ชจาย฿นสวนที่กี่ยวกับระยะวลา฿นการรอ 
คา฿ชจายที่กี่ยวของกับระยะทาง฿นการขนสง คา฿ชจายที่กี่ยวกับความรับผิดชอบตอความสียหายจึงจําป็นตองมี
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การบวก คา฿ชจาย฿นสวนที่ป็นรื่องของการประกันภัย พื่อ฿หทราบตนทุนการขนสงวาที่จริงลวนั้นตนทุนการ
ขนสงหลักๆเปอยูที่กิจกรรมหนวย฿ด การหันมา฿ชพลังงานทางลือก ซึ่งชวยประหยัดคา฿ชจายมากกวา การจัดรถ฿ห
หมาะสมกับจํานวน ละสอดคลองกับสถานท่ีสงมอบสินคา 
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แนวทางการสื่อสารความร๎ูในโครงการวิจัยแบบกลุํมวชิาการ  
กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต๎โครงการการบริหารจัดการน้ําแบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนลุํมน้ําอยํางย่ังยืน กรณีศึกษาคลองปุาพะยอม-คลองทําแนะ จงัหวัดพัทลุง 
KNOWLEDGE COMMUNICATION IN A RESEARCH CLUSTER: THE CASE STUDY OF THE  

PARTICIPATORY MANAGEMENT OF WATER RESOURCES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
BASIN PEOPLE, PA-PAYOM AND TANAE RIVERS, PHATTHALUNG PROVINCE 

 
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1 พัชลินจ๑ จีนนุนํ 2 เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ๑ 3 นพดล สาลีโภชน๑ 4 

Tanapat Temrattanakul 1 Phatchalin Jeennoon 2  Cherdsak Kuaraksa 3 Noppadol Saleepoch4 
1 อาจารยแ ดร. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ สารสนทศศาสตรและนิทศศาสตรแ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาภาษาเทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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4 อาจารยแ สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
บทคัดยํอ 
  การวิจัยรื่องนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัย
บบกลุมวิชาการ ละ 2) พื่อสรางนวทางการสื่อสารความรูที่หมาะสมกับการดํานินครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ 
ผลการศึกษาพบวา การสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยป็นการสื่อสารระหวางฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชนผานบริบท
การสื่อสารความรู฿นพื้นที่วิชาการละพื้นที่ชุมชน ดยพบวาตัวปรรื่องพื้นฐานความรูละบริบทของการสื่อสาร
ความรูมีผลตอการมีอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู ดย฿นสวนของอุปสรรคของการสื่อสารความรู
พบวามีอุปสรรคดานการรูคิดละดานสงัคมวัฒนธรรมปรากฏ฿หห็นดนชัด ละการศึกษา฿นสวนของผลสัมฤทธ์ิของ
การสื่อสารความรูพบวาผูสื่อสารความรูฝุายนักวิจัยเดบรรลุผลรื่องผลสัมฤทธิ์รื่องการสรางความรู ฿นขณะที่ผู
สื่อสารฝุายชุมชนเดบรรลุผลสัมฤทธิ์รื่องการประยุกตแ฿ชความรู สําหรับการศึกษานวทางการสื่อสารความรูที่
หมาะสมสําหรับครงการวิจัยบบกลุมวิชาการที่ดํานินการรวมกับชุมชนพบวาควรดํานินตามหลักการสื่อสารความรูที่
รียกวา PRIMA ซึ่งประกอบดวย การ฿ชสื่อชิงบุคคล (P-Personal) การ฿ชสื่อสะทอนผล (R-Responsive) การ
สื่อสารบบเมป็นทางการ (I-Informal) การสื่อสารหลายครั้ง (M-Multiple) ละการสื่อสารนวขนาน (A-
Aligned) 
คําสําคัญ : การสื่อสารความรู, อุปสรรคการสื่อสารความรู, ผลสัมฤทธ์ิการสื่อสารความรู 
 
ABSTRACT 
   This research study aimed to 1) investigate the barriers and achievements of knowledge 
communication for an academic cluster research project and 2) develop some guidelines on 
knowledge communication that would be suitable for the academic cluster research project. The 
findings revealed that the knowledge communication was between researchers and the 
community, organized on the academic space and the community space. It is revealed that 
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personal knowledge base and knowledge communication contexts affected the barriers and 
achievements of knowledge communication. Cognitive barriers and Socio-cultural barriers were 
most vital to the knowledge communication. In terms of the achievements, the researchers 
primarily succeeded in generating knowledge whereas the community primarily succeeded in 
utilizing knowledge. As for the guidelines, the communicators should follow a communication 
process that allows an exchange of knowledge which is called the PRIMA model: Personal, 
Responsive, Informal, Multiple and Aligned.  
Keywords :Knowledge Communication, Barriers of Knowledge Communication, Achievements of 
Knowledge Communication  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 “ครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ” ที่ดํานินการ฿นพื้นที่ชุมชนคือการรวมตัวของกลุมนักวิจัยจาก
หลากหลายสาขาวิชาพื่อดํานินครงการวิจัยภาย฿ตจทยแที่รวมกันพัฒนากับคน฿นชุมชน ฿นการนี้จําป็นตองมี
กระบวนการสื่อสารที่สามารถถายทอดละลกปลี่ยนความรูระหวางผูสื่อสารตละฝุาย อยางเรก็ตามการ
ลกปลี่ยนความรูเม฿ชรื่องที่ทําเดดยงายนื่องจากความรูถือป็นขอมูลที่มีลักษณะฉพาะ กลาวคือความรูมิเดป็น
พียงขอมูลที่สามารถสื่อสารดวยการบอกลาหรือจง฿หทราบ หากตป็นขอมูลที่มุง฿หกิดความขา฿จอยางลึกซึ้ง
กี่ยวกับรื่อง฿ดรื่องหนึ่งที่มีความซับซอนละช่ือมยงกัน฿นหลายมิติ (Eppler. 2006 : 2) ดวยหตุนี้อง การ
สื่อสารความรูจึงตองอาศัยนวทางการสื่อสารที่มีลักษณะฉพาะนั่นคือ “การสื่อสารความรู” (Knowledge 
Communication) หรือ KC ตกระนั้น฿นกระบวนการสื่อสารความรูก็มักปรากฏอุปสรรคทางการสื่อสาร ซึ่ง
อุปสรรคดังกลาวสามารถสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรูเด Maurice Odine อธิบายวา “การ
สื่อสารความรูถือป็นกิจกรรมการสื่อสารที่มักประสบกับปใญหาหรืออุปสรรคดานการสื่อสารอยูหลายประการ
นื่องจากขอมูลที่ถูกนํามาสื่อสารนั้นมีความซับซอนละตองอาศัยการอธิบายละขยายความจึงมักสงผล฿หกิดการ
ขา฿จท่ีผิดพลาด” (Odine. 2015 : 3) ดยการศึกษาพบวาอุปสรรคของการสื่อสารความรูสามารถกิดขึ้นเดจากตัว
ปรทางที่หลากหลาย ชน ผูสื่อสาร นื้อหาสาร สื่อท่ี฿ช หรือบริบทวดลอมของการสื่อสาร ซึ่งตัวปรหลานี้จะตอง
ถูกนามาพิจารณารวมกันอยางละอียด 
 ดวยหตุนี้ จึงควรมีการศึกษารื่องการสื่อสารความรูของครงการวิจัย พื่อ฿หกิดการคนพบกี่ยวกับ
อุปสรรคละผลสัมฤทธ์ิของการสื่อสารความรูซึ่งจะชวย฿หผูดํานินครงการวิจัยสามารถวางผนละบริหารจัดการ
กระบวนการสื่อสารภาย฿นครงการวิจัยเดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดยกระบวนการสื่อสารความรูที่ดีละมี
ประสิทธิภาพจะนําเปสูการบูรณาการ “ความรู฿หม” (New Knowledge) ที่อาจป็นประยชนแตอฝุายนักวิชาการ฿น
งของการพัฒนาตอยอดองคแความรูทางวิชาการ฿หกาวหนายิ่งขึ้น ละชวยลด “ชองวางทางความรู” (Knowledge 
gap) ของชุมชนละชวย฿หชุมชนเดรับผลจากความรู฿หมที่กิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาอุปสรรคละผลสัมฤทธ์ิของการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ 
 2. พือ่สรางนวทางการสื่อสารความรูที่หมาะสมกับการดํานินครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การสื่อสารความรู หมายถึง การสื่อสารขอมูลที่มีลักษณะพิศษกวาขอมูลทั่วเป ดยป็นขอมูลที่มุง฿หกิด
ความขา฿จอยางลึกซึ้ง (Insight) กี่ยวกับรื่อง฿ดรื่องหนึ่งที่มีความซับซอนละชื่อมยงกัน฿นหลายมิติ 
 ผูสื่อสารความรูฝาุยนักวจิยัหมายถึงนักวิจัยทุกคนที่อยู฿นครงการวิจัยภาย฿ตครงการการบริหารจัดการ
น้ําบบมีสวนรวมพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปุาพะยอม - คลองทานะ จังหวัด
พัทลุง 
 ผูสื่อสารความรูฝุายชุมชน หมายถึงชาวบานทุกคนที่อยู฿นครงการวิจัยภาย฿ตครงการการบริหารจัดการ
น้ําบบมีสวนรวมพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปุาพะยอม - คลองทานะ จังหวัด
พัทลุง 
 ครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ หมายถงึครงการวิจัยที่กิดขึ้นจากการบูรณาการความรูรวมกันระหวาง
นักวิจัยจากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ละป็นครงการที่มีการลงพื้นที่พื่อลกปลี่ยนความรูกับ
ชุมชน฿นครงการวิจัย 
 อุปสรรคการสื่อสารความรู หมายถึงตัวปรตาง ๆ ที่มีผลหรืออิทธิพลตอการขัดขวางมิ฿หการสื่อสาร
ความรูบรรลุผลสําร็จ ประกอบดวย อุปสรรคทางกายภาพ อุปสรรคทางการรูคิด อุปสรรคสังคมวัฒนธรรม ละ
อุปสรรคทางทคนลยี 
 ผลสัมฤทธ์ิการสื่อสารความรูหมายถึงผลสําร็จที่กิดขึ้นจากการสื่อสารความรู ประกอบดวย การบงปใน
ความรู การสรางความรู การประยุกตแ฿ชความรู ละการประมินความรู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ฿นการศึกษารื่องนี้ คณะผูวิจัยเดลือกศึกษากระบวนการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยรื่อง “การบริหาร
จัดการน้ําบบมีสวนรวมพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษา คลองปุาพะยอม – คลองทานะ 
จังหวัดพัทลุง” (ระยะที่ 3) ซึ่งป็นชุดครงการวิจัยที่ดํานินการรวมกันระหวางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณละ
ชุมชน฿นพื้นที่ดังกลาว อนึ่ง พื่อ฿หการศึกษาครั้งนี้มีนวทางที่ชัดจนละถูกตองตามหลักวิชาการ คณะผูวิจัยจึงเด
สังคราะหแกรอบนวคิดของการศึกษาดวยความรูจากบบจําลองของ “องคแประกอบการสื่อสาร” หรือ SMCR ที่
นําสนอดย David Berlo (Berlo. 1960) ละนวคิดรื่อง “การสื่อสารความรู” (Knowledge Communication) ของ 
Martin Eppler (Eppler. 2006) ดยสามารถอธิบายรายละอียดของหนวยการวิคราะหแซึ่งบรรจุอยู฿นกรอบนวคดิ
ดังกลาวดวยผนภาพตอเปนี้ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการสื่อสารความร๎ูด๎วยแบบจําลอง SMCRและ KC 

 
 

 

 จากผนภาพท่ี 1 สดงสดงกรอบนวคิดการสื่อสารความรูดวยบบจําลอง SMCRละ KC ดยมีหนวย
วิคราะหแรกคือ “บริบทการสื่อสาร” ซึ่งบงออก 2 บริบท เดก บริบทพื้นที่วิชาการ ละบริบทพื้นที่ชุมชน ดย
ป็นการศึกษาพื่อ฿หกิดความขา฿จกี่ยวกับงื่อนเขของกระบวนการสื่อสารความรู฿นตละบริบท หนวยวิคราะหแที่
สองคือ “ผูถายทอดละผูรับความรู” ดยมุงศึกษาพื้นฐานความรูของผูสื่อสารตละฝุายวามีลักษณะอยางเรละมี
ความหมือนหรือตกตางกันอยางเรบาง ดยสน฿จพื้นฐานความรูที่สดงออกมา฿น 4 รูปบบ เดก Know-Why 
Know-Who Know-What ละ Know-How หนวยวิคราะหแที่สามคือ “ขอมูลความรู” (Knowledge Dialogues) 
ซึ่งสน฿จศึกษาวาความรูที่สื่อสารนี้เดถูกนํามาถายทอด฿นลักษณะ฿ดดยบงออกป็น 4 ลักษณะ เดก “การสราง
ความรู” (Crealogue) “การบงปในความรู” (Sharealogue) “การประมินความรู” (Assessealogue) ละ “การ
ประยุกตแ฿ชความรู” (Doalogue) ละหนวยวิคราะหแที่สี่คือ “ชองทางสื่อความรู” (Knowledge Medial) ดยสน฿จ
ศึกษาชองทางที่ขอมูลความรูเดถูกนํามาถายทอดดยบงป็นประด็นยอย เดก ประภทของสื่อความรู พฤติกรรม
การ฿ชสื่อความรู วัตถุประสงคแของการ฿ชสื่อความรู ละขอจํากัดของการ฿ชสื่อความรู ดยผลจากการศึกษาหนวย
วิคราะหแทั้งหมดจะนําเปสูการศึกษารื่องอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยละนว
ทางการสื่อสารความรูที่หมาะสม 
 จากการสังคราะหแกรอบการศึกษาดวยนวคิด SMCR ละ KC เดชวย฿หคณะผูวิจัยมีนวทาง฿นการ
ดํานินการรวบรวมขอมูลละวิคราะหแขอมูลพื่อ฿หเดมาซึ่งคําตอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแของการวิจัย นั่นคือ 
พื่อศึกษาอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรูที่กิดขึ้น฿นครงการวิจัยบบกลุมวิชาการที่ดํานินการ฿น
ชุมชน ละพื่อสนอนะนวทางการสื่อสารความรูที่หมาะสมกับการดํานินครงการวิจัยบบกลุมวิชาการที่
ดํานินการ฿นชุมชนนั่นอง 

ข้อมูล 

ความรู้ (M) 

ช่องทาง 

ส่ือสาร (C) 

ผู้รับความรู้ (R) 

Knowledge Dialogues 

Knowledge Media 

Crealogues 

Sharealogues 

Assessalougue

s 

Doalogues 

Behavior 

Objective 

Type 

Limitation 

ผู้ถ่ายทอด 

ความรู้ (S) 

Know-How 

Know-Why 

Know-What 

Know-Who 

บริบทการส่ือสาร 

Explicit K 

Tacit K 

บริบทพ้ืนท่ีวิชาการ บริบทพ้ืนท่ีชุมชน 

1 

2 

2 

3 

4 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ป็น “การวิจัยภาคสนาม” (Field Research) ที่ดํานินการดวยระบียบวิธีวิจัยบบผสม 
(Mixed-method) ดย฿ชการก็บขอมูลดวย “วิธีการชิงคุณภาพ” ป็นตัวนําผานการสังกตการณแกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัย การสัมภาษณแพื่อสอบถามกลุมคนที่กี่ยวของกับการสื่อสารความรู฿น
ครงการวิจัย ละการสนทนากลุมระหวางกลุมคนที่กี่ยวของกับการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัย ฿นขณะดียวกัน
ก็เดทําการก็บขอมูลดวย “วิธีการชิงปริมาณ” พื่อป็นตัวสริมขอมูลผานการ฿ชบบสอบถามชิงสํารวจกชุมชนที่
กี่ยวของกับการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยทั้งนี้พื่อ฿หทราบถึงความคิดห็นของชุมชน฿นประด็นที่ศึกษา ดย
สรุป฿หห็นเดจากผนภาพตอเปนี้  

 
แผนภาพที่ 2 แสดงกลุํมประชากรของการศึกษาด๎วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 
 ฿นสวนของการกําหนดกลุมผู฿หขอมูลชิงคุณภาพ คณะผูวิจัย฿ชวิธีการสุมตัวอยาง “บบจาะจง” 
(Purposive Sampling) คัดลือกกลุมผู฿หขอมูลป็นหัวหนาครงการวิจัยละรองหัวหนาครงการวิจัยจาก 4 
ครงการที่ป็นตัวทนของสาขาวิชาที่ตกตางกัน เดก วิทยาศาสตรแ สังคมศาสตรแ ศรษฐศาสตรแ ละนิติศาสตรแ 
พื่อศึกษาปรียบทียบนวทางการสื่อสารความรู ฿นขณะที่ฝุายชุมชนเดลือกกลุมผูนําชุมชนซึ่งป็นผูที่เดการ
ยอมรับนับถือวาป็นผูมีความรูละผูมีครือขายกวางขวาง฿นชุมชน ดยมีทั้งผูนําที่ป็นทางการละผูนําตาม
ธรรมชาติ ละ฿นสวนของการก็บขอมูลชิงปริมาณทางคณะผูวิจัย฿ชวิธีการสุมตัวอยางบบจาะจงพื่อคัดลือก
ชาวบานทั่วเปจํานวนเมนอยกวา 400 คน ดยกําหนด฿หป็นกลุมคนที่มีถิ่นอาศัยอยู฿นพื้นที่ของครงการวิจัยละ
เดรับผลกระทบทั้งทางตรงละทางออมจากครงการวิจัย รวมถึงป็นผูที่คยเดรับขอมูลกี่ยวกับครงการวิจัยหรือ
ป็นผูที่คยสื่อสารกับบุคลากรที่อยู฿นครงการวิจัย ฿นสวนครื่องมือวิจัยชิงคุณภาพประกอบดวยการสังกตการณแ 
การสัมภาษณแ ละการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางนักวิจัยละผูนําชุมชน ละสวนของครื่องมือวิจัยชิงปริมาณ฿ช
บบสอบถาม฿นการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางชุมชน ดยผลขอมูลทั้ง฿นชิงคุณภาพละชิงปริมาณจะถูกนํามา
วิคราะหแรวมกันพื่อที่จะเดคําตอบของการวิจัยที่สดง฿หห็นถึงความลึกของขอมูล฿นรื่องของกระบวนการสื่อสาร
ความรู ละสดง฿หห็นถึงความกวางของขอมูล฿นรื่องของความคิดห็นละทัศนคติของชุมชนที่มีตอประด็นตาง ๆ 
ที่กี่ยวของกับกระบวนการสื่อสารดังกลาว 
 

กลุมประชากร 

กลุมนักวิจัย กลุมชุมชน 

ผูนําชุมชน ชาวบานทั่วเป 
หัวหนาละสมาชิกครงการทุกคน
ของทุกครงการวิจัย฿นระยะที่ 3 

ชุมชนทุกคนท่ีอยู฿นพ้ืนท่ีวิจัย 

กลุํมคนที่เกี่ยวข๎องกับการสื่อสารความรู๎ในโครงการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 หนวยวิคราะหแที่ 1 บริบทการสื่อสารความรู (Knowledge context) 
 การศึกษาพบวาการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยครั้งนี้กิดขึ้น฿น  “พื้นที่สื่อสาร” (Communication 
space) 2 หง เดก พื้นที่วิชาการ ละพื้นที่ชุมชน ดยพบวาพื้นที่การสื่อสารความรูทั้งสองหงมีคุณลักษณะที่
ตกตางกัน ดยพื้นที่วิชาการคือบริบทการสื่อสารที่กิดขึ้น฿นพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เดก หองรับรอง หองประชุม 
หองทํางาน หรือหองวิจัยทดลอง ป็นตน หรืออาจป็นบริบทอื่น ๆ ซึ่งฝุายนักวิจัยป็นผูจัดตรียมสภาพวดลอมเว
฿ห ดยพบวาการสื่อสารความรู฿นพื้นที่วิชาการถือป็นความตองการที่กิดขึ้นจากฝุายนักวิจัยป็นหลักนื่องจากธรรม
นียมปฏิบัติ฿นวดวงวิชาการช่ือวาการลกปลีย่นหรอืรวมกันสงัคราะหแความรูอยางมีประสิทธิภาพควรดํานินการ
ภาย฿นสภาพวดลอมบบปิดที่มีความป็นสวนตัวละมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ครบครัน ดยป็นการ
จัดรูปบบของสิ่งวดลอมที่สามารถกระตุน฿หกิดการถายทอดความรู฿นลักษณะที่กําหนดเด ฿นขณะที่พบวาการ
สื่อสารความรู฿นพื้นที่ชุมชน เดก หมูบาน วัด ตลาด สถานท่ีนัดพบ฿นชุมชน ริมมนา ฿นปุา หรือบนภูขา ป็นตน 
ดยพบวาการกําหนดพื้นที่สื่อสารความรู฿นสถานที่ดังกลาวมักป็นความตองการที่กิดขึ้นจากฝุายชุมชน นื่องจาก
บริบทการสื่อสาร฿นพื้นที่ชุมชนมีคุณลักษณะหลายประการที่สอดคลองกับวิถี ชีวิตละง่ือนเขทางการสื่อสารของ
ฝุายชุมชนมากกวา นอกจากนี้พบวาการสื่อสารความรู฿นบริบทชุมชนมักกิดขึ้น฿นสภาพวดลอมบบปิด เม
สามารถกําหนดสถานท่ีหรือวลาเดชัดจน มีลักษณะเมป็นสวนตัว มักเมสะดวกสบาย ละผูสื่อสารมักเมสามารถ
ควบคุมสิ่งรบกวนทางการสื่อสารตาง ๆ เด 
 จากการศึกษาหนวยวิคราะหแรื่องบริบทการสื่อสาร คณะผูวิจัยพบวามีความช่ือมยงกันระหวาง
คุณลักษณะของบริบทการสื่อสารกับง่ือนเข฿นการสื่อสารความรูของฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชน ดยพบวาความ
ตกตางของบริบทเดสงผลตอกิจกรรมการสื่อสารความรูของครงการวิจัย฿น 4 ดาน เดก 1) บรรยากาศ 
(Atmosphere) ดยสงผล฿หกิดความตกตาง฿นรื่องพื้นที่ละวลา฿นการสื่อสารความรูซึ่งสงผล฿หฝุายนักวิจัยละ
ชุมชนสดงการสื่อสารความรูตกตางกัน 2) รูปบบ (Format) ดยสงผล฿หกิดความตกตาง฿นรื่องวิธีการละ
ขั้นตอนของการปฏิสัมพันธแ฿นการสื่อสารความรูซึ่งสงผล฿หฝุายนักวิจัยละชุมชนสดงการสื่อสารความรูตกตางกัน 
3) นื้อหา (Content) ดยสงผล฿หกิดความตกตาง฿นรื่องหัวขอหรือประภทขององคแความรูที่ที่ฝุายนักวิจัยละ
ฝุายชุมชนเดนํามาถายทอดหรือลกปลี่ยนกัน ละ 4) ชองการสื่อสาร (Channel) ดยสงผล฿หกิดความตกตาง
฿นรื่องพฤติกรรมการ฿ชชองทางสื่อสารประภทตาง ๆ พื่อการถายทอดลกปลี่ยนความรูซึ่งฝุายนักวิจัยละฝุาย
ชุมชนมีศักยภาพ฿นการขาถึงละ฿ชประยชนแจากชองทางเดเมทาทียมกัน กลาวดยสรุป ทางคณะผูวิจัยพบวา
ความตกตางของบริบทพื้นที่วิชาการละพื้นที่ชุมชนเดสงผล฿หกิด “ง่ือนเขของการสื่อสารความรู” (KC 
Condition) ที่ตกตางกัน ซึ่งสงผล฿หผูสื่อสารฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชนเดสดงพฤติกรรมการสื่อสารความรูที่
ตกตางกัน รวมถึงประสบกับสภาวะการมีอุปสรรคของการสื่อสารความรูละการมีผลสัมฤทธ์ิของการสื่อสารความรู
ตกตางกันดวย 
 หนวยวิคราะหแที่ 2 ผูถายทอดละผูรับความรู (Knowledge communicators) 
 การศึกษาพบวาการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยครั้งนี้ป็นการสื่อสารระหวางกลุมบุคคล 2 ฝุายหลัก ๆ 
เดก ฝุายนักวิจัย ละฝุายชุมชน ดยฝุายนักวิจัยประกอบดวยกลุมอาจารยและนักวิจัยจากคณะตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณทั้งวิทยาขตสงขลาละวิทยาขตพัทลุงรวมถึงละสถาบันอื่น ๆ ที่อยู฿นกํากับ ดยป็นการ
รวมตัวกันพื่อทํางาน฿นลักษณะ “ครงการวิจัยบบกลุมวิชาการ” (Academic Cluster Research Project) ที่มี
ปูาหมาย฿นการบูรณาการความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ พื่อการศึกษาละวิจัยกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มี
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ความยั่งยืนละนนการมีสวนรวมของชุมชน ละผูสื่อสารฝุายชุมชนซึ่งหมายถึงชาวบานทั้งหมดที่อาศัยอยู฿นบริวณ
คลองปุาพะยอมละคลองทานะ จังหวัดพัทลุง ดยคณะผูวิจัยเดศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของกลุมผูสื่อสาร
ความรูทั้งสองฝุายดยฉพาะดานท่ีสดง฿หห็นถึงการมี “พื้นฐานความรู” (Knowledge base) ของผูสื่อสาร ซึ่งจะ
นําเปสูการศึกษาวาฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชนมีพื้นฐานทางความรู฿นลักษณะ฿ด ละการสื่อส ารพื่อลกปลี่ยน
ความรูนั้นมีนวทางหรือรูปบบอยางเร รวมถึงมีขอจํากัดหรืออุปสรรคของการสื่อสารความรูอยางเรบาง  
 จากการศึกษาหนวยวิคราะหแรื่องผูถายทอดละผูรับความรู คณะผูวิจัยพบวาคุณลักษณะประชากรที่มี
กี่ยวของกับพ้ืนฐานความรูของผูสื่อสาร฿นครงการวิจัยมากที่สุดคือ “ระดับการศึกษา” ซึ่งรื่องนี้พบวาฝุายนักวิจัย
ละฝุายชุมชนเดสดง฿หห็นถึงการมีระดับการศึกษาที่ตกตางกันอยางชัดจน ดยพบวาผูสื่อสารฝุายนักวิจัย
ทั้งหมดประกอบดวยบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพดานวิชาการซึ่งมีระดับการศึกษาสูง รวมถึงบุคลากรบางคนยังมี
ตําหนงทางวิชาการ฿นระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยแซึ่งสะทอน฿หห็นถึงพื้นฐานความรูทาง
วิชาการขั้นสูง ฿นขณะที่พบวาผูสื่อสารฝุายชุมชนกือบท้ังหมดประกอบดวยบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพดานกษตรกร 
รับจาง คาขาย ธุรกิจสวนตัว ละอื่น ๆ ดวยหตุนี้จึงพบวาผูสื่อสารความรูฝุายชุมชนคอนขางขาดพื้นฐานความรูทาง
วิชาการนื่องจากสวน฿หญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีหรือเมกินปริญญาตรีทานั้น อยางเรก็ตาม มจะ
พบวาผูสื่อสารทั้งสองฝุายเดสดงความเมสมมาตรทางความรู฿นชิงวิชาการหรือที่รียกวา “ชองวางความรู” 
(Knowledge gap) ตกลับพบวาผูสื่อสารฝุายชุมชนเดปรับสมมาตรทางความรูขึ้น฿หมดยการนําอาความรู฿นชิง
ภูมิปใญญาชุมชนขามาถายทอด฿หกฝุายนักวิจัย กลาวคือพบวาฝุายนักวิจัยเดมุงถายทอดความรูที่รียกวา “ความรู
ที่ชัดจง” (Explicit Knowledge) ผานรูปบบความรู 2 ลักษณะ เดก ความรูบบ Know-why นั่นคือนักวิจัย
สามารถถายทอดความรูกี่ยวกับความสัมพันธแชิงหตุละผลของตัวปรตาง ๆ ฿นครงการวิจัยซึ่งชวย฿หสามารถ
ดํานินครงการวิจัยตามหลักวิชาการเด ละความรูบบ Know-who ซึ่งหมายถึงนักวิจัยเดป็นตัวกลาง฿นการบูร
ณาการความรูของนักวิจัยจากสาขาวิชาตาง ๆ ฿นลักษณะของกลุมวิชาการกับภูมิปใญญาของชุมชนซึ่งชวย฿หการวิจัย
มีความรอบดานละลุมลึกยิ่งขึ้น ฿นขณะที่พบวาฝุายชุมชนเดรวมถายทอดความรูที่รียกวา “ความรูที่ซอนรน” 
(Tacit Knowledge) ผานรูปบบความรู 2 ลักษณะ เดก ความรูบบ Know-what นั่นคือชุมชนเดรวมถายทอด
ความรูที่กิดจากการสั่งสมภูมิปใญญาของชุมชนซึ่งมจะเม฿ชความรูชิงวิชาการตก็ป็นขอมูลความรูที่นักวิจัย
สามารถนําเปประยุกตแ฿ชรวมกับหลักละทฤษฏีทางวิชาการเด ละความรูบบ Know-how ซึ่งหมายถึงชุมชนเด
รวมถายทอดประสบการณแสวนบุคคลที่กิดจากการลองถูกลองผิดจนกลายป็นการตกตะกอนทางความรูซึ่งฝุาย
นักวิจัยสามารถนําขอมูลความรูดังกลาวเปศึกษาวิคราะหและสกัดออกมาป็นนวทางปฏิบัติที่มีความชัดจนละมี
หลักการทางวิชาการมารองรับ 
 หนวยวิคราะหแที่ 3 ขอมูลความรู (Knowledge content) 
 การศึกษา฿นสวนนี้พบวาขอมูลหรือ “นื้อหาความรู” ที่ผูสื่อสารความรูทั้งสองฝุายเดนํามาสื่อสารมี
ลักษณะตกตางกัน ดยรื่องนี้ทางคณะผูวิจัยพบวาคุณลักษณะของนื้อหาความรูที่ผูสื่อสารความรูตละฝุายเด
นํามาสื่อสารนั้นมีอิทธิพลตอการกําหนดวัตถุประสงคแของการสื่อสารความรูของผูสื่อสารตละฝุายดวย กลาวคือ
การศึกษารื่อง “บทสนทนาความรู” (Knowledge Dialogue) ระหวางฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชนเดช้ี฿หห็นวาทั้ง
สองฝุายสดงวัตถุประสงคแของการสื่อสารที่ตกตางกัน ดยพบวาผู สื่อสารฝุายนักวิจัยเดมุงสื่อสารความรูบบ 
“สรางความรู” (Crealogues) อยางดนชัดนื่องจากนักวิจัยป็นฝุายที่มีพื้นฐานความรูทางวิชาการสูงจึงมุงสื่อสาร
พื่อรวบรวมความรูจากฝุายตาง ๆ พื่อมาสังคราะหแป็นองคแความรูที่สดงออกมา฿นรูปของผลการวิจัย ละมุ ง
สื่อสารความรูบบ “ประมินความรู” (Assessalougues) อีกดวยนื่องจากนักวิจัยจะตองป็นผูวิคราะหและ
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ประมินสภาพขององคแความรูดานตาง ๆ ที่กี่ยวของทั้ง฿นชิงวิชาการละชิงภูมิปใญญาชุมชนพื่อนําเปสูการ
พิจารณาวาขอมูลความรู฿ดท่ีป็นประยชนและสอดคลองกับครงการวิจัยจริง ๆ ฿นขณะที่พบวาผูสื่อสารฝุายชุมชน
เดมุงสื่อสารความรูบบ “บงปในความรู” (Sharealogues) ป็นหลักนื่องจากพบวาครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ
พื่อสรางองคแความรูที่กิดจากการมีสวนรวมละการสรางความยั่งยืนดังนั้นการรวมบงปในองคแความรูของผูสื่อสาร
ฝุายชุมชนจึงป็นรื่องสําคัญละป็นภารกิจท่ีฝุายนักวิจัยมุงกระตุน฿หกิดขึ้นมากท่ีสุด นอกจากน้ียังพบวาฝุายชุมชน
ยังมุงสื่อสารความรูบบ “ประยุกตแ฿ชความรู” (Doalogues) อยางมากนื่องจากพบวาปูาหมายสุดทายของ
ครงการวิจัยคือการนําอาผลการวิจัยเป฿ช฿หกิดผลจริง฿นพื้นที่ชุมชน ดวยหตุนี้จึงพบวาผูสื่อสารฝุายชุมชนเด
สดงความตื่นตัว฿นการสื่อสารความรู฿นนื้อหาท่ีกี่ยวของกับการนําอาความรูของครงการวิจัยเป฿ชประยชนแจริง
฿นชุมชน 
 หนวยวิคราะหแที่ 4 ชองทางสื่อสารความรู (Knowledge channel) 
 การศึกษาพบวาผูสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยครัง้นี้เด฿ช “ชองทางสื่อสารความรู” ที่ความหลากหลาย฿น
การสื่อความรู ดยพบวาหตุผลของการ฿ชชองทางสื่อสารขึ้นอยูกับตัวปรตาง ๆ ที่กี่ยวของ เดก ผู฿ชสื่อ ขอมูล
ความรู ละบริบทการสื่อสารความรู ดยรื่องนี้คณะผูวิจัยเดลือกศึกษา฿น 4 ประด็น เดก 1) ประภทชองทาง
สื่อสารความรูซึ่งพบวาหตุผล฿นการลือกขึ้นอยูกับนื้อหาความรูละบริบทที่สื่อสารความรู ชน ถาป็นนื้อหา
ความรูชิงวิชาการก็จะถูกสื่อสารผานสื่ออกสารสิ่งพิมพและบริบทการสื่อสารที่มีลักษณะป็นทางการชนการ
ประชุมหรือสัมมนา ตถานื้อหาป็นความรูชิงทักษะก็จะถูกสื่อสารผานสื่อบุคคล฿นบริบทการสื่อสารที่เมป็น
ทางการชนการสาธิต฿นชุมชน 2) พฤติกรรมการ฿ชชองทางสื่อสาร ซึ่งพบวาขึ้นอยูกับอกาสของบุคคล฿นการขาถึง
ละการ฿ชงานชองทางสื่อสารความรูที่มีอยู฿นครงการวิจัย ดยฝุายนักวิจัยเดสดง฿หห็นพฤติกรรมการ฿ชชองทาง
การสื่อสารที่หลากหลายทั้ง฿นรื่องประภทสื่อ ระยะวลา ละความถี่ของการ฿ช ดยนนการ฿ชสื่อพื่อสื่อสาร
ความรูระหวางนักวิจัยดวยกัน ฿นขณะที่ฝุายชุมชนจะสดงพฤติกรรมการ฿ชสื่อท่ีนอยกวานื่องจากมุงสื่อสารผานสื่อ
บุคคลป็นหลัก ละ 3) จุดประสงคแของการ฿ชชองทางสื่อสารความรู ซึ่งพบวาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูสื่อสาร
ความรูวาตองการ฿หสื่อดังกลาวนําเปสูผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู฿นรื่อง฿ด ชน พื่อสรางความรู หรือพื่อ
ประยุกตแ฿ชความรู ละ 4) ขอจํากัดของชองทางสื่อสารความรู ซึ่งพบวาขึ้นอยูกับทักษะการ฿ชชองทางสื่อสารของ
ตละบุคคล ดยพบวาฝุายนักวิจัยเมมีขอจํากัด฿นรื่องการ฿ชทคนลยีสารสนทศประภทตาง ๆ ชน คอมพิวตอรแ 
ครื่องฉายภาพ ปรกรมนําสนองาน ว็บเซตแ หรือสื่อครือขายสังคม ฿นขณะที่ฝุายชุมชนสวน฿หญเดสดง฿หห็น
ถึงขอจํากัด฿นรื่องการ฿ชงานสื่อลักษณะดังกลาว  
 หนวยวิคราะหแที่ 5 อุปสรรค/ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู (Knowledge Barriers & Achievements) 
 การศึกษาพบวาการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยครั้งนี้ ผูสื่อสารฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชนตองประสบกับ 
“อุปสรรคของการสื่อสารความรู” (Knowledge Barriers) ฿น 4 ดาน เดก อุปสรรคดานกายภาพ ภาพอุปสรรค
ดานการรูคิด อุปสรรคดานสังคมวัฒนธรรม ละอุปสรรคดานทคนลยี ดยอธิบายเดจากตารางตอเปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงอุปสรรคของการสื่อสารความร๎ูของฝุายนักวิจัยและฝุายชุมชน 
อุปสรรคของ 

การสื่อสารความร๎ู 
กลุํมผู๎สื่อสารความร๎ู 

ฝุายนักวิจัย ฝุายชุมชน 
1) อุปสรรคดานกายภาพ 
(Physical Barrier) 

- การสื่อสารกับบุคคลที่กี่ยวของตมี
ที่อยูอาศัยหางเกลกัน 

- บุคลิกภาพหรือการสดงออกภายนอก
ที่เมอื้ออํานวยตอการสื่อสาร 

- การสื่อสาร฿นสภาพวดลอมท่ีตกตางหรือเมคุนคย 
2) อุปสรรคดานการรูคิด 
(Cognitive Barrier) 

- การเมสื่อสารขอมูลระหวางกัน
นื่องจากคาดวารับทราบขอมูลหรอื
ขา฿จตรงกันลว 

- การเมสามารถอธิบายความรู฿หขา฿จเด 
- การเมขา฿จความรูที่ผูอื่นนํามาถายทอด 

3) อุปสรรคดานสังคม
วัฒนธรรม 
(Sociocultural Barrier) 

- การเมรูจักช่ือสียงหรือภูมิหลังทาง
วิชาการ 
- การขาดการลกปลี่ยนภมูิหลังทาง
ความรู 

- การสื่อสารกับบุคคลที่฿ชรูปบบหรือ
ระดับภาษาที่เมสอดคลอง 
- การหลีกลี่ยงบุคคลที่อยูนอกกลุมทาง
สังคม 

4) อุปสรรคดานทคนลยี 
(Technological Barrier) 

เมม ี - การสื่อสารดวยทคนลยสีื่อสาร
การศึกษา 
- การสื่อสารผานชองทางที่ทานเมคุนคย 

 
 จากตารางที่ 1 สดง฿หห็นอุปสรรคการสื่อสารความรูของฝุายนักวิจัยดยพบวาประกอบดวย 3 ด าน 
เดก 1) อุปสรรคดานกายภาพ ดยป็นขอจํากัด฿นรื่อง “ระยะทางละชวงวลาการสื่อสาร” นื่องจากป็น
ครงการวิจัยที่ดํานินการ฿นพื้นที่ชุมชนดังนั้นจึงกิดอุปสรรคดังกลาวกับนักวิจัยบางกลุมที่มีถิ่นอาศัยอยูหางเกลจาก
ชุมชนดยฉพาะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาขตสงขลา รวมถึงขอจํากัดรื่อง “สภาพวดลอมของการ
สื่อสาร” ที่สงผล฿หนักวิจัยบางกลุมเมคุนชินกับบรบิทชุมชนดยฉพาะนักวิจัยนอกพื้นที่หรือนักวิจัยหนา฿หมที่พิ่งลง
พื้นที่ชุมชนละยังอยู฿นชวงของการปรับตัว฿หขากับสภาพวดลอม 2) อุปสรรคดานการรูคิด ดยสดงออกมา฿น
รูปบบ False consensus effect (Manzoni and Barsoux, 2002,  อางถึง฿น Eppler. 2006 : 6 ) นั่นคือพบวา
บางครั้งผูสื่อสารเมทําการสื่อสารความรูนื่องจากคาดดาอาองวาอีกฝุายมีขอมูลความรูนั้นลวจึงนําเปสูการ
สังคราะหแองคแความรูที่ผิดพลาดหรือเมสมบูรณแ 3) อุปสรรคดานสังคมวัฒนธรรม ดยสดง฿หห็น฿นรูปบบ 
Hidden profile problem (Stasser and Stewart, 1992, อางถึง฿น Eppler. 2006 : 6) นั่นคือพบบางครั้งกลุมผู
สื่อสารเมสื่อสารความรูกันนื่องจากขาดขอมูลกี่ยวกับตัวตนหรืออัตลักษณแทางความรูของบุคคลอื่ นดยกิดเดทั้ง
ภาย฿นกลุมนักวิจัยองละระหวางนักวิจัยกับชุมชน นอกจากนี้ยังสดงออกมา฿นรูปบบที่รียกวา Lack of 
common ground (Clark and Schaefer, 1989, อางถึง฿น Eppler. 2006 : 6) นั่นคือมื่อนักวิจัยเมเดรับทราบ
กี่ยวกับอัตลักษณแทางความรูของบุคคลอื่นจึงป็นผล฿หเมสามารถสังคราะหแองคแความรูรวมกันเดละนําเปสู
ขอจํากัด฿นการบูรณาการความรูรวมกัน  
 สําหรับการศึกษาอุปสรรคการสื่อสารความรูของฝุายชุมชนพบวาประกอบดวย 4 ดาน เดก 1) อุปสรรค
ดานกายภาพ นั่นคือพบวาผูสื่อสารฝุายชุมชนเดสดงถึงความกังวล฿นรื่องความเมพรอมของ “บุคลิกภาพ” ที่สดง
ออกมา฿นรูปบบตาง ๆ ชน ภาษาพูด สํานียง ภาษาทาทาง การตงกาย รูปรางลักษณะ หรือองคแประกอบอื่น ๆ 
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ที่พวกขาช่ือวามีผลตอความนาช่ือถือ฿นการสื่อสารความรูดยฉพาะ฿นกรณีของการขามารวมสื่อสาร฿นบริบท
วิชาการสงผล฿หผูสื่อสารฝุายชุมชนหลีกลี่ยงที่จะขามารวมสื่อสารความรู฿นบริบทวิชาการที่ทํา฿หชุมชนตอง
สูญสียอัตลักษณและตองอยู฿นสภาพวดลอมท่ีเมคุนชิน 2) อุปสรรคดานการรูคิด ดยสดงออกมา฿นลักษณะของ 
Paradox of expertise (Hinds, 1999, อางถึง฿น Eppler. 2006 : 7) นั่นคือพบวา฿นบางกรณีผูสื่อสารฝุายชุมชน
อาจเมสามารถปิดรับการถายทอดความรูบบ Explicit knowledge ของนักวิจัยเดนื่องจากขัดยงกับลักษณะพื้น
ฐานความรูบบ Tacit knowledge ที่ตนองมี นอกจากนี้ฝุายชุมชนยังมีขอจํากัดรื่อง Absorptive capacity 
(Bower and Hilgard, 1981, อางถึง฿น Eppler. 2006 : 5) นั่นคือยังมีฝุายชุมชนบางสวนยังเมกิดความขา฿จวา
ความรูที่เดจากครงการวิจัยจะป็นประยชนแตอชุมชนอยางเรนื่องจากขาดพื้นฐานความรูบางอยางที่จําป็น ละ
ดวยขอจํากัดดังกลาวจึงทํา฿หชุมชนมีขอจํากัดรื่อง ASK problem (Belkin, 1980, อางถึง฿น Eppler. 2006 : 5) 
นั่นคือมื่อชุมชนขาดความรูพื้นฐานท่ีจําป็นตอการขา฿จขอมูลของครงการจงึทํา฿หเมสามารถตั้งคาถามเดนื่องจาก
เมน฿จวาตองถามอยางเร 3) อุปสรรคดานสังคมวัฒนธรรม ดยสดง฿หห็น฿นรูปบบ Terminology Illusion 
(Rambow, 2000, อางถึง฿น Eppler. 2006 : 7) นั่นคือพบวาฝุายชุมชนมีขอจํากัด฿นรื่องการสื่อสารความรูหาก
ตองสื่อสารดวยภาษากลางทนที่การ฿ชภาษาถิ่น฿ต ละขอจํากัดดังกลาวยังสดง฿หห็นจากความหลื่อมล้ําของ
ความรูที่สดงออกผานการ฿ชคําศัพทแฉพาะทางวิชาการดวย ละ 4) อุปสรรคดานทคนลยี ดยพบวาสดง
ออกมาผานขอจํากัด฿นการ฿ชสื่อกลางหรือครื่องมือสื่อสารบางชนิด฿นการถายทอดหรอืปิดรับความรูกับฝุายนักวิจัย
ดยฉพาะ฿นกรณีของการ฿ชสื่ออินทอรแน็ตหรือสื่อครือขายสังคมที่พบวายังเมสามารถนํามา฿ชป็นครื่องมือ฿นการ
สื่อสารความรูกับชุมชนเดมากนัก 
 ฿นสวนของการศึกษารื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู” (Knowledge Achievements) พบวาผู
สื่อสารความรูฝุายนักวิจัยละฝุายชุมชนเดบรรลุผลสัมฤทธ์ิของการสื่อสารความรู ฿น 4 ดาน เดก การสรางความรู 
การประมินความรู การบงปในความรู ละการประยุกตแ฿ชความรู ดยอธิบายเดจากตารางตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิข์องการสื่อสารความร๎ูของฝุายนักวิจยัและฝุายชุมชน 

ผลสัมฤทธิข์อง 
การสื่อสารความร๎ู 

กลุํมผู๎สื่อสารความร๎ู 
ฝุายนักวิจัย ฝุายชุมชน 

1) การสรางความรู (Crealogue) - เดรับองคแความรู฿หม ๆ จากการ
ดํานินครงการวิจัยรวมกับชุมชน 

- มีสวนรวมกับนักวิจัย฿นการสังคราะหแ
องคแความรู฿หมพื่อนําเปสูผลการวิจัย 

2) ประมินความรู 
 (Assessealogue) 

- สามารถระดมความคิดห็นจาก
กลุมคนที่กี่ยวของพื่อการวิพากษแ
องคแความรู 

- มีชองทาง฿นการสนอขอคิดห็น 
คํานะนํา หรือการวิพากษแวิจารณแ
ครงการวิจัยเด 

3) บงปในความรู 
 (Sharealogue) 

- สามารถถายทอดหรือนํา สนอ
ความรูทางวิชาการ฿หกชุมชนเด
อยางขา฿จ 

- สามารถถายทอดหรือนําสนอความรู
ของชุมชน฿หกนักวิจัยเดอยางสรีละ
ทาทียม 

4) ประยุกตแ฿ชความรู 
 (Doalogue) 

- สามารถประยุกตแ฿ชความรูทาง
วิชาการพื่อกเขปใญหา฿หกับชุมชน
เดอยางทจริง 

- ส า ม า ร ถป ร ะ ยุ ก ตแ ค ว า ม รู จ า ก
ครงการวิจัยพื่อการ฿ชประยชนแก
ชุมชนเดจริง 
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 จากตารางที่ 2 สดง฿หห็นการปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิของการสื่อสารความรูระหวางฝุายนักวิจัยละฝุาย
ชุมชนดยบงป็น 4 ดาน เดก 1) ดานการสรางความรู พบวาฝุายนักวิจัยมีความพึงพอ฿จอยางมากตอการเดรับ
องคแความรู฿หม ๆ จากการดํานินครงการวิจัยรวมกับชุมชน ฿นขณะที่ฝุายชุมชนมีความพึงพอ฿จปานกลางตอการเด
มีสวนรวมกับนักวิจัย฿นการสังคราะหแองคแความรู฿หมพื่อนําเปสูผลการวิจัย 2) ดานการประมินความรู พบวาฝุาย
นักวิจัยมีความพึงพอ฿จอยางมากตอการมีอกาสระดมความคิดห็นจากกลุมคนที่กี่ยวของพื่อการวิพากษแองคแ
ความรู ฿นขณะที่ฝุายชุมชนมีความพึงพอ฿จปานกลางตอการมีชองทาง฿นการสนอขอคิดห็น คํานะนํา หรือการ
วิพากษแวิจารณแครงการวิจัย 3) ดานการบงปในความรู พบวาฝุายนักวิจัยมีความพึงพอ฿จอยางมากตอการมีอกาส
ถายทอดความรูทางวิชาการ฿หกชุมชน ฿นขณะที่ฝุายชุมชนมีความพึงพอ฿จปานกลางตอการมีอกาสถายทอดหรือ
นําสนอความรูของชุมชน฿หกนักวิจัย 4) ดานการประยุกตแ฿ชความรู พบวาฝุายนักวิจัยเดสดงความพึงพอ฿จอยาง
มากตอการประยุกตแ฿ชความรูทางวิชาการพื่อกเขปใญหา฿หกับชุมชน ฿นขณะที่ฝุายชุมชนมีความพึงพอ฿จอยางมาก
ชนกันตอการเดมีอกาสประยุกตแความรูจากครงการวิจัยพื่อการ฿ชประยชนแกชุมชน 
 หนวยวิคราะหแที่ 6 นวทางการสื่อสารความรูที่หมาะสม 
 จากการศึกษารื่องอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยครั้งนี้เดนําเปสูการ
สังคราะหแนวทางการสื่อสารความรูที่หมาะสมซึ่งทางคณะผูวิจัยคาดวาจะสามารถกเขอุปสรรคทางการสื่อสาร
ความรูละนําเปสูผลสัมฤทธิ์รื่องการสื่อสารความรูของครงการวิจัยเด ดยนวทางนี้รียกวา PRIMA ซึ่ง
ประกอบดวยหลักการสื่อสาร 5 ประการ เดก การ฿ชสื่อชิงบุคคล  (Personal) การนนสื่อสะทอนผล 
(Responsive) การสื่อสารเมป็นทางการ (Informal) การสื่อสารหลายครั้ง (Multiple) ละการสื่อสารนวขนาน 
(Aligned) ดยอธิบายเดดังนี้  
 

ตารางที่ 3 แสดงแนวทางการสื่อสารความร๎ูที่เหมาะสมสําหรับโครงการวิจัย 
คํายํอ แนวทางสื่อสาร วิธีดําเนินการ ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
P – Personal 

สื่อสารกับบุคคล 
นนการสื่อสารระดับบุคคล / การสื่อสาร
กลุมล็ก /การสื่อสารบบผชิญหนา 

เดรับการยอมรับละรูจักตัวตน / 
เดรับความเววาง฿จ / เดรับความป็น
กันอง 

R – Responsive 
สื่อสะทอนผล 

นนการสื่อสารบบสองทางที่ปิดชองทาง
หรือมีกลเกท่ีผูสื่อสารสามารถสดงผลตอบ
กลับเด 

เดความขา฿จท่ีตรงกัน / เดอกาส
ซักถาม /เดรับมติอันป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝาุย 

I – Informal 
สื่อเมป็นทางการ 

นนการสื่อสารทีเ่มยดึติดกับรูปบบ 
สถานท่ี หรือชวงวลา / การสื่อสารที่ยึด
ภาษาชุมชน 

เดวิธีสื่อสารที่มคีวามยดืหยุน / เด
ความสะดวกรวดร็ว / เดขอมลูชงิ
กวางละลึก  

M – Multiple 
สื่อสารหลายครั้ง 

นนการสื่อสารทีด่ํานินการอยางตอนื่อง
ละสม่ําสมอ 

เดสรางความตื่นตัว฿นการมีสวนรวม 
/ เดสรางอกาส฿นการติดตามละ
ประมินผล 

A – Aligned 
สื่อสารนวขนาน 

นนการสื่อสารพื่อการปรับตัวขาหากัน
ระหวางนักวิจัยละชุมชนท้ัง฿นดานสังคม
ละวัฒนธรรม 

เดกดิความขาอกขา฿จซึ่งกันละ
กัน / เดครือขาย฿นการลกปลี่ยน
ความรู  
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 หลักการรกคือ P หรือ Personal หมายถึงตองนนการสื่อสาร฿นระดับบุคคลป็นหลักนื่องจากการ
สื่อสารความรูจะตองอาศัยการถายทอดขอมูลทั้ง฿นชิงวัจนละอวัจนภาษารวมกัน รวมถึงการจัด฿หมีการสื่อสาร
กลุมล็กท่ีปิดอกาส฿หมีการปฏิสัมพันธแบบผชิญหนาอยางทั่วถึงอันจะนําเปสูการรับรูตัวตน ความเววาง฿จ ละ
ความป็นกันองระหวางผูสื่อสารความรู หลักการตอมาคือ R หรือ Responsive หมายถึงตองจัด฿หมีกระบวนการ
สื่อสารบบสองทางที่ปิดอกาส฿หผูรวมสื่อสารความรูเดสดงปฏิกิริยาตอบกลับเดทันที สรี ละทาทียม ดย
กลเกดังกลาวจะชวยกระตุน฿หกิดการซักถามละการวิพากษแวิจารณแพื่อ฿หกิดการตกผลึกทางความรูอันป็นที่
ขา฿จละยอมรับรวมกันของทุกฝุาย หลักการ I หรือ Informal หมายถึงตองจัดบริบทการสื่อสารความรู฿หมี
ลักษณะที่เมป็นทางการมากนักละตองสอดคลองกับพฤติกรรมการสื่อสารความรูของผูสื่อสารตละฝุาย ดยจะ
ชวย฿หกิดความยืดหยุน ความสะดวกรวดร็ว ละการการเดรับขอมูลชิงกวางละลึก หลักการ M หรือ Multiple 
หมายถึงตองจัด฿หมีกระบวนการสื่อสารความรูที่กระทําอยางอยางตอนื่องละสม่ําสมอนื่องจากชวย฿หผูสื่อสาร
ความรูมีความตื่นตัว฿นการมีสวนรวมละป็นการสรางอกาส฿นการติดตามละประมินผลการลกปลี่ยนความรู
ดวย ละหลักการ A หรือ Aligned หมายถึงการสนับสนุน฿หมีการปรับตัวขาหากันระหวางนักวิจัยละชุมชน 
นื่องจากการสื่อสารความรูจะบรรลุผลเดมื่อผูสื่อสารตางรียนรูละยอมรับขอจํากัดทางดานการสื่อสารของตละ
ฝุายละสดงพฤติกรรมการสื่อสารของตนอง฿หขนานเปกับคุณลักษณะของอีกฝุายอันจะนําเปสูความขาอกขา฿จ
ซึ่งกันละกันละการสรางครือขายลกปลี่ยนความรู 
 
อภิปรายผล 
 การสื่อสารความรูครั้งนี้ป็นกระบวนการถายทอดละลกปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยละชุมชนพื่อ
รวมกันสังคราะหแองคแความรู฿นรื่องการบริหารจัดการน้ําท่ีมีความยั่งยืนละหมาะสมกับชุมชน อยางเรก็ตามพบวา
เดกิดอุปสรรคของการสื่อสารความรูขึ้น฿นหลายรูปบบ ดยอุปสรรคดานที่ปรากฏดนชัดที่สุดคือ “อุปสรรคดาน
การรูคิด” (Cognitive Barrier) ซึ่งพบวากิดจากการที่ผูสื่อสารความรูตละฝุายมีพื้นฐานความรูตกตางกันจึงทํา฿ห
กิดสภาวะความเมสมมาตรทางความรู฿นหลายรูปบบ ชน การเมสื่อสารขอมูลระหวางกันนื่องจากคาดวา
รับทราบขอมูลหรือขา฿จตรงกันลว ซึ่งกเขเดดยการสราง “ฐานขอมูล” ที่ผูกี่ยวของสามารถสืบคนขอมูล
กี่ยวกับผลการวิจัยของครงการรวมถึงขอมูลที่กี่ยวของกับบุคลากรพื่อลดชองวางทางความรูละการระบุประวัติ
ของผูกี่ยวของ รวมถึงการกเขดยการสราง “กลเก” พื่อการปิดรับสียงสะทอนจากผูสื่อสารตละฝุายดยตอง
ป็นกลเกท่ีสนับสนุนการสื่อสารจากลางขึ้นบนละยึดหลักการสื่อสารนวระนาบ ทั้งนี้นวทางดังกลาวจะชวยขจัด
อุปสรรคดานการรูคิดนื่องจากจะชวย฿หกิดความสมมาตรทางความรูละกระตุน฿หกิดการมีสวนรวม฿นรื่องการ
สื่อสารความรูมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาการสื่อสารบบมีสวนรวมถือป็นกลเกสําคัญ฿นการ
ขับคลื่อนการพัฒนาของชุมชน ดยป็นการสื่อสารที่ริ่มตนตั้งตขั้นการวางผน การปฏิบัติงาน เปจนถึงการ
ประมินผล (พวงชมพู สงรุงรืองรจนแ. 2556 : บทคัดยอ)  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาอีกรื่องที่พบวา
การสรางกระบวนการสื่อสารจากลางขึ้นบนละการสื่อสารนวระนาบจะชวยกระตุน฿หชุมชนเดขามาลกปลี่ยน
รียนรู฿นกระบวนการสื่อสารมากยิ่งข้ึน (บุษบา หินธาวแ. 2553 : บทคัดยอ) 
 อุปสรรคอีกประการที่มีความดนชัดรองลงมาคือ “อุปสรรคดานสังคมวัฒนธรรม” (Sociocultural 
Barrier) ซึ่งพบวากิดจากความตกตางดานความป็นกลุมทางสังคมซึ่งสงผลตอการสื่อสารความรูดยสดงออกมา
฿นหลายรูปบบ ชน การเมรูจักช่ือสียงหรือภูมิหลังทางวิชาการหรือการขาดการลกปลี่ยนภูมิหลังทางความรู  ซึ่ง
สามารถกเขเดดยการสราง “ผนที่ชุมชน” พื่อช้ีปูาหลงความรู฿นพื้นที่วิจัยละพื่อระบุตัวตนละความ
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ช่ียวชาญของผู฿หความรู฿นชุมชน หรือการเมขา฿จ฿นวิถีชีวิตของชุมชนที่ลกปลี่ยนความรู ชน ภาษา วิธีการ
สื่อสาร หรือนื้อหาที่สื่อสาร ซึ่งสามารถกเขเดดยการสราง “คูมือสื่อสารชุมชน” หรือ “หลักสูตรการอบรม” ที่
ออกบบมาพื่อสริมสรางทักษะ Rapport Building ฿หกนักวิจัยดยนนรูปบบการสื่อสารกับบุคล฿นรูปบบที่เม
ป็นทางการ ท้ังนี้นวทางดังกลาวจะชวยขจัดอุปสรรคดานสังคมวัฒนธรรมนื่องจากจะชวย฿หผูสื่อสารความรูฝุาย
นักวิจัยละฝุายชุมชนมีความขา฿จ฿นวิถีชีวิตของตละฝุายรวมถึงขา฿จ฿นรูปบบละขอจํากัดของการสื่อสาร
ความรูที่กิดขึ้น สอดคลองกับการศึกษาที่พบวากลยุทธแการสื่อสารที่หมาะสมกับการนํามา฿ชพัฒนาชุมชนนั้น
ประกอบเปดวยการ฿ชสื่อบุคคลป็นหลัก (ณัฏฐวรนันทแ ชนมธตชสิทธิ์. 2552 : บทคัดยอ)  รวมถึงสอดคลองกับ
การศึกษาอีกรื่องที่พบวาการสื่อสารกับชุมชนนั้นควรนนการสื่อสารบบเมป็นทางการผานการพูดคุย การ
ลกปลี่ยนนวคิด ละการปรึกษาหารือกันระหวางกลุมสมาชิก (กรวรรณ วชชานุคราะหแ. 2556: บทคัดยอ) ทั้งนี้
พื่อกระตุน฿หกิดการสื่อสารที่หมาะสมกับชุมชน 
 นอกจากนี้ ยังพบวาความตกตางของบริบทของการสื่อสารเดสงผล฿หกิด “อุปสรรคดานกายภาพ” 
(Physical Barrier) กผูสื่อสารความรู ดยป็นผลกระทบที่กิดจากปใจจัยทางกายภาพที่กี่ยวของกับการสื่อสาร
ความรู ชน สภาพวดลอม ระยะทาง วลา หรือการสนับสนุนทางกายภาพอื่น ๆ ซึ่งสามารถกเขเดดยการจัด 
“ตารางการสื่อสาร” ที่มีความหมาะสมละสอดคลองกับลักษณะการดํานินงานของตละครงการ ดยตาราง
ดังกลาวควรยึดถือบริบทของชุมชนป็นหลักต฿นขณะดียวกันตอง฿หความยืดหยุนกฝุายนักวิจัย฿นการจัดตาราง
การทํางานของตนอง฿หสอดคลองกับบริบทของชุมชนดวย ทั้งนี้นวทางดังกลาวจะชวยขจัดอุปสรรคดานกายภาพ
นื่องจากจะชวย฿หผูสื่อสารความรูตละฝุายเดสื่อสารความรูกันหลายครั้งพื่อนําเปสูการสังคราะหแความรูที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารความรูกันอยางสม่าํสมอจะชวย฿หกิดการสื่อสารสารนวขนานท่ีชวย฿หกิด
การปรับตัวขาหากันละนําเปสูการสรางครือขายการสื่อสารความรูที่นนฟูนละขา฿จซึ่งกันละกัน สอดคลอง
กับการศึกษาที่พบวาบรรยากาศของการสื่อสารถือป็นตัวปรสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวาง
บุคคลที่กี่ยวของซึ่ง฿นรื่องนี้คือการปรับปรุงบริบทของการสื่อสารความรู฿หมีความหมาะสมนั่นอง (บญจวรรณ 
จมจํารุญ. 2557 : บทคัดยอ) ละ฿นสวนของ “อุปสรรคทางดานทคนลยี” (Technological Barrier) พบวาผู
สื่อสารฝุายชุมชนบางสวนเมตองการหรือสดงความเมสะดวก฿นการสื่อสารความรูผานสื่อทคนลยี ซึ่งสามารถ
กเขเดดยการลดขอรียกรองรื่องการสื่อสารความรูผานทางทคนลยีสื่อตมุง฿ชนวทางการสื่อสารบบบุคคล
฿นการสื่อสารความรูเปยังชุมชน สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาทคนลยีอาจสงผลงลบตอผูสื่อสารความรูบาง
กลุมดยฉพาะกลุมคนที่ขาดความรูหรือศักยภาพ฿นการ฿ชทคนลยีจึงควรปรับรูปบบการสื่อสารความรู฿ห
หมาะสมกับศักยภาพดานการสื่อสารของบุคคล (Drago. 2015 : 24) 
 ดยสรุป พบวานวทางกเขอุปสรรคของการสื่อสารความรูพื่อนําเปสูผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู฿น
ครงการวิจัยมีความสอดคลองกับหลักการ PRIMA ซึ่งป็นนวทางการสื่อสารความรูที่ยึดหลักการสื่อสารชิงบุคคลที่
นนการปิดรับผลสะทอนกลับของฝุายผูรับความรูละป็นนวทางการสื่อสารที่มีรูปบบที่เมป็นทางการซึ่งดํานินการ
ผานกระบวนการสื่อสารที่มีความตอนื่องละมีการปรับตัวขาหากันบบคูขนานระหวางฝุายนักวิจัยละชุมชน   
 
ข๎อเสนอแนะ 
 นื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุงวิคราะหแอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยที่
กิดขึ้น฿นภาพรวม (Overall Assessment) จึงนําเปสูการสังคราะหแนวทางการสื่อสารความรูบบกวาง ๆ ที่
นักวิจัยทุกสาขาวิชาสามารถนําเป฿ชป็นกรอบการสื่อสารความรู฿นครงการวิจัยของตนอง อยางเรก็ตาม นว
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ทางการสื่อสารความรูอาจมีอุปสรรคละผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารที่ตกตางออกเปตามลักษณะฉพาะของ
สาขาวิชาตาง ๆ เด ดวยหตุนี้ทางคณะผูวิจัยจึงสนอนะ฿หมีการศึกษากระบวนการสื่อสารความรูฉพาะสาขาวิชา
฿นอนาคต ทั้งนี้พื่อ฿หกิดนวทางการสื่อสารความรูที่สามารถขจัดอุปสรรคฉพาะดานละนําเปสูผลสัมฤทธิ์ของ
การสื่อสารความรูพื่อสาขาวิชาตาง ๆ อยางทจริง  
 การสื่อสารความรูคือครื่องมือสําคัญของครงการวิจัยบบกลุมวิชาการที่ดํานินการรวมกับชุมชน ดังนั้น
กําจัดอุปสรรคละดํานินการสื่อสารความรูพื่อนําเปสูผลสัมฤทธ์ิของครงการวิจัยจึงตองอาศัยนวทางการสื่อสาร
ที่มีความหมาะสม ดยนวทางบบ PRIMA จะชวย฿หนักวิจัยหรือผูบริหารครงการวิจัยเดมีนวทาง฿นการกําหนด
นยบายทางการสื่อสาร฿หหมาะสมพื่อกระตุน฿หกิดการสังคราะหแความรูรวมกันระหวางนักวิจัยละชุมชน 
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แนวทางการอยูํรํวมกันอยํางสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยํูรอบโรงไฟฟูาชีวมวล  
กรณีศึกษา : ชุมชนหมูํบ๎านเสม็ดน๎อยและหมูํบ๎านสังแก อําเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร๑ 

THE PEACEFUL COEXISTENCE OF COMMUNITIES LIVING AROUND BIOMASS POWER PLANTS : A 
CASE STUDY OF SAMET VILLAGE AND SANGGAE VILLAGE, MUANG SURIN 

 
ชนสันันท๑ แสนกล๎า1 

Chanutnun Saenkla 
สมพันธ๑ เตชะอธิก1 

Sompan Techaatik1 
1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรศลิปศาสตรแมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลยัขอนกน 
1อาจารยแ ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลยัขอนกน 

 
บทคัดยํอ 
  การศึกษารื่องนวทางการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยูรอบรงเฟฟูาชีวมวลกรณีศึกษา : 
ชุมชนหมูบานสม็ดนอยละหมูบานสังก อําภอมือง จังหวัดสุรินทรแ  มีกลุมผู฿หขอมูล จํานวน 50 คน มี
วัตถุประสงคแพื่อศึกษาวิถียังชีพของผูคนท่ีอยูอาศัยบริวณรอบรงเฟฟูาชีวมวล ดย฿ชนวคิดวิถียังชีพ อีกทั้งศึกษา
ผลกระทบรงเฟฟูาชีวมวลที่สงผลตอวิถียังชีพของชุมชน  2 ด  น คือ   ต    ย เดก สุขภาพ สังคม ศรษฐกิจ สวน
ด  นภ     ย เดก ทรัพยากร/สิ่งวดลอม รวมถึงการหานวทาง฿นการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของชุมชนที่อยูบริวณ
รอบรงฟูาชีวมวล 1)ศึกษาวิถียังชีพของผูคนท่ีอยูอาศัยบริวณรอบรงเฟฟูาชีวมวล ดย฿ชนวคิดวิถียังชีพ ผล
การศึกษาพบวา วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองกี่ยวกับวัตถุ ทั้ง 4 เดก  ที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน รถยนตแ 
รถม  ต ร ไ ค  มีจํานวน 24 คน คิดป็นรอยละ 54.55  ครอบครองกี่ยวกับวัตถุท้ัง 3  เดก ท่ีอยูอาศัย ที่ดินทํากิน 
รถม  ต ร ไ ค  มีจํานวน 20 คน คิดป็นรอยละ  45.45 วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองกี่ยวกับมนุษยแ พบวา ผู฿ห
ขอมูลสําคัญที่อาชีพหลักละประกอบอาชีพสริมมีจํานวน  12  คน คิดป็นรอยละ 27.28 มีรายเดฉลี่ยดือนละ 
5,583.33 บาท ผูที่ประกอบอาชีพหลักอยางดียว มีจํานวน  32  คน คิดป็นรอยละ 72.72  มีรายเดดยฉลี่ยดือน
ละ 7,187.50 บาท  วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม ดานสังคม ผลการศึกษาพบวา 
ความสัมพันธแของคน฿นชุมชนมีความสามัคคีชวยหลือกื้อกูลกัน ดานวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา  ชุมชนหมูบาน
สม็ดนอย  ชุมชนบานสังกมีความช่ือรื่องการลนมมด(ผีมะม฿วต) วิถียัง ชีพที่มีหรือครอบครองกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา หมูบานสม็ดนอย หมูบานสังกมีหลงน้ําขนาด฿หญ มีปุาชุมชน 2) ศึกษา
ผลกระทบรงเฟฟูาชีวมวลที่สงผลตอวิถียังชีพของชุมชน 2 ด  น คือ   ต    ย เดก สุขภาพ สังคม ศรษฐกิจ สวน
ด  นภ     ย เดก ทรัพยากร/สิ่งวดลอม ผลการศึกษาพบวา ชุมชนบานสม็ดนอยละชุมชนบานสังกที่เดรับ
ผลกระทบจากรงเฟฟูาชีวมวล ทั้งดานดี คือ จากการมีรงเฟฟูา฿นขต฿กลคียงบริวณชุมชนกอ฿หกิดการสรางรายเด
กคน฿นชุมชนละชาวบาน฿กลคียง สวนผลกระทบดานเมดี คือ ชุมชนเดรับผลกระทบรื่องน้ําบาดาลหง สียง รื่อง
ฝุุนละออง สงผลตอสุขภาพรางกายของคน฿นชุมชน 3) พื่อหานวทาง฿นการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของชุมชนที่อยู
บริวณรอบรงฟูาชีวมวล ดย฿ชนวคิดสันติวิธี  จากผลการศึกษาพบวา ชุมชนละรงเฟฟูามีการเม฿ชความรุนรงตอกัน 
การ฿หความป็นธรรมกทุกฝุาย การคารพ฿นศักดิ์ศรีละคุณคา การกอ฿หกิดความสูญสียนอย การอยูรวมกัน
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อยางสันติ นําเปสูการปรับ฿ชนวคิดบบชนะ-ชนะ คือ   รได ร     ระยชนแรวมกันท้ังสองฝุายละการเมมีฝุาย฿ด
เดปรียบหรือสียปรียบนั่นอง  
คําสําคัญ : วิถียังชีพ, รงเฟฟูาชีวมวลทรัพยากร  
 

ABSTRACE 
  The study on the approach to cohabit peacefully in the communities around the 
biomass power plant: case study of Samed Noi Village and Sang Gae Village in Muang District, 
Surin province.The study included 50 informants. The objective is to study the ways of life of the 
people living around the biomass power plan based on the subsistent concept. The study also 
investigated the effects of the biomass power plant on these 2 communities in terms of 
subjectivity which included health, society and economy and of objectivity which included 
resources/environments.The study also attempted to find a way to cohabit peacefully in the 
communities around the biomass power plant by using the peaceful concept. The objective is to 
1) study the ways of life of the people living around the biomass power plan based on the 
subsistent concept. The findings revealed that 24 individuals lived and possessed 4 objects which 
were residence, land, cars and motorcycles, which amounted to 54.55 percent. Twenty 
individuals possessed 3 objects which were residence, land and motorcycles, which amounted to 
45.45 percent. It was found that 12 informants had a main occupation and a secondary 
occupation, which amounted to 27.28 percent, with the average monthly income of 5,583.33 
Baht. There were 32 informants who only had a main occupation, which amounted to 72.72 
percent, with the average monthly income of 7,187.50 Baht. In terms of culture and society, it 
was found that in terms of relationship among the people in the community, the people were 
united and help each other. In terms of culture, it was found that Samed Noi Village and Sang 
Gae Village believed in witches (Mamuad ghosts). Their lifestyles involved possession of natural 
resources. The findings also revealed that Samed Noi Village and Sang Gae Village had two big 
reservoirs and community forests. 2) The study also investigated the effects of the biomass 
power plant on these 2 communities in terms of subjectivity which included health, society and 
economy and of objectivity which included resources/environments. The findings revealed that 
the positive impact of the biomass power plant on Samed Noi Village and Sang Gae Village was 
that the power plant generates income for the people and villagers in the surrounding areas. The 
negative impact was that the villages encountered the dry underground water issue, sound 
pollution and dust which affected community member’s health. 3) The study also attempted to 
find a way to cohabit peacefully in the communities around the biomass power plant by using 
the peaceful concept. According to the study, it was found that the communities and the power 
plant did not use violence against each other, but instead they treated each other fairly and 
respect each other’s dignity and values which caused little damage and results in peaceful 
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cohabitation leading to the win-win concept. In other words, they benefited from each other 
without anyone gaining an advantage over the other.  
Keywords : Livelihood, Biomass power plant resource 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยมีการนําชีวมวลมา฿ชพื่อป็นช้ือพลิงมากป็นอันดับที่สี่ รองจาก น้ํามัน ถานหิน ละก฿าซ
ธรรมชาติ นื่องมาจากชีวมวลจากหลงผลิตผลภาย฿นประทศมีคอนขางมาก ตปริมาณที่เดกลับเมคงที่ พราะ
ขึ้นอยูกับผลิตผลทางการกษตร฿นตละปี หลังจากที่ประทศเทยเด฿ชช้ือพลิงฟอสซิลพื่อนํามาผลิตพลังงานป็น
วลานาน ละหลายปีที่ผานมาพบวามีการตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งวดลอมที่อาจกิดจากการ฿ชช้ือพลิง
ฟอสซิลชนิดนี้ พบวาทํา฿หกิดการสะสมของก฿าซคารแบอนเดออกเซดแ฿นช้ันบรรยากาศ นําเปสูการกิดปฏิกิริยารือน
กระจก ละทํา฿หอุณหภูมิของลกสูงขึ้น สวนการ฿ชชีวมวลป็นพลังงานนั้นเมป็นการพิ่มปริมาณสุทธิของ
คารแบอนเดออกเซดแ฿นช้ันบรรยากาศ ถาหากมีการผลิตชีวมวลขึ้นมาทดทนชีวมวลที่฿ชเปลว พราะการกิดชีว
มวล฿หมจะ฿ชก฿าซคารแบอนเดออกเซดแทากับปริมาณที่ออกมาจากการผาเหมชีวมวล นอกจากนี้การพัฒนา
ทคนลยีปรรูปชีวมวลเปป็นพลังงานตาง ๆ  ชน ก฿าซ ช้ือพลิงหลว ละพลังงานเฟฟูามีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึง
เดรับความสน฿จละหันมา฿ชกันมากขึ้น นื่องจากชีวมวลป็นพลังงานที่มื่อมีการนําเป฿ชงานจะพิ่มปริมาณสุทธิ
ของก฿าซคารแบอนเดออกเซดแ฿นช้ันบรรยากาศ ช้ือพลิงหลานี้สามารถกิดทดทน฿หมเดตลอดวลาทํา฿หมีความ
มั่นคงของหลงพลังงานเมหมือนชื้อพลิงฟอสซิลที่จะหมดเปตามการ฿ช (พิมพแอนงคแ ริมสินธุ, 2559)  
 จากประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม พ.ศ. 2552  กําหนด฿หรงเฟฟูาพลังความ
รอนที่มีกําลังผลิตเฟฟูาตั้งต 10 มกะวัตตแขึ้นเปตองทํารายงานวิคราะหแผลกระทบสิ่งวดลอม (EIA-
Environmental Impact Assessment) ทํา฿หรงเฟฟูาที่มีกําลังการผลิต 9.9 มกะวัตตแกิดขึ้นจํานวนมาก การ
พิจารณาอนุมัติอนุญาตที่เมเดคํานึงถึงศักยภาพของพื้นท่ี฿นการรองรับผลกระทบที่กิดขึ้นละปริมาณวัตถุดิบที่มี฿น
พื้นที่จึงสรางผลกระทบดานสุขภาพ฿หกับชุมชนรอบรงเฟฟูา สงผล฿หกิดการตอตานรงเฟฟูาชีวมวล฿นพื้นที่อื่น ๆ 
พราะชุมชนกังวลถึงผลกระทบที่กิดขึ้น ซึ่งหากเมรีบกเขรงเฟฟูาชีวมวลก็จะเมเดรับการยอมรับอีกตอเป (จิตรา 
ชูสกุล, 2559) ตั้งต ปี พ.ศ. 2551-2556 พบวา การประกอบกิจการรงเฟฟูาชีวมวลสงผลกระทบละหตุ
ดือดรอนรําคาญ หตุรองรียนของชุมชนบริวณรอบครงการ฿นหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประทศเทย (กอง
ประมินผลกระทบตอสุขภาพ, 2558) ปใญหาสวน฿หญป็นปใญหาฝุุนละออง รองลงมาคือปใญหากลิ่น นอกจากนี้
รงเฟฟูาชีวมวลบางหงมีที่ตั้งของครงการที่อยู฿กลหลงชุมชน หตุรองรียนสวน฿หญกิดจากครงการรงเฟฟูาชีว
มวลทั้งที่มีขนาดล็กกําลังการผลิตต่ํากวา 10 มกกะวัตตแ ชนที่ จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัด ประจวบคีรีขันธและ
จังหวัดบุรีรัมยและที่มีกําลังการผลิตมากกวา 10 มกะวัตตแ ชน ที่จังหวัดรอยอ็ด ป็นตน ดังนั้น ฿นการปูองกันละ
ฝูาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากสิ่งคุกคามดานสิ่งวดลอมดยฉพาะกรณีรงเฟฟูาชีวมวล จึงจําป็นตอง
ดํานินการอยางป็นระบบละตอนื่อง จากสถานการณแดังท่ีกลาวมาขางตนทํา฿หผูวิจัยมีความสน฿จ฿นการศึกษาวิถี
ยังชีพของชาวบานที่อาศัยอยูบริวณรอบรงเฟฟูาชีวมวลที่อาจเดรับผลกระทบจากรงเฟฟูาชีวมวล 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

 1. ศึกษาวิถียังชีพของผูคนท่ีอยูอาศัยบริวณรอบรงเฟฟูาชีวมวล 
 2. ศึกษาผลกระทบรงเฟฟูาชีวมวลที่สงผลตอวิถียังชีพของชุมชน 
 3. หานวทาง฿นการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของชุมชนที่อยูบริวณรอบรงฟูาชีวมวล 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 

 1. โรงไฟฟูาชีวมวล  หมายถึง รงเฟฟูาที่฿ชศษวัสดุตาง ๆ ของหลือทางการกษตรหรืออุตสาหกรรม
กษตร ชน กลบ ซากออย กะลาปาลแม ฟางขาว กากมันสําปะหลัง ซังขาวพด นํามาป็นช้ือพลิง฿นการผลิต
เฟฟูา ซึ่งอาจป็นวัสดุชนิดดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน  ชน รงน้ําตาล฿ชกากออยที่เดจากการหีบออยป็น
ชื้อพลิง฿นการผลิตกระสเฟฟูา ฯลฯ 
 2. วิถียังชีพ  หมายถึง  วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองวัตถุ ,วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองกี่ยวกับมนุษยแวิถี
ยังชีพท่ีมีหรือครอบครองกี่ยวกับสังคมละวัฒนธรรม ,วิถีชีวิตที่มีหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. สันติวิธ ี หมายถึง  วิธีการ฿นการกเขปใญหาความขัดยงจากสถานการณแหนึ่ง ๆ ดยการที่คูกรณีทั้ง
สองฝุายนั้นเม฿ชความรุนรงตอกัน การ฿หความป็นธรรมกทุกฝุาย การคารพ฿นศักดิ์฿นคุณคา การอยูรวมกัน
อยางสันติวิธีพื่อนําเปสูการกิดความสูญสียนอยท่ีสุด 
 4. แนวคิดแบบชนะ-ชนะ  หมายถึง  การคิดบบชนะ/ชนะ หรือชนะทั้งสองฝุาย การคิดบบนี้จะมีผล
ออกเป฿นชิงบวกที่ตองการ฿หท้ังสองฝุายเดรับประยชนแรวมกัน ดยเมมีฝุาย฿ดเดปรียบหรือสียปรียบ 
 5. ผลกระทบ  หมายถึง  ผลกระทบจากรงเฟฟูาชีวมวลที่สงผลตอวิถียังชีพของคน฿นชุมชนทั้งดาน
ศรษฐกิจ สังคม การดํานินชีวิต รวมเปถึงดานมลภาวะสิ่งวดลอมละสุขภาพของชาวบานที่อาศัยอยูรอบรง
รงเฟฟูาชีวมวล 
 6. ครัวเรือน  หมายถึง  หัวหนาครอบครัวท่ีผูวิจัยทําการศึกษา฿นหมูบานสม็ดนอยละหมูบานสังก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยเดมีการทบทวนนวคิดทฤษฎี ละอกสารงานวิจัยท่ีกี่ยวของ พื่อนํามาพัฒนาป็นกรอบนวคิด฿น
การวิจัยรื่อง นวทางการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยูรอบรงเฟฟูาชีวมวล กรณีศึกษา : ชุมชน
หมูบานสม็ดนอยละหมูบานสังก อําภอมือง จังหวัดสุรินทรแ ทั้งนี้จากการทบทวนนวคิดวิถียังชีพ นวคิดสันติ
วิธี นวคิดบบชนะ-ชนะ(win-win) พื่อทําความขา฿จ฿นรื่องการดํานินชีวิตของคน฿นชุมชนที่อาศัยอยูรอบ
รงเฟฟูาชีวมวลวาเดรับผลกระทบอยางเรบางจากรงเฟฟูาหงนี้ รวมเปถึงพื่อหานวทาง฿นการอยูรวมกันระหวาง
ชุมชนละรงเฟฟูา ดังนั้น การสรางกรอบนวคิดการวิจัยจะ฿ชป็นนวทางการศึกษาวิคราะหแความสัมพันธแที่
สอดคลองกับนวคิดละวัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี ้
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ราย เดก  
 - กรรมหมูบาน   จํานวน  4 ราย 
 - หัวหนาครอบครัว฿นหมูบานสมด็นอยท่ี฿กลรงงานมากท่ีสุด จํานวน 30 ราย 
 - รงงานรับจางราบวัน  จํานวน 10 ราย 
 - ตัวทนจากหนวยงานที่กี่ยวของ 5 หนวยงาน จํานวน 6 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 เดก 
 1. นวทางการสัมภาษณแบบจาะลึก ( In-Depth Interview Guideline) ป็นบบสัมภาษณแที่มี
ครงสราง (structured Interview) 
 2. บบสังกต (Observation) ป็นบบสังกตบบมีสวนรวม (Participant Observation) ละเมมี
สวนรวม (Non-Participant Observation) 
 
 
 

บริบทโรงไฟฟ้าชีวมวล 
- สภาพแวดล้อมที่เกีย่วกับ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
- ปัจจัยเง่ือนไขในการก่อตั้ง

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ผลกระทบ 

อัตวิสัย ภววิสัย 
ชาวบ้านรายปจัเจก ทรัพยากร 
ครอบครัว สิ่งแวดล้อม 
1) สุขภาพ - น้ า 
 - ด้านจิตใจ - เสียง 
 - ด้านร่างกาย - อากาศ, ฝุ่นละออง 
2) สังคม 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า 
3) เศรษฐกิจ 
 - รายได ้
 - การจ้างงาน 

สันติวิธ ี
1) เม฿ชความรุนรงตอกัน 
2) การ฿หความป็นธรรมก
ทุกฝุาย 
3) การคารพ฿นศักดิ์ศรีละ
คุณคา 
4) กอ฿หกิดความสูญสีย
นอยที่สุด 
5) การอยูรวมกันอยางสันต ิ

วิถียังชีพ 

- วิถียังชีพที่มหีรือครอบครองวัตถ ุ
- วิถียังชีพที่มหีรือครอบครอง

เกี่ยวกบัมนุษย ์ 
- วิถียังชีพที่มีหรือครอบครอง

เกี่ยวกบัสังคมและวัฒนธรรม 
- วิถียังชีพที่มีหรือครอบครอง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

Win Win 
1) การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

2) การไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 

ดี เมดี 
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 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การก็บขอมูลบบทุติยภูมิ (Secondary data) ป็นการศึกษาคนควาละรวบรวมขอมูลที่เดจาก
การศึกษาอกสารที่มีขอมูลละนื้อหาที่กี่ยวของกับงานวิจัยหรือเมจาะจงที่กี่ยวกับงานวิจัยตอาจจะ฿กลคียง
หรือมีบางสวนท่ีสามารถนํามาปรับ฿ชเด พื่อนํามาวิคราะหแป็นนวทาง฿นการขียนงานวิจัย 
 การก็บขอมูลบบปฐมภูมิ (Primary Data)  ป็นขอมูลที่ผูวิจัยเดจากการการก็บขอมูลดวยตนองจาก
การลงพื้นที่สัมภาษณแ เดก กรรมการหมูบาน ครัวรือนทั้ง 2 หมูบาน รงงานรับจางรายวัน ละการลงพื้นที่
สัมภาษณแตัวทนจากหนวยงานที่กี่ยวของ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยจะนําขอมูลที่เดมาจากการศึกษาอกสาร ละขอมูลจากภาคสนาม  ดยยกตามความมุงหมายของ
การวิจัยดังตอเปนี้  1.นําขอมูลที่ก็บรวบรวมเดจากอกสารตาง ๆ มาศึกษาอยางละอียด พรอมจัดระบบหมวดหมู 
ตามความมุงหมายของการศึกษาวิจัยที่กําหนดเว  2.นําขอมูลจากภาคสนามที่ก็บรวบรวมเดจากลงสนาม การ
สังกต การสัมภาษณแ ละการสนทนากลุม ซึ่งเดจดบันทึกเว฿นถบบันทึกละ฿นถบบันทึกสียง มาถอดความ มา
ยกประภท จัดหมวดหมู ละสรุปสาระสําคัญตามประด็นที่ทําการศึกษาวิจัย  3.นําขอมูลทั้งที่ก็บรวบรวมเดจาก
อกสาร ละขอมูลภาคสนามที่รวบรวม เดจากการลงสนาม การสังกต การสัมภาษณแ ละการสนทนากลุม นํามา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแ ซึ่ง฿นการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผูวิจัย฿ชวิธีการตรวจสอบขอมูลบบสาม
สา(triangulation) 
 
ผลการวิจัย 
 วิถียังชีพ 1)วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองวัตถุ พบวา ผูที่ครอบครองวิถียังชีพที่มีหรือครอบครองกี่ยวกับ
วัตถุท้ัง 5 เดก ที่อยูอาศัย(บาน) ที่ดินทํากิน(ท  น ) รถยนตแ รถม  ต ร ไ ค   รถไถ มีจํานวน  0 คน คิดป็นรอยละ 0 
สวนผู฿หขอมูลที่ครอบครองวิถียังชีพท่ีมีหรือครอบครองกี่ยวกับวัตถุทั้ง  4 เดก ท่ีอยูอาศัย(บาน) ที่ดินทํากิน(ท  น ) 
รถยนตแ รถม  ต ร ไ ค  มีจํานวน 22 คน คิดป็นรอยละ 54.55  ละผู฿หขอมูลที่ครอบครองวิถียังชีพที่มีหรือ
ครอบครองกี่ยวกับวัตถุท้ัง 3 เดก ที่อยูอาศัย(บาน) ที่ดินทํากิน(ท  น ) รถม  ต ร ไ ค  มีจํานวน 20 คน คิดป็นรอย
ละ  45.45 2)วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับมนุษย๑ พบวา ผู฿หขอมูลสําคัญที่อาชีพหลักละประกอบอาชีพ
สริมมีจํานวน  12  คน คิดป็นรอยละ 27.28 มีรายเดดยฉลี่ยดือนละ 5,583.33 บาท ละผูที่ประกอบอาชีพ
หลักอยางดียว มีจํานวน  32  คน คิดป็นรอยละ  72.72  ละมีรายเดดยฉลี่ย ดือนละ 7,187.50 บาท 3) วิถียัง
ชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษา พบวา ดานสังคมความสัมพันธแของคน฿นชุมชนมี
ความสามัคคีชวยหลือกื้อกูลกันหมือนชน฿นอดีต ปใจจุบันคน฿นชุมชนตาง฿หความรวมมือ฿นกิจกรรมการประชุม
ตาง ๆ ของชุมชนป็นอยางดี ทํา฿หการรับรูขาวสารป็นเปอยางท่ัวถึง นื่องจากท้ังสองหมูบานมีอาณาขตที่ติดกันเป
มาหาสูกันเดสะดวก ดานวัฒนธรรม พบวา ชุมชนหมูบานสม็ดนอยละชุมชนหมูบานสังกมีวัดชัยประคมป็น
สถานที่ศรัทธาของคน฿นชุมชน วัดหงนี้สถานที่ยึดหนี่ยวละศรัทธาของคน฿นชุมชนทั้งสองหง ชาวบานมีความ
ชื่อรื่องการลนมมด(ผีมะม฿วต) คือ พิธีกรรมปใญจลมะม็วด ป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตบรรพบุรุษของชาว
ขมรถบอีสานตอนลาง ดยมีความช่ือวา วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจ ละดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมี
อยูจริง 4) วิถีชีวิตที่มีหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ พบวา วิถีชีวิตที่มีหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ 
เดทําการศึกษาดานหลงน้ํา ละปุาชุมชน พบวา หมูบานสม็ดนอยมีหลงน้ําขนาด฿หญ 1 หง ป็นหลงอาหาร
ของชุมชนมีปลานอย฿หญจํานวนมาก นอกจากจะ฿ชป็นน้ํา฿ชลว ยังป็นหลงอาหารที่สมบูรณแตลอดทั้งปี มีปลา
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จํานวนมากจนกินเมเหว คน฿นชุมชนจึงเดจับปลามาบริภค รวมถึงนําเปขายพื่อสรางรายเด  ทั้ง ยังป็นหลงน้ํา
สําคัญสําหรับสัตวแ อีกทั้งยังมีประปาหมูบานที่คน฿นชุมชนเด฿ชน้ํา฿นการอุปภคบริภค ละหมูบานสังกมีหลงน้ํา
ขนาด฿หญ 1 หง ฿ช฿นครงการประปาหมูบาน พื่อผลิตน้ําดื่มน้ํา฿ช ตคน฿นชุมชนสวน฿หญยัง฿ชน้ําบาดาลที่ขุด
จาะจาก฿ตดิน นื่องจากการ฿ชน้ําประปาตองมีการดินสายทอสงน้ํา ตองติดตั้งปใ้มน้ําพิ่มติม สงผลตอการสีย
คา฿ชจาย฿นการดํานินการ  คน฿นชุมชน฿ชน้ําบาดาลพื่อการอุปภคป็นหลัก เมเดปลอย฿หสัตวแลี้ยงลงเปดื่มน้ํา฿น
สระน้ํา ตจะ฿ชวิธีการตักน้ํา฿สถังนาด฿หญพื่อ฿หสัตวแลี้ยงเดดื่ม นื่องจากลี้ยงสัตวแเดก ค กระบือ ฿นบริวณ฿กล
บาน ละกลางวันนําเปผูกลี้ยงเวที่นา ฿หค กระบือ กินหญา ก็มีถังน้ําเวชนกัน สวนรื่องน้ําดื่มก็ซื้อน้ําถัง จะมีรถ
ขายน้ําขามาสงที่หมูบานทุก 2-3   น นอกจากนี้ยังพบวา ชุมชนทั้งสองหงนี้มีการ฿ชประยชนแจากปุาชุมชนพื่อ
การหาอยูหากิน   คนในช มชน  
 2) ผลกระทบจากโรงไฟฟูาชีวมวล ผลการศึกษาพบวา 
  2.1) ดานอัตวิสัย เดก ดานสุขภาพ สุขภาพดานจิต฿จ ผลการศึกษาพบวา ภายหลังจากการมี
รงเฟฟูาชีวมวล฿นบริวณพื้นที่฿กลคียงขตชุมชน คน฿นชุมชนหมูบานสม็ดนอยละหมูบานสังก มีความรูสึกถึง
ความเมปลอดภัยที่มีรงเฟฟูาตั้งอยู฿กลกับชุมชน บางรายมีความวิตกกังวลวาอาจกิดหตุการณแเฟเหมหรือการ
ระบิดจากรงเฟฟูาเด รวมถึง การวิตกกังวลถึงความเมปลอดภัยจากมลพิษดานตาง ๆ ที่มาจากรงเฟฟูาชีวมวล 
ชน สียงดังจากครื่องสับเม สวนสุขภาพดานรางกาย พบวา ควันจากการผาเมประกอบดวยฝุุนซึ่งสวน฿หญมีขนาด
ล็กกวา 2.5 (PM2.5) ละล็กกวา 10 เมครอน (PM10) นั้น สามารถขาเปถึงปอดละถุงลมปอดเด ฝุุนจะรบกวน
การมองห็น ละกอ฿หกิดความกิดความสกปรกลวยังกอ฿หกิดการชํารุดสียหายกอาคารบานรือน รวมเปถึง
สิ่งของครื่อง฿ช อีกทั้งฝุุนยังป็นปใจจัยสําคัญตอการกิดรค฿นระบบทางดินหาย฿จ สงผล฿หกิดอาการ฿นระบบ
ทางดิน ทํา฿หหาย฿จพิ่มขึ้น ป็นการลดประสิทธิภาพการทํางานของปอด พิ่มอัตราการขารับการรักษาตัว฿น
รงพยาบาลดวยรคระบบ ทางดินหาย฿จละรคหัว฿จ พิ่มความชุกของการจ็บปุวยดวยรคทางดินหาย฿จ ซึ่งวัด
ดยการหยุดงานหรือขาดรงรียน฿นด็ก ละพิ่มสถิติการสียชีวิตดวยรคปอดละหัว฿จ กอนมีรงเฟฟูาชีวมวล฿น
บริวณ฿กลคียงกับชุมชน สุขภาพรางกายของคน฿นชุมชนมีความสมบูรณแข็งรง ตภายหลังจากการมีรงเฟฟูาชีวมวลนั้น 
สงผล฿หระบบทาดินหาย฿จของคน฿นชุมชนยลง ด็กบางรายมีอาการป็นภูมิพ นื่องจากพฝุุนละอองที่ลอยมา
฿นอากาศมื่อหาย฿จสูดดมขาสูจมูก สวน฿นผูสูงอายุยังเมพบการรายงานถึงความผิดปกติดานสุขภาพ฿ด ๆ มีพียง
ความจ็บปุวยตามอายุทานั้น ดานสังคม ผลการศึกษาพบวา ชุมชนทั้งสองหงละรงเฟฟูาชีวมวลก็ยังมีกิจกรรม
รวมกัน฿นบบที่รียกวาการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันดยการอยูรวมกันอยางสันติวิธีปราศจากความขัดยง฿ด ๆ หลายคน
อาจมองวาชุมชนเมเดงินทดทนจากการกอตั้งรงเฟฟูา ชีวมวลก็ตาม  ตความสัมพันธแของชุมชนหมูบานสม็ด
นอย ชุมชนหมูบานสังกละรงเฟฟูาชีวมวลนั้น ป็นความสัมพันธแ฿นบบกื้อกูลซึ่งกันละกันตางฝุายตาง
ชวยหลือกันก็นํามาซึ่งความสัมพันธแอันดีงามละยังชวยลดการกอกิดปใญญาขัดยงระหวางชุมชนกับรงเฟฟูาชีว
มวลดังกลาวอีกดวย ดานศรษฐกิจ รายเด ผลการศึกษาพบวา การขาเปทํางาน฿นรงเฟฟูาเดก็ยอมอยู฿นกฎกณฑแ
ริ่มตั้งตการสมัครก็฿ชกณฑแการคัดลือกวา฿ครหมาะสมกับงาน฿นลักษณะ฿ด฿นรื่องของคารงก็ข้ันอยูกับลักษณะ
งานหรือวุฒิการศึกษาหรือคารงที่฿ช฿นการสมัคร คารงพนักงานออฟฟิตก็ตกอยูที่ 7,000 บาท/ดือน สวน
พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือมบานหรือพนักงานที่เมมีวุฒิการศึกษาก็เดรับคาจางวันละ 250-300 บาท/วัน 
มวาอัตราคาจางของคน฿นชุมชนที่ขาเปทํางานรงเฟฟูาเดเมทากันก็ตาม ตมีบางอยางที่ทุกคนเดหมือนกันคือ 
สวัสดิการที่รงเฟฟูาชีวะมวลมี฿ห ชน สวัสดิการประกันสังคม, สวัสดิการ฿นการขาด, ลา, มาสาย หรือสิทธิ์ที่
พนักงานควรจะเดรับตามสวัสดิการคุมครองรงงานกําหนด คน฿นชุมชนมองวาป็นรื่องดีที่สมาชิก฿นครัวรือนเดมี
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อาชีพมคาตอบทนจะเดเมมากทา฿นตัวมืองหรือที่อื่น ๆ ตมื่อทียบกับรายจาย฿นครัวรือนลวมันก็พี ยงพอ
สําหรับหลายครัวรือน ซึ่งชาวบานมองวาสมาชิก฿นครัวรือนเดทํางาน฿กลบานเมตองดินทางเปเกล฿หลําบาก อีก
ทั้งยังป็นการลดคา฿ชจาย฿นรื่องคาดินทางเปทํางานละคา฿ชจาย฿นการซื้ออาการ฿นการเปทํางาน จากการ
สัมภาษณแยังทราบวา฿นรงเฟฟูาชีวะมวลยังมีสวัสดิการอาหารกลางวัน฿หกับพนักงานทุกคนอีกดวย  ดาน
  ร      น ผลการศึกษา พบวา ตั้งตมีรงเฟฟูาชีวมวลขา฿นชุมชน สงผล฿หสมาชิก฿นครัวรือนหลายครัวรือนมี
อาชีพท่ีมั่นคง นื่องจากคน฿นชุมชนหลายครัวรือนเดขาเปทํางานรวมกับรงเฟฟูาชีวมวล กอกิดการจางงานกคน
฿นชุมชนที่อาศัยอยู฿นบริวณ฿กลรงเฟฟูาชีวมวล คนท่ีเปสมัครงานท่ีรงเฟฟูาชีวมวลนั้น สวนมากก็ตองมีคุณสมบัติ
จบปริญญาตรีหรือวุฒิอนุปริญญา ตคนที่เมมีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถขาทํางาน฿นรงเฟฟูาเดชนกันตก็มีป็น
สวนนอย ลักษณะงานของคน฿นชุมชนที่ขาเปทํางานรวมรงเฟฟูานั้นก็ขึ้นอยูกับวุฒิการศึกษา ลักษณะงานของ
ชาวบานที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีสวนมากก็จะทํางาน฿นออฟฟิตหรือ฿นสวนระดับหัวหนางานหัวหนา
ผนก฿นฝุายผลิต ป็นตน สําหรับคนท่ีเมมีวุฒิการศึกษานั้นก็จะทํางาน฿นลักษณะที่คอนขาง฿ชรงงาน คือ มบาน
ออฟฟิต, จาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย, หรือพนักงานทําความสะอาดรงเฟฟูา ป็นตน 
  2.2) ดานภววิสัย ผลการศึกษาพบวา ชุมชนทั้ง 2 หงนี ้ประสบกับปใญหาภัยลงที่น้ํา฿นบอหรือน้ํา฿ต
บาดาลที่ชาวบานขุดจาะ฿ช฿นครัวรือนนั้น สมัยกอนนั้นฝนตกตามฤดูกาลทํา฿หชุมชนมีน้ําฝนเวกินเว฿ช  ตมา
ปใจจุบันดวยสภาพอากาศที่ปลี่ยนปลง หนาฝนบางปีฝนทิ้งชวง ทํา฿หชาวบานตองจาะน้ําบาดาลหรือน้ําจาก฿ตดิน 
สูบขึ้นมา฿ช฿นการดํารงชีวิตประจําวัน ฿ชอาบ รวมถึง฿ช฿นกิจกรรมทางการกษตรดวยตกอนคยมีน้ํากินน้ํา฿ช
พียงพอ วลาฝนตกรองน้ําฝนอาเวดื่มเด ตภายหลังจากมีรงเฟฟูาชีวมวลมากอตั้ง ชุมชนดังกลาวริ่มสังกตห็น
วาน้ําเมวาจะมากจากหลงน้ํา฿ด ริ่มมีปริมาณที่ลดนอยลง ลดลงจนกระทั้งบางครั้งขอดหงเมมีน้ํา฿ช฿นครัวรือน
ลย ละน้ําฝนก็เมสามารถนาดื่มเดนื่องจากมีคราบขมาดําลอยปนปื้อน฿นน้ํา ซึ่งสังกตุห็นเดดวยตาปลา ชุมชน
มองวาสาหตุที่น้ําเมพียงตอครัวรือนนั่นอาจป็นพราะรงเฟฟูามีการจาะบอบาดาลขนาด฿หญ ตดิมนั้น
รงเฟฟูา฿ชน้ําท่ีมาจากอางอําปึล ตปริมาณอาจเมพียงพอ จึงตองขุดจาะบาดาลพิ่ม อาจป็นสาหตุที่ทํา฿หดูดน้ํา
฿ตดินของชาวบานเป฿ชมากกินจํานวนหรือเมมีขีดจํากัด พราะชาวบานก็เมสามารถประมิณคาเด ผลกระทบทาง
สียง พบวา ชาวบานก็ยังมีความหวาดกลัวหรือมีความระวงทุกครั้งมื่อเดยินสียงดังปลกที่ดังมาจากขาง฿น
รงเฟฟูาชีวมวล ซึ่งชาวบานกรงวาสียงที่ดังนั้นสักวันอาจป็นสียงรงเฟฟูาระบิดออกมาสูชุมชน อาจทํา฿ห
ชาวบานที่อยูบริวณ฿กลรงเฟฟูาเดรับอันตรายถึงขั้นสียชีวิตก็ป็นเด  ชุมชนทั้งสองหงเดรับผลกระทบจากสียง
ที่มาจากรงเฟฟูาชีวมวล ซึ่ง฿นวลา 22.00 น.เปจนถึง 24.00 น. ของทุกวันคน฿นชุมชนหมูบานสม็ดนอยจะเดยิน
สียงดังมาจากรงเฟฟูา จากการสัมภาษณแพบวา สียงท่ีเดยินนาจะมาจากสียงสับเม฿นรงงาน รกริ่มนั้นรงเฟฟูา
฿ชกลบ฿นการผลิตกระสเฟฟูา ตภายหลังกลบที่นําขามาเมพียงพอ จึงมีการ฿ชเดรวมดวย ชาวบานบอกวาเม
ที่รงเฟฟูารับซื้อจากคน฿นละวกถวนี้ คือ เมยูคา เมจากตนเม ยกวนเมจากตนมะมวงที่รงงานเมรับซื้อ สวนคน
฿นชุมชนหมูบานสังกจะเดยินสียงรบกวนหมือนสียงครื่องบินกําลังบินอยู ฿นชวงวลาประมาณ 07.00 น. เปถึง 
11.00 น. วลาดังกลาวที่เดยินสียงรบกวนนั้นก็ป็นวลาที่คน฿นชุมชนดํานินชีวิตประจําวัน เปนา เปผูกสัตวแลี้ยง 
เปสงลูกหลานเปรงรียน รวมถึงป็นชวงวลาที่ทํากิจกรรมอื่น ๆ ดวย สวนผลกระทบทางฝุุนละออง ผลการศึกษา
พบวาชาวบานมองวาสภาพอากาศ฿นชวงรกที่รงเฟฟูามากอตั้งบริวณชุมชนสภาพอากาศจะรอนมากหมือนควัน
เฟมันคลอบคลุมอากาศทั่วชุมชน จากอดีตจนกระทั่งปใจจุบันสภาพอากาศ฿นชุมชนริ่มดีขึ้นเมคอยรุมหมือนเฟผด
ผาหมือนตกอน ชาวบานมีความคิดวารงเฟฟูาชีวมวลนี้อาจทําการปรับปรุงกเขระบบปูองกันเม฿หมลพิษหรือ
ควันเฟจากรงเฟฟูารั่วเหลออกมา ปใญหาสภาพอากาศที่ต็มเปดวยมลพิษหรือฝุุนละอองจากรงเฟฟูาชีวมวล ชาวบาน
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องก็เมเดนอนนิ่งรับอากาศมลพิษพียงฝุายดียว ชาวพากันคิดคนหาทางกําจัดฝุุนละออกหรือหาวิธีที่จะทํา฿หตัวองเม
ตองรับอากาศที่ป็นมลพิษขาเป฿นรางกาย รวมดวยกับกระทรวงสาธารณะสุข฿นชุมชนพรอมทั้งกลุมมบาน อสม.ของ
หมูบานเดจัดทําครงการจกหนากากอนามัย฿หกับชาวบาน฿สพื่อปูองกันเม฿หมลพิษจากสภาพอากาศดานนอกขา
เปสูรางกาย กลุมมบาน อสม. กลาววา กลุมสี่ยงที่นาป็นหวงมากที่สุดที่เดรับผลกระทบจากสภาพมลพิษนี้คือ กลุม
ด็กนักรียน นื่องจากรงรียนบานสม็ดนอย ตั้งอยู฿นทิศทางที่ลมพัดผานดยตรงป็นสถานที่รับมลพิษจากฝุุนละออง
ละขมาดํา หากมองจากทิศทางลมลว ซึ่งด็กนักรียนวลาพักที่ยงหรือวลาเปรงรียนหรือวลากลับบานก็จะอยู
บริวณดานนอกอาคารอยูลว มื่ออยูบริวณดานนอกอาคารอากาศมลพิษก็ขาสูรางกายดยการหาย฿จสูดดมขาเป 
หากด็กเมเดสวมหนากากอนามัยหรือเมเดอยู฿นอาคาร ชาวมองวาปใญหาที่ด็ก฿นรงรียนกําลังผชิญนี้อาจป็นที่มา
ของรคภัยเขจ็บเด จากสภาวะอากาศที่มีฝุุนละอองทํา฿หคน฿นชุมชนริ่มมีการสังกตทิศทางลม พื่อที่จะวิคราะหแวา
วลาลมพัดมาจากทางดานทิศหนือ ทํา฿หพัดอาขมาดําละฝุุนละอองมาดวย 
 3) การอยูํรํวมกันอยํางสันติวิธีระหวํางชุมชนและโรงไฟฟูาชีวมวล ผลการศึกษาพบวา จากการจัดตั้ง
รงเฟฟูาชีวมวลดังกลาว เดสงผลกระทบตอชุมชนหลายดาน เมวาจะป็นรื่องน้ําบาดาลหงขอด รื่องสียงดัง รื่อง
ฝุุนละออง ติดตามกปใญหาที่กิดขึ้นตอชุมชนอยางสม่ําสมอ หากมีรื่องรองรียน฿ด ๆ ทางรงเฟฟูาก็เดออกมา
สดงความรับผิดชอบ พื่อลดปใญหาการสูญสียดานทรัพยากรของชุมชน หรือดานสุขภาพของคน฿นชุมชน  ชุมชน
บานสม็ดนอย บานสังกละรงเฟฟูาชีวมวลมีการรียนรูวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติ ทางชุมชนมีการปรับตัว
หลายอยางภายหลังจากการมีรงเฟฟูาชีวมวลมาตั้ง฿นขต฿กลคียงชุมชน ทางรงเฟฟูาก็มีการสนับสนุนกองทุนรอบ
รงเฟฟูา ป็นการกอ฿หกิดความสงบสุข฿นการอยูรวมกันทามกลางความปลี่ยนปลงดานสังคม ศรษฐกิจ ละ
สภาพวดลอมนับวาป็นการสรางสันติสุข฿หกิดขึ้นกับชุมชนละรงเฟฟูาชีวมวล สดง฿หห็นวาชุมชนละ
รงเฟฟูาชีวมวลนั้นมีวิธี฿นการปฏิบัติตอกัน ดยการคารพซึ่งกันละกัน มตตาตอกัน ชวยหลือกื้อกูลกัน มีความ
ซื่อสัตยแตอกัน เมหลบหลูดูหมิ่นกัน สอดคลองการนํานวคิดบบชนะ-ชนะ(win-win) มา฿ชกับชุมชนละรงเฟฟูา 
 
อภิปรายผล 
 มวาชุมชนหมูบานสม็ดนอยละชุมชนหมูบานสังกจะเดรบัผลกระทบจากการมีรงเฟฟูาชีวมวล฿กลขต
ชุมชน ตความความสัมพันธแของชุมชนกับรงเฟฟูาก็ยังมีความสัมพันธแที่ยังป็นมิตรตอกันอยูสืบนื่องจาก
คณะกรรมการนยบายพลังงานหงชาติ เดมีมติมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เดมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
฿นพืน้ท่ีรอบรงเฟฟูาขึ้นดยมีวัตถุประสงคแพื่อจัดหางินทุน฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนละสิ่งวดลอม
฿นพื้นที่รอบรงเฟฟูาละคณะรัฐมนตรีเดมีมติมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ห็นชอบกับนวทางดังกลาว
พื่อ฿หการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน฿นพื้นที่รอบรงเฟฟูาป็นเป฿นทางดียวกันจึงเดจัดตั้งกองทุนรอบรงเฟฟูาขึ้น 
ดยกรอบการ฿ชจายงิน ดังนี้  สงสริมพัฒนาอาชีพละคุณภาพชีวิตของชุมชน สนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาละดนตรีสนับสนุนการสาธารณสุขละสิ่งวดลอม สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนวียน ป็น
หลักประกันพื่อชดชยความสียหายทันทีจากผลกระทบที่มีสาหตุจากรงเฟฟูา คา฿ชจายละคาตอบทน฿นการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ละอื่น ๆ ตามคณะกรรมการกําหนด วลาที่ชุมชนมีกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ อาทิชน 
กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันม กิจกรรมวันด็กหงชาติ หรือมตการของบสนับสนุน฿นการสรางศาลา ดยผูนํา
ชุมชนเดทําหนังสือถึงรงเฟฟูาชีวมวล พื่อขอความสนับสนุนจากรงเฟฟูาชีวมวล฿นการสบทบทุนจัดกิจกรรมหรือ
รียนชิญจาหนาท่ีจากรงเฟฟูาชีวมวลมารวมกิจกรรม ชุมชนบานสม็ดนอย ชุมชนบานสังก ละรงเฟฟูาชีวมวล 
มีการนํานวคิดบบชนะ-ชนะมา฿ช ค     รได ร     ระยชนแรวมกันทั้งสองฝุายละการเมมีฝุาย฿ดเดปรียบหรือ
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สียปรียบนั่นองละยังสอดคลองกับการประยุกตแ฿ชนวคิดบบชนะ-ชนะ (ประคัลภแ ปใณฑพลังกูร, 2552) คือ 1.
ปิด฿จ ปิดมุมมอง คือการรับฟใงผูอื่นอยางมีสติ มีหตุผล ถึงมวาบางทีอาจจะเมยอมรับตก็ควรจะตองรับฟใงละ
นํามาคิด เตรตรองกับความคิดของตัวอง การปิด฿จปิดมุมมองนั้นกระทําเดยาก จําป็นตองอาศัยความขา฿จ 
ความมีหตุผลที่พียงพอของภาคประชาชนละภาครัฐ พรอมที่จะปรับทัศนคติ฿นรื่องหนึ่ง ๆ ฿หเป฿นทิศทาง
ดียวกัน  2.รวมสนอละวางผน คือ การ฿ชความป็นประชาธิปเตยขามากี่ยวของ การ฿หสิทธิ ที่ทาทียมกันก
ทุกฝุาย฿นการรวมนําสนอขอคิดห็นตาง ๆ พรอมทั้งรวมกันวางผนเปสูปูาหมายที่ตั้งเวรวมกัน 3.รวมวิคราะหแ
ปใญหาอยางบูรณาการ วิคราะหแจุดออน จุดข็ง ทั้งภาคประชาชนละรัฐควรนนการรวมกันวิคราะหแปใญหาอยาง
บูรณาการก็คือการ฿ชการมีสวนรวม฿นการรวมคิด รวมวิคราะหแปใญหาตาง ๆ ที่กิดขึ้น พรอมทั้งมองหาทางออก
รวมกัน฿นรื่องนั้น ๆ วิคราะหแจุดออน จุดข็งของ นวทางที่ป็นเปเด฿นการกเขปใญหา 4.รวมกันดํานินการ คือ
การดินเปตามผนที่เดวางเวรวมกัน฿นที่ประชุมหรือที่ที่ลงประชามติกันลวตามที่ห็นสมควร฿นรื่องนั้น ๆ การ
ดํานินการตางๆจะสําร็จเดนั้นจะตองอาศัยความรวมมือของทุกฝุายเมวาจะป็นภาคประชาชน ภาครัฐ หรือมกระ
ทั้งอกชน 5.สรุปละติดตามผลตามปูาหมายที่ตั้งเว ฿นสวนนี้จะป็นสวนขั้นตอนสุดทายของการ฿ชนวคิดบบ
ชนะ-ชนะ ทุกฝุายจะตองรวมกันติดตาม สรุปสิ่งท่ีเดรวมกันตามปูาหมายที่ตั้งเว 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขอสนอนะตอชุมชน หนวยงาน฿นชุมชนควรมีการประชาสัมพันธแ การ฿หความรู฿นการปรับตัวพื่อ฿หคน
฿นชุมชนดํารงชีพภาย฿ตสภาวะการปลี่ยนปลงภายหลังจากมีรงเฟฟูาชีวมวล฿นอาณาขต฿กลกับชุมชน 
 ขอสนอนะตอรงเฟฟูา ทางรงเฟฟูาชีวมวลควร฿หความสําคัญดานคุณภาพทางน้ํา ดานคุณภาพทาง
สียง ดานคุณภาพอากาศ/ฝุุนละออง พื่อลดปใญหาจากผลกระทบดังกลาวท่ีสงผลตอชุมชนอยางจริงจัง 
 ขอสนอนะตอหนวยงานที่กี่ยวของ ควรมีการ฿หบริการรื่องการรักษาพยาบาล ฿หคํานะนํา฿นการ
ปูองกันดานสุขภาพที่กิดขึ้นจากรงเฟฟูาชีวมวล ชน รคผิวหนัง สบ คัน ภูมิพ รวมเปถึงรคที่สงผลตอดวงตา มี
อาการคัน ตาดง สบตา รวมเปถึงการ฿หคํานะนําดานสุขภาพจิต ฿นรายที่ที่วิตกกังกล ครียด ละการจัด฿หมี
การสงสริมสุขภาพของประชาชน฿นพ้ืนท่ีดังกลาว 
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แนวทางที่เหมาะสมในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพน้ําปนเปื้อนฟลูออไรด๑เกินมาตรฐานที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพ 
ของคนในชุมชนบ๎านสันปุาบง หมูํที่ 6 ต.สันปุามํวง อ.เมือง จ.พะเยา 

THE APPROPRIATE GUIDELINE TO SOLVING PROBLEMS CONTAMINATED WITH FLUORIDE 
EXCEED STANDARDS THAT AFFECT THE HEALTH OF PEOPLE IN THE COMMUNITY. PHAYAO 

PROVINCE 
 

อัมพร  ยานะ1 กนกวรรณ  เอ่ียมชัย2 พัชรบูรณ๑ ศรีวิชัย3 และ วรัญญากรณ๑ โนใจ4 
Amporn Yana1 Kanokwan Aiemchai2 Patcharaboon Sriwichai3 and Varunyakorn Nojai4 

1,2,3,4พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิศษ (ดานการสอน) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะยา อ.มือง จ.พะยา 

 
บทคัดยํอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาสถานการณแปใญหา สาหตุ ละผลกระทบตอสุขภาพของคน฿น
ชุมชน 2)พื่อศึกษาองคแความรูละวิธีการของชุมชน฿นการกเขปใญหา ละ 3) พื่อคนหาทางลือกละนวทางที่
หมาะสม฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกินมาตรฐาน ฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมี
สวนรวม (PAR) พื้นที่การวิจัย บานสันปุาบง หมู 6 กลุมปูาหมายป็น ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) ละสมาชิก฿นชุมชน จํานวน 90 คน การวิจัยบงป็น 3 ระยะ คือ 1)ทบทวนสถานการณแปใญหาดาน
สุขภาพของคน฿นชุมชน ดย฿ชบบสอบถาม การสนทนากลุมยอย การประชาคมหมูบาน การรียนรูกลุมยอย 2) 
ทดลองดํานินการพื่อคนหาทางลือกที่หมาะสม 3) การติดตามละประมินผล ขอมูลชิงคุณภาพ฿ชวิธีการ
วิคราะหแนื้อหา ขอมูลชิงปริมาณ วิคราะหแดวยสถิติชิงพรรณนา 
  ผลการวิจัย พบวา ประชาชน฿นหมูบาน 302 คน มีปใญหาฟในตกกระ รอยละ 58.11 คา฿ชจายของ
ครอบครัว฿นการซื้อน้ําบรรจุถังหรือขวด สําหรับอุปภคละบริภค ฉลี่ยดือนละ 300 บาท หรือมากกวา 3 ,000 
บาท/ครอบครัว/ปี ประชาชนมีความรูกี่ยวกับผลกระทบของฟลูออเรดแตอสุขภาพระดับสูง จํานวน 62 คน คิดป็น
รอยละ 79.49 นวทางที่หมาะสมมี 4 นวทางหลัก คือ 1) การหาหลงน้ํา฿หม  มีขอจํากัด คือ พื้นที่ที่มีระดับ
ฟลูออเรดแอยู฿นกณฑแที่ปลอดภัยป็นพื้นที่สวนบุคคลอยูหางเกลจากหมูบาน ตอง฿ชงบประมาณสูง น้ําจากประปา
ภูขาละอางก็บนํ้า มีขอจํากัด คือ การผันน้ําตองผานขตปุาสงวน ละป็นหลงน้ําท่ี฿ชรวมกัน฿นพื้นที่หลายตําบล 
อีกทั้งป็นหลงน้ําสําหรับการกษตร ที่ยังเมพียงพอตอพื้นที่กษตรกรรม 2) ซื้อน้ําบรรจุขวด ขึ้นอยูกับศักยภาพ
ดานศรษฐกิจของครอบครัว 3) จัดทําที่ก็บน้ําฝน มีขอจํากัดดานพื้นที่฿นการสราง 4)การปรับสภาพน้ําประปา/
บาดาลที่มีฟลูออเรดแสูง฿หเดคามาตรฐานพื่อ฿ช฿นการบริภค 
คําสําคัญ : การปนปื้อนฟลูออเรดแ฿นหลงน้ํา, การปนปื้อนฟลูออเรดแกินมาตรฐาน, ผลกระทบตอสุขภาพ  
 
ABSTRACT 
  This participatory action research aimed to 1)study the cause and impact of 
contaminated fluoride problem situation exceed standards that affect the people health 2)study 
the knowledge and methods of the community to to solve health problems 3) to search for an 
alternative, and that the appropriate approach to health problems of excess fluoride 



 

366 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

contaminated water quality standards. within Ban Sanpabong Community. And find out the 
suitable guidelines to compensate the problem. The target area was Ban Sunpabong and the 90 
participants were selected such as the community leaders, the public health volunteers, and 
villager. The research was divided into 3 phases as follow: 1) Review the community health 
situation. 2) Try out to find the suitable solution 3) monitoring and evaluation.   Data was 
collected by using the questionnaire, focus group, villager forum, and group discussion. The 
fluoride was examined by using the scientific process. Then it was analyzed by using content 
analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative data. 
  The results had shown  302 people in the village had dental problems falling 58.11%. 
The cost of the family in the purchase of a water bucket or bottle. For the average consumer 
more than 300 baht per month or 3,000 baht/family/year. Public knowledge about the health 
effects of high levels of fluoride. The total number of 62 people, 79.49%. Then, 4 suitable 
guidelines as follows: 1) Finding a new water source. 2) Buying bottled water. 3) Rain water 
storage preparation. 4) Treatment the fluoride-contaminated water supply/ground water as the 
consumption standard.  
Keywords : Fluoride contamination in the water supply, contaminated fluoride problem 
 situation exceedstandards, Health impact. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 บานสันปุาบง ตั้งอยู฿นขตตําบลสันปุามวง อําภอมือง จังหวัดพะยา ป็นชุมชนขนาดล็ก อยูทางทิศ
ตะวันตกของอําภอมืองพะยา ระยะทางหางจากตัวมือง ประมาณ 12 กิลมตร ที่ตั้งของหมูบานป็นพื้นที่ภูขา
ละที่ราบลุมชิงขา ของทือกขาดอยหลวง  มีพื้นที่ 2,813 เร สวน฿หญป็นพื้นที่ทางการกษตรละภูขา สืบ
นื่องมาจากผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับที่ 5 ละฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2525-2534)  ที่เดกําหนด฿หป็น
ชวงของทศวรรษการจัดหาน้ําสะอาดละสุขาภิบาล฿นประทศเทยขึ้น ชวงปี พ.ศ. 2530  ริ่มมีการขุดจาะบอ
บาดาลภาย฿นหมูบานพื่อ฿หประชาชนมีน้ําสําหรับการอุปภค บริภค ตอมา฿นปี พ.ศ. 2540 กรมทรัพยากรธรณีเด
ขุดจาะบอบาดาลภาย฿นหมูบาน พิ่มขึ้นอีก 1 จุด  จนกระทั่งชวงปี พ.ศ. 2542 หมูบานสันปุาบงเดรับผลจากการ
พัฒนาดังกลาวคือ ริ่มมีน้ําประปาหมูบานพื่อ฿ชน้ํา฿นการอุปภค บริภค จากหลงนี้ทนการ฿ชบอน้ําตื้นที่มีมา
ตั้งต฿นอดีต  คณะผูวิจัยละจาหนาท่ีสถานีอนามัยฉลิมพระกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลย เดรวมกัน
รวบรวมวิคราะหแขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิละปฐมภูมิ  พบขอมูลที่สัมพันธแกับสถานการณแปใญหาที่สําคัญของคน฿น
ชุมชนบานสันปุาบงจากอดีตถึงปใจจุบัน คือ พ.ศ. 2534 สถานีอนามัยฯ อนาลย  เดตรวจสุขภาพฟในของด็ก฿นวัย
รียน฿นพื้นที่รับผิดชอบ พบวามีด็กฟในตกกระรอยละ 100 ฿นขณะนั้นยังเมมีผู฿ดรับทราบขอมูลวาป็นผลกระทบมา
จากการมีฟลูออเรดแ฿นหลงน้ําดื่มน้ํา฿ช  พ.ศ.2553 ศูนยแทันตสาธารณสุขระหวางประทศละสถานีอนามัยฯ  จัด
กิจกรรมพื่อ฿หความรูกชุมชน หลังจากการสํารวจหาฟลูออเรดแ฿นหลงน้ํา ดยดํานินการประชุมพื่อจงผลการ
ตรวจวิคราะหแน้ํา฿นภาพรวมของตําบล ฿หความรูกี่ยวกับฟลูออเรดและผลกระทบ  ฿หกนนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)ละการทําผนที่ฟลูออเรดแ ท้ัง 8 หมูบาน฿นขตตําบลสันปุามวง 
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 สถานีอนามัยฯ อนาลย ละอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เดตรวจสุขภาพประชาชน฿น

ตําบลสันปุามวงละนําตัวอยางน้ําจากบอบาดาลสงตรวจพื่อหาคาฟลูออเรดแ ที่คาดการณแวาป็นผลกระทบมาจาก

ปริมาณฟลูออเรดแมีคากินมาตรฐาน ปี2557 พบวา บานสันปุาบง หมูที่ 6 มีคาฟลูออเรดแ 2.65 มิลลิกรัม/ลิตร ป็น

ปริมาณกินมาตรฐานถึง 3.8 ทา พบวา ด็กนักรียน อายุ 6 ปีขึ้นเป มีฟในตกกระ ระดับ 1 รอยละ 49.40 มีฟในตก

กระ ระดับ 2 รอยละ 5.98 ละมีฟในตกกระระดับ 3 รอยละ 1.20 ละผูสูงอายุ พบวา มีอาการกระดูกคดงอ ผิดรูป 

ปวดตามขอกระดูก รอยละ 9.16 กลุมกนนําประกอบดวยผูนําชุมชน อสม.เดนําประด็นดังกลาวมารวมกัน

ปรึกษาหารือ พื่อคนหานวทางการกเขปใญหา รวมกับจาหนาที่ สถานีอนามัยฯ ละอาจารยแ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พะยา ดยมีความมุงหวังที่จะ฿หกิดความตอนื่อง฿นการดูลสุขภาพ การสรางสริมสุขภาพที่จะ฿ห

คน฿นชุมชนกิดความตระหนัก฿นการกเขปใญหาน้ําที่มีฟลูออเรดแสูงกินมาตรฐาน ดยอาศัยรงหนุนสริมจาก

ภายนอก รวมทั้งมุงนนการสรางกลยุทธแพื่อ฿หประชาชน฿นชุมชน เดขา฿จปใญหาที่ส งผลกระทบตอสุขภาวะของ

ตนองที่กิดจากปใญหาคุณภาพน้ําท่ีมีฟลูออเรดแกินมาตรฐานเดอยางทจริง ละ฿หห็นวาป็นรื่องของคน฿นชุมชน

ที่ตองชวยกันดูล จากประด็นปใญหาดังกลาวการ฿ชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน฿นชุมชนซึ่งถือเดวาป็นผู

มีสวนเดสวนสียดยตรงจึงมีความหมาะสมที่จะนํามา฿ช฿นการกเขปใญหา ตั้งตการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ

จนถึงการประมินผลครงการ (Cohen & Uphoff, 1981:6) ทํา฿หกิดการขามามีสวนรวมของผูกี่ยวของภาย฿ต

ครงการวิจัยรื่อง “นวทางที่หมาะสม฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกินมาตรฐานที่สงผล

กระทบตอสุขภาพของคน฿นชุมชนบานสันปุาบง หมู 6 ต.สันปุามวง อ.มือง จ.พะยา” ดยมีปูาหมายของการกเข

ปใญหาของคน฿นชุมชน฿หมุงนนการกเขปใญหาคุณภาพน้ําที่มีฟลูออเรดแกินมาตรฐานละการสรางสริมสุขภาพ

ละการปูองกันรค ดวยตนองละครอบครัวจนถึงชุมชน 

 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 

 1. พื่อทบทวนสถานการณแปใญหา สาหตุ ละผลกระทบจากปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกิน

มาตรฐานที่สงผลตอสุขภาพของคน฿นชุมชน 

 2. พื่อศึกษาองคแความรูละวิธีการของชุมชน฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกิน

มาตรฐานที่สงผลตอสุขภาพของคน฿นชุมชน 

 3. พื่อคนหาทางลือกละนวทางที่หมาะสม฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกิน

มาตรฐานที่สงผลตอสุขภาพของคน฿นชุมชน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การมีสํวนรํวมของชุมชน หมายถงึ  การที่กลุมประชาชน หรือกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนบานสันปุา
บง ที่กระทําการออกมา฿นลักษณะของการทํางานรวมกัน ที่จะสดง฿หห็นถึงความตองการรวม ความสน฿จรวม 
หรือการดํานินการรวมกัน   มีความตองการที่จะบรรลุถึงปูาหมายรวม฿นการกเขปใญหาของชุมชน เมวาจะป็ น
ทางตรงหรือทางออม ป็นการกระจายอกาส฿หประชาชนมีสวนรวม  ละการบริหารกี่ยวกับการตัดสิน฿จ฿นรื่อง
ตาง ๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน  การขาถึงสิทธิทางดานสุขภาพ ซึ่งจะตอการดํานินชีวิตละความ
ป็นอยูของประชาชน ดยการ฿หขอมูล สดงความคิดห็น ฿หคํานะนําปรึกษา รวมวางผน รวมปฏิบัติ การ฿ช
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน฿นชุมชนซึ่งถือเดวาป็นผูมีสวนเดสวนสียดยตรงจึงมีความหมาะสมที่จะ
นํามา฿ช฿นการกเขปใญหา ตั้งตการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จจนถึงการประมินผลครงการ (Cohen & Uphoff, 
1981:6) 
 ฟลูออไรด๑ หมายถึง รธาตุตามธรรมชาติ ป็นกลือของธาตุฟลูออรีน (Fluorine) ดยจะพบกระจายอยู
ทั่วเปตามปลือกลก ตามหลงตางๆ ชน ฿นดิน หินร หลงน้ํา มีสีมวงออนปนขาว หรือสมัยหนึ่งรียกวา ปุงขาม 
ประทศเทยพบถบภาคหนือ อาหารบางชนิด ละน้ําประปา ฟลูออเรดแจะพบมาก฿นกระดูกที่กําลังจริญติบต
ละฟในที่กําลังกอตัวของด็ก  ที่กินมาตรฐาน  ฟลูออเรดแ มื่อขาสูรางกาย จะถูกดูดซึมอยางรวดร็ว ฟลูออเรดแที่
ขาสูรางกายสวน฿หญ จะนําเป฿ช฿นการสรางกระดูก ละฟใน ทางการพทยแจึง฿ชป็นยารักษารคกระดูกผุ ละรค
กระดูกอื่นๆ บางชนิด ละทางทันตกรรม จะนําฟลูออเรดแเป฿ช฿นการปูองกันรคฟในผุ  การเดรับฟลูออเรดแ ที่กิน
มาตรฐานคือ 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร ตั้งตฟในทยังเมขึ้น฿นชองปาก ฿นด็กอายุนอยกวา 3 ปี ซึ่งป็นชวงที่ฟในท
กําลังสรางตัว (ฟในทซี่รกขึ้นมื่ออายุ 6 ปี) ละเดรับ฿นปริมาณ 2-10 มิลลิกรัมตอวัน อยางตอนื่องป็นวลา
หลายๆ ปี จะกิดผลขางคียงตอฟใน คือ ฟในตกกระ ละอาจมีผลสียตอกระดูก (ศูนยแทันตสาธารณสุขระหวาง
ประทศ. 2550) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดํานินการวิจัย฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม (PAR) บงป็น 3 ระยะ คือ 1) การ
ทบทวนสถานการณแปใญหาผลกระทบฟลูออเรดแกินมาตรฐาน 2) ทดลองดํานินการพื่อคนหาทางลือกที่หมาะสม 
ละ 3) การติดตามละประมินผล ดังรายละอียด 
 ระยะที่ 1) ทบทวนสถานการณแปใญหาดานสุขภาพของคน฿นชุมชน กลุมปูาหมายป็น ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) จํานวน 18 คน ดํานินการระหวางดือน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 
– วันที่ 30 มษายน พ.ศ. 2558 ดย฿ชบบสอบถาม การสนทนากลุมยอย การประชาคมหมูบาน การรียนรูกลุม
ยอย การตรวจระดับฟลูออเรดแ ดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ วิคราะหแขอมูลดวยสถิติชิงพรรณนา ขอมูลปฐม
ภูมิ ฿ชครื่องมือวิคราะหแชุมชนอยางมีสวนรวม ประกอบดวย ประวัติศาสตรแชุมชน ผนที่ดินดิน ผังครงสราง
องคแกรชุมชน ปฏิทินชุมชน องศรษฐกิจ ละระบบสุขภาพชุมชน ละการสังกตอยางมีสวนรวม  (participation 
observation) ก็บรวบรวมขอมูลดยปฏิบัติการภาคสนามรวมกับ อสม.ละผูนําชุมชน วิคราะหแขอมูลดวยการ
วิคราะหแนื้อหา 
 ระยะที่ 2 การทดลองปฏิบัติการสําหรับขอคนพบของทางลือกละนวทางที่หมาะสม ทั้งระดับชุมชน
ละผูมีสวนกี่ยวของ ดํานินการระหวางดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 – ดือนกุมภาพันธแ  พ.ศ.2559 มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) การประชุมประชาคมหมูบานตามวิธีของกระบวนการกลุม (nominal group process) (NACCHO, 2017) 2) 
ขั้นวางผนการกเขปใญหา บงป็นรื่อง฿นระดับที่ชุมชนสามารถจัดการอง ชน สิทธิ฿นการขาถึงน้ําที่มีคุณภาพ 
สิทธิ฿นการ฿ชน้ํา ความรู฿นการสรางระบบกรองน้ําที่เดมาตรฐานจากการปนปื้อนฟลูออเรดแ ระบบการบริหาร
จัดการน้ํา฿นชุมชน ละการ฿ชขอมูลพื่อประมนิสถานการณแดานสุขภาพละการดูลรกัษาผูเดรับผลกระทบ รื่องที่
ชุมชนตองทํารวมกับคนภายนอก ชน รพสต. วิทยาลัยพยาบาลฯ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ชน การพัฒนา
ครงการสรางสริมสุขภาพที่กิดจากผลกระทบจากการปนปื้อนจากฟลูออเรดแที่กินมาตรฐาน 3) ขั้นดํานินการ
กเขปใญหา ตามระดับที่ชุมชนสามารถจัดการเดองละรื่องที่ชุมชนตองขอความรวมมือกับองคแกรละ
บุคคลภายนอกละการสรางการรียนรูรวมกับชุมชน ดยการพัฒนาครงการสรางสริมสุขภาพท่ีกิดจากผลกระทบ
จากการปนปื้อนจากฟลูออเรดแที่กินมาตรฐาน การบริการความรูทางดานสุขภาพผานกระบวนการปฏิบัติการของ
กลุมนศ.ละ อสม.฿นพื้นที่ การทบทวนกระบวนวิชาที่มีความสอดคลองกับปใญหา กลุมปูาหมายป็น ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ตัวทนครอบครัว จํานวน 90 คน ครื่องมือที่฿ชป็น ประด็นการ
ประชุมประชาคม การสนทนากลุม การสังกตบบมีสวนรวม วิคราะหแขอมูลดวยการวิคราะหแชิงนื้อหา 
 ระยะที่ 3 การติดตามละประมินผล การนวทางที่หมาะสม฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อน
ฟลูออเรดแกินมาตรฐานท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของคน฿นชุมชน ดยทดลอง฿ชนวทางการทํา฿หน้ําตกตะกอน 4 
วิธีของ มงคล คงปใ้น ละคณะ (2550) ครื่องมือท่ี฿ช ป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ การทดลอง
฿ชมีคาความช่ือมั่น 0.83 ก็บรวบรวมขอมูลจากผูขารวมครงการ ดยที่คณะผูวิจัยจงวัตถุประสงคแการวิจัยละ
ประยชนแท่ีคาดวาจะเดรับตอตัวบุคคลละชุมชน วิธีดํานินการวิจัยตั้งตการประชุมประชาคม ดํานินการพิทักษแ
สิทธ์ิ ดยช้ีจงถึงสิทธิ์฿นการถอนตัวจากการมีสวนรวม฿นการวิจัย รวมทั้งจงขอมูลที่ก็บรวบรวมจะเดรับการก็บ
รักษาป็นความลับละนํามา฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ทานั้น ดยจะนําสนอขอมูล฿นภาพรวม จากนั้นจกบบสอบถาม
กกลุมผูขารวมกิจกรรม ดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตรแช้ันปีที่ 4 ชวยก็บรวบรวมขอมูลละอานคําถามรายขอ฿น
กรณีผูที่อานหนังสือเม฿นดือนมีนาคม พ.ศ.2559 วิคราะหแขอมูลดวยการวิคราะหแชิงนื้อหาละสถิติชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
 1. การทบทวนสถานการณแปใญหา สาหตุ ละผลกระทบจากปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกิน
มาตรฐานที่สงผลตอสุขภาพของคน฿นชุมชน 
  1.1 การตรวจฟในของประชาชน฿นหมูบาน 302 คน พบวา มีปใญหาฟในตกกระ รอยละ 58.11 จํานก
ป็นฟในตกกระระดับ 1 จํานวน 66 คนคิดป็นรอยละ 21.85 พบมากที่สุด฿นกลุมอายุ 18 ปีข้ึนเป 61 คน ฟในตกกระ
ระดับ 2 จํานวน 55 คนคิดป็นรอยละ 18.21 พบมากที่สุด฿นกลุมอายุ 18 ปีข้ึนเป จํานวน 53 คน 
  1.2 สถานการณแการ฿ชน้ํา฿นชุมชนจํานกตามประภทการ฿ชสําหรับอุปภค฿นชุมชน ฿ชน้ําประปา 
น้ําสําหรับประกอบอาหาร฿ชน้ําฝน น้ําสําหรับดื่ม฿ชน้ําบรรจุขวดสดงเดดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 สดงรอยละของครัวรือน จํานกตามประภทการ฿ชน้ํา 
 

  1.3 คา฿ชจายของครอบครัว฿นการซื้อน้ําบรรจุถังหรือขวด สําหรับอุปภคละบริภค ฉลี่ยดือนละ 
300 บาท  หรือมากกวา 3,000 บาท/ครอบครัว/ปี 
  1.4 การประมินความรูของประชาชนรื่องผลกระทบของฟลูออเรดแ จํานวน 78 คน ซึ่งป็นตัวทน
ของครัวรือนละ 1 คน ดังสดง฿นตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 สดงระดับความรูของตัวทนครัวรือนกี่ยวกับผลกระทบของฟลูออเรดแตอสุขภาพ 

ชวงคะนน ระดับ จํานวน(คน)  รอยละ  
1 - 4 ต่ํา 0  0  
5 - 8 ปานกลาง 16  20.51  
9 - 12 สูง 62  79.49  
รวม  78  100.00  
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 พบวา ประชาชนมีความรูกี่ยวกับผลกระทบของฟลูออเรดแตอสุขภาพระดับสูง จํานวน 62 คน คิดป็นรอยละ  
79.49 
 2. นวทางที่หมาะสม฿นการกเขปใญหาคณุภาพน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแกินมาตรฐานท่ีสงผลตอสุขภาพ
ของคน฿นชุมชนมี 4 นวทางหลัก คือ 
  2.1 แนวทางที่ 1. การหาหลงน้ํา฿หม จาก 1.1) น้ํา฿ตดินหรือน้ําบาดาลตมีขอจํากัด คือ พื้นที่ที่มี
ระดับฟลูออเรดแอยู฿นกณฑแที่ปลอดภัยป็นพื้นที่สวนบุคคลอยูหางจากหมูบาน ตอง฿ชงบประมาณสูง฿นการซื้อที่ดิน
ละการขุดจาะ การตอทอทางดินน้ํา การบํารุงรักษา มื่อพิจารณาถึงความคุมทุนจากการ฿ชงบประมาณที่สูงกับ
ประยชนแ฿ชสอย  อีกท้ังการปรับปลี่ยนครงสรางของปลือกลกนื่องจาก ป็นพ้ืนท่ี ฿นนวผนดินเหว การปลี่ยน
ทิศทางสายรกิดขึ้นเดตลอดวลา ซึ่งก็มีผลกระทบตอสายน้ําดวย ป็นความเมนนอนชิงครงสรางทางธรณีวิทยา 
1.2) น้ําประปาภูขา ตมีขอจํากัด คือ การผันน้ําตองผานขตปุาสงวน ละป็นหลงน้ําที่฿ชรวมกัน฿นพื้นที่หลาย
ตําบลเมสามารถดํานินการฉพาะหมูบาน฿ดหมูบานหนึ่ง หรือตําบล฿ดตําบลหนึ่งเด 1.3) นํ้าจากอางก็บน้ํา ป็นอาง
ก็บน้ําขนาด฿หญ ที่อยู฿กลหมูบาน ตมีขอจํากัด คือ ป็นอางก็บน้ําสําหรับการกษตร ซึ่ง฿นภาคการกษตรก็ขาด
คลนเมพียงพอรวมทั้งป็นพื้นที่กษตรกรรม จะมีปใญหารื่องความปลอดภัยจากสารคมีพิ่มขึ้น 
  2.2 แนวทางที่ 2 ฿ชน้ําบรรจุขวด ขึ้นอยูกับศักยภาพดานศรษฐกิจของครอบครัวตามขอจํากัดที่
สําคัญคือ พิ่มคา฿ชจาย฿นครอบครัว ละความพียงพอ฿นการบริการน้ํายังพบน้ําขาดตลาดชวงฤดูลง 
  2.3 แนวทางที่ 3 น้ําฝน มีสิ่งคนพบ คือ ครัวรือนท่ีมีขอจํากัดตามพื้นที่ ดยคํานวณตามปริมาณการ
฿ชน้ํา฿นครัวรือน การพัฒนาดานความรูละตระหนักของประชาชน ถึงความสะอาด หรือวิธีการก็บน้ําฝน ละ
สรางที่กักก็บน้ําฝนสาธารณะพิ่ม฿นชุมชนดยคํานวณตามปริมาณการ฿ชน้ํา฿นครัวรือน พื่อสํารอง฿นชวงฤดูกาล
ขาดคลนน้ํา ที่มีระบบการบริหารจัดการน้ําสาธารณะดานความสะอาดมีระบบกรองน้ํา การบริหารการ฿ชน้ําตาม
ความจําป็น 
  2.4 แนวทางที่ 4 การปรับสภาพน้ําประปา/บาดาลที่มีฟลูออเรดแสูง฿หเดคามาตรฐานพื่อ฿ช฿นการ
บริภค น้ําประปา มีคาฟลูออเรดแ สูงสุด 2.94 รองลงมา คือนํ้าบอตื้น มีคาฟลูออเรดแ 0.80 - 1.26 ละน้ําบอยก มี
คาฟลูออเรดแ 0.86 สวนน้ําดื่มบรรจุขวด เมพบคาฟลูออเรดแ การทดลองการปรับสภาพน้ํา มณฑล คงปใ้นละคณะ 
(2550) เดมีการศึกษาองคแความรูมีวัสดุละวิธีการหลายชนิดซึ่งสามารถนํามา฿ช฿นการลดปริมาณฟลูออเรดแ฿นน้ํา 
ดยทั่วเปท่ี฿ชอยูมี4 วิธีการ ละนํามา฿ช฿นหองปฏิบัติการชุมชน ประกอบดวย 
   1. การตกตะกอน (Precipitation) การขจัดฟลูออเรดแออกจากน้ําบริภคดยวิธีตกตะกอนหรือ 
ตกผลึกคือการติมสารตัวกลางท่ีมีความสามารถ฿นการจับกลุม ละทํา฿หกิดสารประกอบชิงซอน กับฟลูออเรดแลง
เป฿นน้ํา การที่฿ชสารคมีที่เปรวมตัวกับ ฟลูออเรดแ฿นน้ําลวทํา฿หกิดสารประกอบซึ่งป็นตะกอน ทํา฿หปริมาณ
ฟลูออเรดแ฿นน้ําลดลง 
   2. การดูดซับฟลูออเรดและการลกปลี่ยนประจุเฟฟูาคือการลกปลี่ยนฟลูออเรดแเอออนที่ป็น
ประจุเฟฟูาลบกับเอออนที่ป็นประจุลบของสารกรอง ดยฟลูออเรดแเอออนขาทนที่ประจุลบของสารกรองทํา฿ห
ปริมาณฟลูออเรดแ฿นน้ําลดลง 
   3. การจับกลุมละตกตะกอน การที่฿ชสารคมีทําปฏิกิริยากับฟลูออเรดแ ลวกิดอนุภาค
ขวนลอย฿นนํ้า ชน สารสม, น้ําปูน฿ส หรือ สารละลายคลซียมเฮดรอกเซดแ, Ca(OH)2), สารคลซียมคลอเรดแ 
   4. การ฿ชวิธีตกตะกอนฟลูออเรดแดย฿ชเฟฟูา ดยการ฿ชขั้วเฟฟูาที่ป็นลหะจุมลง฿นภาชนะที่มี
น้ําซึ่งมีฟลูออเรดแจือปนอยู มื่อผานกระสเฟฟูาลงเปจะทํา฿หขั้วลหะดานหนึ่งมีคาศักยแเฟฟูาป็นบวกละอีกขั้ว
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หนึ่งมีคาศักยแเฟฟูาป็นลบ ฟลูออเรดแซึ่งอยู฿นน้ําดยปกติจะตกตัวป็นประจุลบ จะขาเปจับกับขั้วเฟฟูาดานที่มี
ประจุเฟฟูาบวกละทําปฏิกิริยากับลหะที่ขั้วเฟฟูากิดการตกตะกอนของสารประกอบระหวางลหะที่ขั้วเฟฟูากับ
ฟลูออเรดแขึ้น จากน้ันจึงทําการยกตะกอนออกตอเป (สุพจนแ ชํานาญเพร. 2557) 
   ซึ่งหองปฏิบัติการทดลอง฿นชุมชนลือก฿ชวิธีการจับกลุม (Coagulation) ละตกตะกอน
(Precipitaiton) สารสมตัวปรับสภาพน้ํา พราะจากมุมมองของชุมชน ฿นการทดลองตองการการปฏิบัติ การหา
ทรัพยากร หรืออุปกรณแ฿นการทดลองที่เมซับซอนงายตอการนําเป฿ช ตนทุนเมสูง มีความหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน ซึ่งผลการทดลองพบวาสารสมสามารถปรับลดคาฟลูออเรดแ฿นน้ําเดจริง ตก็ยังตองสรางความขา฿จรวมกับ
ชุมชนดานทัศนคติตอการนําเป฿ช฿นชีวิตประจํากันตอเป 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายเดดังนี้ ปใจจัยที่ทํา฿หกิดฟในตกกระ฿นด็กละผลกระทบตอกระดูก คือ 
ประปาหมูบานที่฿ชน้ําจากบอบาดาล การ฿หความรูสําหรับชาวบานพบวามีความรูระดับสูงสอดคลองกับงานวิจัยของ
กรียงศักดิ์ สีหมอก ละสัณหวัช เชยวงศแ (2557) ซึ่งชาวบานเดพยายามกเขปใญหาดวยชุมชนองมาตลอด รวมทั้ง
การประสานงานองคแกรปกครองสวนทองถิ่น สถานีอนามัย กรมวิทยาศาสตรแการพทยแ ศูนยแทันตสาธารณสุข
ระหวางประทศ จังหวัดชียง฿หม ตรวจปริมาณฟลูออเรดแ฿น รวมทั้งการสรางความตระหนัก ละ฿หประชาชนขา฿จ
สาหตุของปใญหา ละตัดสิน฿จดวยตนอง฿นการลือกวิธีการที่หมาะสม พื่อ฿หกิดการกเขปใญหาอยางยั่งยืน (สุ
พจนแ ชํานาญเพร. 2551) จึงมีการนําประด็นปใญหาที่สรุปรวมกันระหวางผูวิจัยละกนนําขาสูที่ประชุมประชาคม
หมูบาน พื่อนําเปสูการมีสวนรวม฿นการวางผนกเขปใญหาน้ําปนปื้อนฟลูออเรดแที่มีคาสูงกินมาตรฐานที่สงผล
กระทบตอสุขภาพของคน฿นชุมชน ทุกขั้นตอนของการมีสวนรวมตั้งต การก็บรวบรวมขอมูล การรวมกันวางผน
กเขปใญหาดวยการรวมกันวางผนกเขปใญหา ทั้งนี้การประมินชุมชนป็นขั้นตอนรกของกระบวนการดํานินงาน
ที่มีความสําคัญมาก จึงตองอาศัยการรวบรวมขอมูลจากชุมชนป็นพื้นฐาน ถาขอมูลเมครบถวนหรือเมถูกตอง ทํา฿ห
การวินิจฉัยปใญหาผิดพลาดเด ผนงานก็ยอมลมหลว การ฿หเดขอมูลที่กี่ยวของกับสภาวะสุขภาพของประชาชน฿น
ชุมชน สําหรับ฿ชป็นนวทาง฿นการวางผนพื่อกําหนดครงการละกิจกรรม ตอง฿หประชาชนขามามีสวนรวม 
จาหนาที่ของรัฐป็นผู฿หการสนับสนุนละ฿หคําปรึกษา อีกทั้งคณะผูวิจัยเดดํานินการ฿นลักษณะของการวิจัยชิง
ปฏิบัติการบบมีสวนรวม ซึ่งขอมูลที่เดมากิดขึ้นจากคน฿นมองห็นปใญหาของตนอง มิเดกิดจากนักวิจัยป็นผู
รวบรวมขอมูลตพียงฝุายดียว ดังชนงานวิจัยทองถิ่น ป็นงานวิจัยที่ทําดยชาวบาน จากความจําป็น฿นชีวิตที่
จะตองกปใญหาของตนอง จึงป็นงานท่ียึดยงอยางหนียวนนกับขอมูลชิงประจักษแ (empirical data) ละการมี
สวนรวมของผูมีสวนเดสวนสีย’ (ปิยะวัติ บุญ-หลง, 2553) ซึ่งการวิจัยลักษณะนี้ ป็นกระบวนการของการทํางาน
รวมกันระหวางนักวิจัยละสมาชิก฿นชุมชน ตองอาศัยการสืบสวน สอบสวนหาปใญหาละขอตยงรวมกันป็นกลุม
วิคราะหแสาหตุหงปใญหาตาง ๆ เดก ปใญหาศรษฐกิจ สังคม การมือง การปกครองละ วัฒนธรรม ฯลฯ รวมกัน
ป็นกลุมตอยางเรก็ตามกระบวนการการวิจัยปฏิบัติการบบมีสวนรวมนั้นมิ฿ชพียงการสืบคนปใญหาละการ
กปใญหาทานั้น  ทั้งนี้฿นกระบวนการวิจัยตองมีครื่องมือการสํารวจชุมชน (Duality of community analysis) 
นํามา฿ช฿น 2 มิติ คือการสํารวจปใญหาชุมชนละการสํารวจทุนของชุมชน ที่ชวย฿หชุมชนขามามีสวนรวม฿นการ
วิคราะหแปใญหา ครื่องมือที่฿ชป็นหลัก ประกอบดวย ผนที่รอบนอก/รอบ฿น ที่ชวยสรางความคุนคยกับคน฿น
ชุมชน ฿นงานวิจัยนี้ระบุพื้นที่ชัดจนตละครัวรือนกี่ยวกับการ฿ชน้ําละหลงน้ํา ปฏิทินศรษฐกิจละวัฒนธรรม 
ป็นการระดมขอมูลพื่อการวางผนทํางาน฿นตละชวงวลา ประวัติศาสตรแชุมชน (Timeline) ที่คน฿นชุมชน

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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สามารถนํามา฿ช฿นครงการวิจัยนี้ดวยการรียบรียงรื่องราวท่ีกิดขึ้น ดยฉพาะรื่องความป็นมา฿นอดีตของการ฿ช
น้ําจนถึงการ฿ชน้ําประปาหมูบานจากบอบาดาล ละการปรับตัวของชุมชนตอผลกระทบที่กิดขึ้น (ปิยะวัติ บุญ-หลง 
ละคณะ. 2559 : 41-46) สอดคลองกับการศึกษาของปาริชาติ วลัยสถียร ละคณะ (2543) ที่เดกลาวเววา 
ประชาชนจะป็นตัวหลัก฿นการกปใญหา การทํากิจกรรมตองสอดคลองกับความตองการของปใญหาชุมชนดยมี
หนวยงานภายนอก฿หการสนับสนุนทานั้น การดํานินงานจึงประสบความสําร็จละกิดการกเขปใญหา฿นชุมชน
รวมกันเดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ประชาชนถือวาป็นผูมีสวนเดสวนสีย (Stakeholders) วามีความรูสึก หรือมีความคิดตอ
รื่อง฿ดรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบตอชีวิตความป็นอยูของขาทั้งทางตรงละทางออมอยางเร ละมีนวทางที่จะ
กปใญหาหรือผลักดัน฿นประด็นนั้นๆ อยางเร การพัฒนา฿หคน฿นสังคมกลายป็นประชาชน ละ฿หสังคมกลายป็น
ประชาคม ก็จําป็นตองมี "ครงสรางพื้นฐาน" ชนกัน รื่องจําป็นที่คนทั่วๆ เป฿นชุมชนตองมีอกาสพบปะ หรือ 
ชวงวลาที่จะทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งตองการชองทางการติดตอสื่อสารที่ช่ือมตอถึงกันภาย฿นครือขายท่ียง฿ยเป
ทั่วทั้งชุมชน (ธีระภัทรา อกผาชัยสวัสดิ์. 2553) ชุมชนตองมีที่฿หคน฿นชุมชนตางกลุมตางพวกสามารถพูดคุยกัน
กี่ยวกับปใญหาที่พวกขาผชิญอยูรวมกัน ทั้งนี้พื่อปูาหมายสุดทายคือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีประชาชนมีสวนรวม ละ
ป็นจาของการพัฒนานั้น 
 การนําไปใช๎ประโยชน๑ 
 1. ชุมชน ภาคีครือขายที่กี่ยวของ ประกอบดวย ผูนําชุมชน สถานีอนามัย ทศบาลตําบล รวมทั้งภาคีที่
กี่ยวของ ฿นระดับตําบลละอําภอ นําขอมูลที่เดจากการวิจัยครั้งนี้ เป฿ช฿นการบริหารจัดการน้ําของชุมชน 
 2. งานวิจัยนี้อื้อประยชนและตอบสนองตอนวคิด฿นการจัดการศึกษาทองถิ่น ดย฿ชฐานชุมชน ป็น
การจัดการศึกษาทางลือกที่มุงสรางความขมข็งฐานรากท่ีจําป็นดยภาคประชาชน ป็นการรียนรูจากการปฏิบัติ 
ป็นการศึกษาที่อาชีวิตป็นตัวตั้ง พื่อสุขภาวะทั้งรางกาย จิต฿จ สติปใญญาละสังคม ป็นการจัดการศึกษาบบ
บูรณาการ ท่ีเดรับการสนับสนุนจากรัฐละทองถิ่น ชุมชนชวยกัน 
 3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะยา ประยุกตแการจัดการรียนการสอนพื่อ฿หสอดคลองกับ
ปูาหมาย฿นการจัดการศึกษาคือการสรางคนจากชุมชนพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนทั้ง฿นดานการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการตอชุมชนละสังคม ดยสรางความสัมพันธแ สรางการรียนรูรวมกัน ฿นการสรางสริม
สุขภาพกประชาชนอยางยั่งยืน 
 4. ทศบาลตําบลสันปุามวง฿ชขอมูลจากการวิจัยนําเปสนอ฿นที่ประชุมสภาตําบลพื่อพิจารณาวาระการ
กเขปใญหารื่องการจัดการน้ํา ขาสูนยบายละผนของตําบลที่ตองกเขปใญหาอยางรงดวน ดยบรรจุเวผน
ปีงบประมาณฯ 2560-2562 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝุายวิจัยพื่อทองถิ่น ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย สัญญาทุน
ลขท่ี RDG57N0018 ขอบคุณผูบริหาร พื่อนรวมงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะยา นายอานนทแ วัฒนกร
กุล ผูอํานวยการสถานีอนามัย ฉลิมพระกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลย  ที่สําคัญคือกนนําชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ละชาวบานสันปุาบง หมู 6 ตําบลสันปุามวง อ.มือง จ.พะยา ละนักศึกษา
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บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

THE POLITICAL ROLE OF BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS IN THE GOVERNMENT 
DEMOCRATIC SYSTEM IN MUANG NONGKHAI DISTRICT NONGKHAI PROVINCE 

 
พระนัสชนะ มหามงฺคโล (สํางช๎าง)1 พระนิทัศน๑ ธีรป๒ฺโญ2 และ ภาสกร ดอกจันทร๑3 

Phra Naschana Mahamangkhalo (Sanghang)1 Dr. Phra Nithus Thirapanyo, and Assoc. Prof.Dr. 
Pasakorn  Dokchan3 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาขตศรลีานชาง 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) พื่อศึกษาบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿นขต
อําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) พื่อศึกษาหลักการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ 
฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3) พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางบทบาททางการมืองของพระ
สังฆาธิการ กับหลักการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 4) พื่อศึกษาขอสนอนะละนวทางกี่ยวกับการพัฒนาบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿น
ระบบการปกครองบบประชาธิปเตย ฿นขตอําภอมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย กลุมประชากรที่฿ช฿นการวิจัย
ครั้งนี้ คือ จาอาวาสทั้งหมด฿นขตปกครองคณะสงฆแอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน 193 รูป 
ครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูล เดก บบสอบถาม ละ บบสัมภาษณแชิงลึก สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล 
เดก คาความถี่ รอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยการวิคราะหแสถิติคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพียรแสัน ละการวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพดวยวิธีการวิคราะหแนื้อหา ลวนําสนอชิงพรรณนา
ความ ผลการวิจัยพบวา 
 1) บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ดยภาพรวม อยู฿นระดับมาก 
 2) หลักประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ ดยภาพรวม อยู฿นระดับมาก 
 3) บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการกับหลักประชาธิปเตย ฿นขตอําภอมืองหนองคายจังหวัด
หนองคาย ดยภาพรวมมีความสัมพันธแชิงบวกอยู฿นระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4) ขอสนอนะละนวทางพัฒนา คือ พระสังฆาธิการควรสดงบทบาททางการมือง฿นรูปบบที่ป็น
การสดงความคิดห็นดย฿ชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา฿นการสงสริมการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย ชน 
นักการมืองควร฿ชหลักธรรมาธิปเตย ฿นการปกครอง บริหารประทศ พื่อความอยูดี กินดี มี ความสุข ของ
ประชาชนสวนรวม ป็นตน 
คําสําคัญ : บทบาททางการมือง, พระสังฆาธิการ, ประชาธิปเตย 
 
ABSTRACT 
 The objectives of the research were 1) to study the political role of Buddhist 
Ecclesiastical Monks in the Muang Nongkhai District, Nongkhai Province, 2) to study the principles 
of democratic rule of Buddhist Ecclesiastical Monks in the Muang Nongkhai  District, Nongkhai 



 

376 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

Province, 3) to study the relationship between the political roles of the sangkha with the 
principles of democracy of Buddhist Ecclesiastical Monks in the Muang Nongkhai  District, 
Nongkhai Province, 4) to study the suggestions and guidelines for the development of the 
political role of the Buddhist Ecclesiastical Monks in the democratic system in the Muang 
Nongkhai  District, Nongkhai Province. The population used in this study is the population in this 
study was the all abbot in the ecclesiastical administrative region of Muang Nongkhai District, 
Nongkhai Province, 193 abbots. The intruments for collecting data were Questionnaire and in-
depth interview. Statistics were Frequency, percentage, mean, standard deviation Test the 
hypothesis using Pearson's product moment correlation coefficient and analysis of qualitative 
data by means of content analysis. Then present descriptive, the research results were found as 
follows;  
 1) The political role of Buddhist Ecclesiastical Monks, was at a high level. 
 2) The principles of democratic rule of Buddhist Ecclesiastical Monks, was at a high 
level. 
 3) The political role of Buddhist Ecclesiastical Monks and democracy in the Muang 
Nongkhai District, Nongkhai Province. Overall, there was a statistically significant positive 
relationship at the .05 level 
 4) The suggestions and guidelines for the development is the Buddhist Ecclesiastical 
Monks should display their political roles in the form of expressions of opinion, using the 
principles of Buddhism in promoting democracy in a democracy, such as politicians should use 
the dharma principle in the administration of the country for the well-being, good eating and 
happiness of the public. 
Keywords : Political Role, Buddhist Ecclesiastical Monks, Democracy 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พระพุทธศาสนาป็นศาสนาที่สําคัญ฿นประทศเทย ซึ่งมีบทบาท ละมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการศึกษา สังคม 
จิตวิทยา ศรษฐกิจ ละการมือง฿นระบบประชาธิปเตย ซึ่งสะทอนผานงมุมมองทางดานปรัชญา พิธีกรรม ความ
ชื่อ วัฒนธรรม ประพณี ละวิถีปฏิบัติของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่ยึดถือป็นหลักปฏิบัติ บทบาทละความ
กี่ยวนื่องกับการมือง฿นระบบประชาธิปเตยนี้เดกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัย เมวาจะป็นครั้งท่ีพระสัมมาสัมพุทธจา
กอนท่ีจะปรินิพพานก็ยังมีความกี่ยวนื่องกับการมือง

 
ละมื่อวิคราะหแบทบาทของพระพุทธศาสนาผานสังคมเทย

จะพบวาปใญหาละบทบาทของพระสงฆแนั้นกิดมีขึ้นเมวาจะ฿นอดีตที่ผานมาจนดํานินมาถึงยุคปใจจุบัน พระสงฆแตาง
ขาเปมีบทบาททางการมืองเมมากก็นอยตามตสถานการณแ จึงทํา฿หกิดคําถามละปใญหาตามมามากหมายวา 
พระสงฆแทจริงควรมีความป็นอยูชนเร฿นฐานะพระสงฆแที่ทจริง พระสงฆแกับชาวบานตางก็มีความสัมพันธแกันมา
ป็นระยะวลาอันยาวนานกวา 700 กวาป ี

 มื่อมองเป฿นอดีตลวจะพบวา มตพระพุทธจาก็คยสดงบทบาทขาเปยุงกี่ยวกับการมือง มาลว
ยกตัวอยางดังรื่องที่พระพุทธองคแนั้นทรงอาศัยความกรุณาธิคุณ กหมูพระประยูรญาติทรงสด็จเปหามพระญาติ
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ทรงทะลาะ จนถึงขนาดทําสงครามกัน ดังปรากฏ฿นพระพุทธประวัติวา พรรษาที่ 4 พระพุทธจาประทับจําพรรษา 
ณ วฬุวันวิหาร กรุงราชคฤหแ หลังออกพรรษาลวทรงสด็จเปหามหลาศากยะ  ละหลากลิยะซึ่งตั้งหลักหลงอยู
ที่ริมสองฝใ่งมน้ํารหิณี กิดวิวาท฿นรื่องกงยงกันทดน้ําขานา  ทะลาะละทุบตีกันลุกลามกี่ยวยงกันจนถึงชาติ
ตระกูล ตั้งกองกําลังสูกันชนกับสงคราม พระพุทธองคแทรงทราบวาถาพระองคแสด็จเป    ความวิวาทจักสงบลง  ทั้ง
สองฝุายมื่อเดฟใงพระธรรมทศนาลวจักถวายพระราชกุมาร฿หบรรพชา  สมาคม฿หญจักมีพราะหตุหงความสงบ
ความสามัคคี  ตรัสพระธรรมทศนา พรอมท้ังชาดกตางๆ฿หฟใง พื่อระงับการทะลาะวิวาทกัน กษัตริยแทั้งสองฝุายฟใง
พระธรรมทศนาลว ตางพากันท้ิงอาวุธลว  นมัสการพระพุทธจา กลาวกันวา ถาหากพระศาสดาเมสด็จมา พวก
ราก็จักฆาฟในซึ่งกันละกันจนลือดเหลนองมน้ํา พวกราเดอาศัยพระศาสดาดยท (สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ
,2555) บทบาทพระสงฆ๑กับการเมืองในอดีต พระสงฆแมีความกี่ยวนื่องกับชุมชนพราะวามาจากลูกชาวบาน 
พราะอดีตที่ผานมาอยางสมัยสุขทัยรืองอํานาจผูที่เดอกาสที่จะบวชพระป็นณรนั้น  ตองมีสถานภาพทางสังคม
มากอนบุคคลที่จะมาบวชนั้นตองมีสถานภาพที่สูงของสังคม  มื่อลาสิกขาพศออกเป  ตองออกเปป็นนัก
ปกครอง  นักบริหารบานมือง  ดังรื่องราวพระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิเทย ทรงออก
ผนวช฿นพระพุทธศาสนา ละมีขาพระราชบริพาร ออกบวชตามป็นอันมาก ตวานื่องจากพระสงฆแนั้น ดํารงความ
ป็นอยูพราะวาอาศัยชาวบานลี้ยงชีพ ป็นประด็นที่ตือนพระสงฆแอยูสมอวาพระสงฆแจะชวยชาวบานเดอยางเร 
ป็นการตอบทนจนบางครั้งพระสงฆแตองขาเปกี่ยวของกับการมือง อยางหลีกลี่ยงเมเด จนอาชีวิตเมรอด ชน
รื่องราวของพระราชาคณะพระพนรัตนแปุากว  (พระสังฆราชาวัดปุากว) ฿นสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น ตรงกับรัช
สมัยของสมด็จพระมหาจักพรรดิ ครั้งนั้นพระศรีศีลป (พระราชอรสของพระเชยราชากับนางพระยามอยูหัวศรี
สุดาจันทรแ) ป็นขบถขากับขาราชการกา ของพระราชบิดา พระยาดช  พระยาทายน้ํา ป็นตน ซึ่งถูกจองจําอยูมี
หนังสือ฿หพระศรีศีลปขาเปชวย พระศรีศิลปนั้นเปขอฤกษแพื่อบุกขาพระราชวังหลวงกับพระพนรัตนปุากว 
(พระสังฆราชวัดปุากว) มื่อถึงฤกษแท่ีกําหนดลว พระศรีศิลปจึงบุกขาเปยังพระราชวังหลวง ฿นครั้งนั้นจาพระยา
มหาสนาขับชางขาชนกับพระศรีศิลป ตจาพระยามหาสนาป็นฝุายดนขอของพระศรีศิลปละผลัดตกจากหลัง
ชางเป พระศรีศิลปจึงขามายังพระราชวังหลวงเด ฝุายสมด็จพระพุทธจาอยูหัวนั้นเมทันตั้งพระองคแจึงสด็จลงรือ
พระที่นั่งหนีเปยังกาะมหาพราหมณแ หลังจากนั้น พระศรีศิลปจึงขาเปชวยพระยาดช พระยาทายน้ํา พระยาพิเชย
รณฤทธิ์ หมื่นภักดีศวร ละหมื่นเภยนรินทรแเดสําร็จ ฿นขณะนั้นพระรามศวร พระมหินทราธิราช ละสนาบดี 
ขาราชการเดขารบกับพระศรีศิลป ตละฝุายตางลมตายป็นอันมากดยพระศรีศิลปนั้นตองปืนสิ้นพระชนมแลง฿นที่รบ 
หลังจากนั้นพระจาอยูหัวสด็จกลับขามาพระราชวังละมีพระราชดํารัส฿หนําตัวพระพนรัตนปุากว  พระยาดช 
พระยาทายน้ํา พระยาพิเชยรณฤทธิ์ หมื่นภักดีศวร ละหมื่นเภยนรินทรแ เปประหารสียลวนําศพสียบเวที่ 
ตะลงกง พรอมกับศพพระศรีศิลป นอกจากนั้นลวบางครั้ง฿นอดีตที่ผานมานั้นพระสงฆแยังเดสดงบทบาททํา
หนาที่฿หความอนุคราะหแกผูที่ตกยากลําบากจนถึงขนาดที่อาชีวิตกือบเมรอด   ขาเปขอพระราชทานอภัยทษ 
กขาราชการ ซึ่งหตุการณแครั้งนี้เดถูกยกยองจากนักปราชญแวาพระสงฆแที่ขาเปขอพระราชทานอภัยทษครั้งนี้ ม ี
สํานวนวหารการพูด สนทนา การยกอุปมา อุปเมย เพราะพราะพริ้ง ครั้งนั้นตรงกับรัชสมัยของสมด็จพระนรศวร
มหาราช ยอนเป฿น พ.ศ .2135 พระจาหงสาวดี นันทบุรง ปรด฿หพระมหาอุปราชา นํากองทัพทหาร มาตีกรุงศรี
อยุธยาหมายจะชนะศึก สมด็จพระนรศวร ทรงทราบวา พมาจะยกทัพ฿หญมาตีจึงทรงตรียมเพรพล มื่อพระ
สมด็จพระนรศวรมหาราชกับสมด็จพระอกาทศรถ  ทรงทํายุทธหัตถีมีชัยชนะพระมหาอุปราชละมางจาปร หง
กรุงหงสาวดี  ภายหลังชัยชนะครั้งนี้สมด็จพระนรศวรมหาราชเดปรด฿หลูกขุนปรึกษาทษขาราชการช้ันมทัพ
นายกองมีทษถึงประหารหลายคน หากตวันตัดสินคดีพิพากษา฿หลงทษนั้นป็นวันวลา฿กลกับวันพระจึงปรด฿ห
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อาตัวขาราชการหลานั้นเปจองจําเวกอน มื่อพนวันพระเปลวจึง฿หนําตัวเปประหารชีวิตสียตามคําลูกขุน
พิพากษาทษ ครานั้นบทบาทพระสงฆแกับการมืองเดมีการพัฒนาปรากฏดนชัดดยยึดหลักพระพุทธจาที่ทรงหาม
พระประยูรญาติที่กําลังจะทรงทําศึกกันพื่อยงน้ําทํานา ดยนํารื่องราวพระพุทธประวัติบางตอนมาสดง฿หพระ
นรศวรมหาราชที่กําลังทรงอยู฿นอารมณแพิรธวา ครั้งนั้นสมด็จพระพนรัตนแวัดปุากวหรือที่รียก ปใจจุบันวา วัด
฿หญชัยมงคล ซึ่งมีความตกฉาน฿นพระพุทธวจนะ มีวาทะหลักหลม เดพาพระราชาคณะ 25 รูป ขาเปฝูาถวาย
พระพรถามขาวสงคราม ละดวยวาทะหลักหลม  เดชวย฿หบรรดาขาราชการซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตลว ฿หรอด
พนจากพระราชอาญาทษ (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 2555)  
 ฿นปใจจุบันนั้นถึงมวา มหาถรสมาคม จะมีคําสั่ง รื่อง หามพระภิกษุสามณรกี่ยวของกับการมือง พ.ศ.
2538 ระบุเววา หามพระภิกษุสามณรขาเป฿นที่ชุมชนเมวากรณี฿ด พรอมทั้งหามพระภิกษุสามณรสนับสนุน
ชวยหลือดยตรง หรือดยออมกการหาสียงพื่อลือกตั้ง สมาชิกสภาผูทนราษฎร ทศบาล หรือการมือง฿ดๆก
บุคคลหรือคณะบุคคล฿ดๆรวมถึงหามชุมนุมรียกรองสิทธิรียกรองสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคล฿ดๆอีกทั้งหามรวม
อภิปรายหรือบรรยายกี่ยวกับการมืองทั้ง฿นวัดหรือนอกวัด หากภิกษุสามณร฿ดละมิด ฝุาฝืน ฿หพระสังฆาธิการ
ปกครองดํานินการวากลาวตักตือน ท้ังนี้หากกระทําผิดซ้ํา ฿หพระสังฆาธิการปกครอง ดํานินการลงทษตามความ
หมาะสม ชน การกลาวตือนซ้ํา ป็นตน (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช. ค าสั่งมหาเถรสมาคม.ประกาศ
ในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่มที่ 83 ตอนที่ 3) ตวา฿นศาสนาพุทธนั้น นับตั้งตองคแสมด็จพระสัมมาสัมพุทธจา ของ
รานั้น พระพุทธองคแทรงกี่ยวของกับการมือง ตวาพระพุทธองคแทรงอยูหนือการมือง พระองคแทรงป็นผูนําทาง
ธรรม ละการมืองที่พระองคแทรงยกยองนั้น ป็น ธรรมาธิปเตย  พระองคแนั้นทรงต็มปี่ยมเปดวย พระบริสุทธิ์คุณ 
พระปใญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ คือทรงสดงพระธรรมทศนา กผูปกครอง฿หตั้งอยู฿นธรรมดยเมบังคับ ชน
รื่อง ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิราชา 10 ประการ ทรงสดงธรรมจกจง฿หรูจงห็นจริง฿นธรรมอยางลึกซึ้ง จน
พระธรรมมหาราชา ทั้งหลาย ตางก็ยอมรับ ละตั้งมั่นอยู฿นท่ีพึ่งสามประการ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ อยาง
เมหวั่นเหว จนบางครั้งมีผูศรัทธาออกบวชตามหลักธรรมวินัย ป็นอันมากพระสงฆแ฿นปใจจุบันนั้นมีความกี่ยวพัน
กี่ยวนื่องกับการมืองอยางกี่ยวของ ชนกิจกรรม฿นการทศนแการสอนที่ทํา฿หประทศชาติมั่งคง ทํา฿หประชาชนมี
ปใญญาขา฿จ฿นหลักธรรม ฿หคนฟใงนั้นรูจักตนอง รักษาความดีดิมของตนอง พิ่มติมความดี฿หม ฿หรูจักลด ละ 
ลิกสิ่งอบายมุขทั้งปวง กิจกรรมที่ทํา฿หประชาชนมีจิตอาสา อุทิศตน  พื่อสียสละพื่อชาติบานมือง ป็นหนาที่ 
ดยตรงของผูนําทางจิตวิญญาณ ทางปใญญา ป็นสิ่งหนึ่งที่พระสงฆแทําเดดีกวา ฆราวาส  พราะพระสงฆแนั้นมี
ประชาชนศรัทธาป็นทุนดิมอยูลว 

 ตปใจจุบันราจะเดห็นพระสงฆแขึ้นสดงธรรมวทีปราศรัยทางการมืองบาง ป็นผูนําม็อบ บางหรือการ
ขึ้นปราศรัย รียกรองทั้งที่สวนน้ีนั้น พระสงฆแนั้นเมควรขาเปกี่ยวของพราะวาจะมีตนําความสื่อมสูญมาสูตนอง
ละหมูคณะ ดังที่ปรากฏป็นขาว (การเมือง ข่าวทั่วไป. หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก.วันที่ 14 มีนาคม 2553) วามื่อ
วลา 15.30 น.วันท่ี 14 มีนาคม 2553 ผูสื่อขาวรายงานวา มีพระสงฆแจํานวน 1200 รูป  เดดินทางมารวมชุมนุมกับ 
กลุมนวรวมประชาธิปเตย (น.ป.ช) ละพระภิกษุสงฆแบางรูปนั้น เดขึ้นวทีปราศรัย ดยเดขอบิณฑบาต ฿หรัฐบาล
อยา฿ชความรุนรง฿นการปราบปราบละยืนยันวาเมเดมีสวนรวมกี่ยวของ฿นทางการมือง สวนกรณีที่กอนหนานี้นั้น 
รัฐบาลขึ้นบัญชีดําพระสงฆแเดปราศรัยบนวทีวา เมเดมีสวนกี่ยวของ฿ด หรือกรณีของพระพุทธอิสระ ที่กี่ยวของกับการมือง 
ดยป็นผูนําม็อบท้ังๆ ที่วทีจงวัฒนะ ซึ่งมีการปิดถนนยาวตลอดดานหนาศูนยแราชการฯนั้น ป็นหนึ่ง฿น 3 จุดสี่ยง
ที่สุดจากทั้งหมด 7 จุด 7 วทีของการชุมนุมปิดกรุงที่ยวนี้ ตามการประมินของศูนยแอํานวยการรักษาความสงบรียบรอย 
(ศอ.รส.) ละหนวยขาวความมั่นคง (การมือง. คอลัมนแปิดปูมหลวงปูุพุทธอิสระ. หนังสือพิมพแกรุงทพธุรกิจ. วันที่ 
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15 มกราคม 2557) ซึ่งนํามาถึงการสดงความคิดห็นตกตางกับพุทธบริษัทผูมีความลื่อม฿สศรัทธา฿นศาสนามาก
วา พระสงฆแนั้นขาเปยุงกี่ยวกับการมืองเดหรือ พราะวา ตามกฎหมายลว พระหามลือกตั้ง ตวาเมเดหามพระ
มามีสวนรวมทางการมืองพระภิกษุ฿นประทศรา จึงมีสวนรวมทางการมืองมาดยตลอด ตกตางกันเปทางรูปบบ
ละวิธีการ อยางเรก็ดี บทบาทของพระพุทธอิสระ ก็ถูกพงล็งจากประชาชนบางวา การสดงออกทางการมือง 
ดวยการสดงบทบาทชนนี้นั้น หมาะสมกับสมณะพศ หรือเม นอกจากนั้นลว ก็ยังถูกพงล็งจาก มหาถรสมาคม
ละสํานักงานพุทธศาสนาหงชาติถึงกับออกหนังสือตือนอยางป็นทางการ ซ้ํายังถูกกรมสอบสวนคดีพิศษ (ดี อสเอ) 
ออกหมายรียก฿นขอหากบฏละกอความวุนวาย฿นบานมืองดวย  ซึ่งการทําชนนี้นั้น เมวาพระภิกษุสงฆแจะสดง
บทบาทดวยการป็นผูนําการประทวง หรือป็นการขารวมประทวงกับกลุมสีสื้อตางๆอยางเร ก็ถือเดวา ป็นบทพิสูจนแเด
วา บทบาทพระสงฆแกับการสดงออกทางการมืองนั้นอาณาจัก คือฝุายการปกครองบานมือง ยอมเมสามารถยก
ขาดกับ ฝุายศาสนจักร คือฝุายพระพระพุทธศาสนา ละศีลธรรมเมสามารถยกขาดจาก฿จคนทุกชนช้ันเดลย 
 สภาพปใญหา฿นการวิจัยครั้งนี้ก็สืบนื่องจากหตุผลดังท่ีเดกลาวมา ขางตน กลาวคือ ถึงมวาจะมีกฎหมาย 
หรือกฎระบียบตางๆ หามมิ฿หพระสงฆแขาเปยุงกี่ยวกับการมืองหรือการลือกตั้งก็ตาม  ต฿นความป็นจริงลว
พระสงฆแ฿นวัดตางๆ เมวาจะป็น฿นมืองหรือชนบทก็ตามมักจะถูก฿ชป็นครื่องมือทางการมือง฿นทองถิ่นนั้นดวย
ละทั้งยังมีสวนกี่ยวของกับบุคคลหรือประชาชนทั้งทางดานป็นผูนําทางจิตวิญญาณ การงาน฿นหลายๆ  อยาง 
หลายดานพระตางก็มีบทบาทที่เปกี่ยวของเมทางตรงก็ทางออม ฉะนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาคนควา “บทบาททาง
การมืองของพระสังฆาธิการ ฿นระบบการปกครองบบประชาธิปเตย ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ” ทํา฿หผูวิจัยอดคิดเมเดวาพระสงฆแ฿นปใจจุบันมีบทบาททางการมืองอยางเร พื่อ฿หทาทัน฿นการ
ปลี่ยนปลงของลก฿นปใจจุบัน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 2. พื่อศึกษาหลักการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ กับหลักการปกครอง฿น
ระบอบประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 4. พื่อศึกษาขอสนอนะละนวทางกี่ยวกับการพัฒนาบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿น
ระบบการปกครองบบประชาธิปเตย ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่อันนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล นื่องจากบุคคลมีหลาย
สถานภาพ฿นคนคนดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงตองปฏิบัติเปตามสถานภาพ฿นสถานการณแตามสถานภาพน้ันๆ 
 การเมือง หมายถึง กิจกรรมที่มนุษยแกระทํา รักษาคุณสมบัติที่ดี ละปรับปรุงกฎทั่วๆ เป ซึ่งมนุษยแ
ดํารงชีวิตอยูภาย฿ตกฎหลานั้น การมืองมีความช่ือมยงกับปรากฏการณแของความขัดยง ละความรวมมือ฿น
สังคม จากการที่มีความคิดห็นท่ีตรงกันขามกัน ความตองการที่ตางกัน การขงขันกัน ละความสน฿จที่ตกตางกัน 
 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุสงฆแ จาอาวาส ฿นขตอําภอมือง จังหวัดหนองคาย ผูทํางานคณะ
สงฆแดยมีอํานาจต็มตามตําหนง 
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 ประชาธิปไตย หมายถึง ป็นระบอบการปกครองบบหน่ึงซึ่งการบริหารอํานาจรฐัมาจากสียงขางมากของ
พลมือง ผูป็นจาของอํานาจอธิปเตย ดยพลมืองอาจ฿ชอํานาจของตนดวยตนองหรือผานผูทนที่ลือกเป฿ช
อํานาจทนก็เด ประชาธิปเตยยังป็นอุดมคติที่วาพลมืองทุกคน฿นชาติรวมกันพิจารณากฎหมายละการปฏิบัติของ
รัฐ ละกําหนด฿หพลมืองทุกคนมีอกาสสดงความยินยอมละจตนาของตนทาทียมกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจยั 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยรื่องนี้ ป็นการวิจัยบบผสม (Mixed Method) ดยป็นการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งป็นการวิจัยชิงสํารวจ (Survey Research) ละการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดย
฿ชการสัมภาษณแชิงลึก (Interview) กับผู฿หขอมูลสําคัญ (Key Informants) ดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษานวคิดทฤษฏีกี่ยวของกับบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จากอกสาร ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของ 
 2. กําหนดกรอบนวคิด฿นการวิจัย ละสรุปป็นคํานิยามศัพทแ฿นการวิจัย 
 3. สรางบบสอบถามละบบสัมภาษณแจากกรอบนื้อหา฿นคํานิยามศัพทแที่฿ช฿นการวิจัย 
 4. นําบบสอบถามที่สรางสร็จรียบรอยลว นําสนอ฿หอาจารยแที่ปรึกษาละผูช่ียวชาญ ทําการตรวจ
ความที่ยงตรงชิงนื้อหา 
 5. มื่อผูช่ียวชาญตรวจรียบรอยลว จึงนําเปทดลอง฿ชกับหนวยการวัดที่มิ฿ชประชากร฿นการวิจัยละ
ผู฿หขอมูลสําคัญ ลวนํามาหาคาความชื่อมั่น 
 6. หากพบวา บบสอบถามมีความชื่อมั่นลว จึงนําเปทดลอง฿ชจริงกับกลุมตัวอยางปูาหมายตอเป 
 สมมติฐานการวิจัย 
 บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการมีความสัมพันธแกับหลักการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยของ
พระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด๎านประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก จาอาวาส฿นสังกัดมหานิกาย ฿นอําภอมือง จังหวัดหนองคาย
จํานวน 193 รูป 

หลักการปกครองประชาธปิไตยของพระสังฆาธิการ 
1) หลักสิทธิสรีภาพ 
2) หลักความสมอภาค 
3) หลักภราดรภาพ 

บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ 
1) ดานการรับรูขาวสาร 
2) ดานสดงความคิดห็น 
3) ดานการมีสวนรวม 
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 2. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาอกสาร หนังสือ ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับงานวิจัยท่ีมีนื้อหา
กี่ยวกับบทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 3. ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ 
  ฿นการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษา฿ชพื้นที่ทําการวิจัย เดก ขตปกครองคณะสงฆแอําภอมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย จํานวน 16 ตําบล ป็นสถานท่ี฿นการศึกษา 
 4. ขอบเขตด๎านระยะเวลา 
  ระยะวลา฿นการดํานินการวิจัยตั้งต ดือนมษายน พ.ศ. 2560 ถึงดือน มษายน พ.ศ. 2561 รวม
ป็นระยะวลา 1 ปี 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถาม 
  ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลดย฿ชปรกรมสําร็จรูปพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรแ สถิติที่฿ช
วิคราะหแขอมูลมีดังนี้ 
  1.1 ฿ชสถิติความถี่ (Frequency) ละรอยละ (Percentage) อธิบายปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
บบสอบถาม วิคราะหแดยการนําสนอป็นตารางประกอบการบรรยายผล 

  1.2 ฿ชสถิติวิคราะหแดยการหาคาฉลี่ย ( ) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ฿ชอธิบายบทบาท
ทางการมืองของพระสังฆาธิการ ฿นขตอําภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นําสนอ฿นรูปตารางประกอบคํา
บรรยาย 
  1.3 การทดสอบสถิติทดสอบสมมติฐานการวิคราะหแหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน 
(Pearson’s product moment Correlation Coefficient) หรือคา r พื่อทดสอบสมมติฐานระหวาง บทบาททาง
การมืองของพระสังฆาธิการ กับหลักการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ละปลความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ (rxy) 
 2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสัมภาษณ๑ 
  การวิคราะหแขอมูลบบสัมภาษณแ วิคราะหแดย฿ชทคนิคการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท ละประมวลผลขาดวยกัน รวมทั้ง฿ชนวคิดจากอกสารละผลงานวิจัยที่กี่ยวของ
มาสนับสนุน฿นการวิคราะหแพื่อ฿หห็นภาพรวม 
 
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพทั่วไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบบบสอบถามมีอายุ ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอายุ 41-50 ปี มีจํานวน 48 คน คิดป็นรอยละ 
24.9 รองลงมามีอายุ 51-55 ปี มีจํานวน 36 คน คิดป็นรอยละ 18.7 มีอายุ 61 ปีขึ้นเป มีจํานวน 35 คน คิดป็น
รอยละ 18.1 มีอายุ 56-60 ปี มีจํานวน 33 คน คิดป็นรอยละ 17.1 มีอายุ 31-35 ปี มีจํานวน 22 คน คิดป็นรอยละ 
11.4 มีอายุ 36-40 ปี มีจํานวน 17 คน คิดป็นรอยละ 8.8 ละมีอายุ ต่ํากวา 30 ปี มีจํานวน 2 คน คิดป็นรอยละ 1.0 
ตามลําดับ ผูตอบบบสอบถามมีพรรษา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีพรรษา 21 พรรษาขึ้นเป มีจํานวน 54 รูป 
คิดป็นรอยละ 28.0 รองลงมามีพรรษา 11-15 พรรษา มีจํานวน 52 รูป คิดป็นรอยละ 26.9 มีพรรษา 6-10 พรรษา 
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มีจํานวน 47 รูป คิดป็นรอยละ 24.4 มีพรรษา 16-20 พรรษา มีจํานวน 39 รูป คิดป็นรอยละ 20.2 ละมีพรรษา 
ต่ํากวา 5 พรรษา มีจํานวน 1 รูป คิดป็นรอยละ 0.5 ตามลําดับ ผูตอบบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาทางธรรม ผูตอบ
บบสอบถามสวน฿หญมีวุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมช้ันอก มีจํานวน 127 รูป คิดป็นรอยละ 65.8 รองลงมา
มีวุฒิการศึกษาทางบาลี นักธรรมช้ันท มีจํานวน 41 รูป คิดป็นรอยละ 21.2 มีวุฒิการศึกษาทางธรรมนักธรรมชั้นตรี 
มีจํานวน 25 รูป คิดป็นรอยละ 13.0 ตามลําดับ ผูตอบบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาทางบาลี ผูตอบบบสอบถาม
สวน฿หญมีวุฒิการศึกษาทางบาลี ปรียญธรรม 1-2 ประยค มีจํานวน 86 รูป คิดป็นรอยละ 44.6 รองลงมามีวุฒิ
การศึกษาทางบาลีปรียญธรรม 3 ประยค มีจํานวน 72 รูป คิดป็นรอยละ 37.3 มีวุฒิการศึกษาทางบาลีปรียญธรรม 
4 ประยค มีจํานวน 26 รูป คิดป็นรอยละ 13.5 มีวุฒิการศึกษาทางบาลีปรียญธรรม 6 ประยค มีจํานวน 4 รูป 
คิดป็นรอยละ 2.1 มีวุฒิการศึกษาทางบาลีปรียญธรรม 5 ประยค มีจํานวน 4 รูป คิดป็นรอยละ 2.1 ละ มีวุฒิ
การศึกษาทางบาลีปรียญธรรม 9 ประยค มีจํานวน 1 รูป คิดป็นรอยละ 0.5 ตามลําดับ ผูตอบบบสอบถามมีวุฒิ
การศึกษาทางลก ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีวุฒิการศึกษาทางลกระดับปริญญาตรี มีจํานวน 57 รูป คิดป็น
รอยละ 29.5 รองลงมามีวุฒิการศึกษาทางลกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 42 รูป คิดป็นรอยละ 21.8 
มีวุฒิการศึกษาทางลกระดับประถมศกึษา มีจํานวน 38 รูป คิดป็นรอยละ 19.7 มีวุฒิการศึกษาทางลกระดับมธัยมตอนตน 
มีจํานวน 28 รูป คิดป็นรอยละ 14.5 มีวุฒิการศึกษาทางลกระดับปริญญาท มีจํานวน 16 รูป คิดป็นรอยละ 8.3 
ตามลําดับ ผูตอบบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาทางลกระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจํานวน 8 รูป คิดป็นรอยละ 4.1 
ตามลําดับ 
 2. บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ 

  บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการดยรวม อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณา฿นรายดาน พบวา 

บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการอยู฿นระดับมากทุกดาน ดยรียงลําดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอยเดดังนี้ 

คือ การรับรูขาวสารทางการมือง การสดงความคิดห็นทางการมือง ละ การมีสวนรวมทางการมือง 

 3. หลักประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ 

  หลักประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการดยรวม อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณา฿นรายดาน พบวา หลัก

ประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการอยู฿นระดับมากทุกดาน ดยรียงลําดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอยเดดังนี้ คือ หลัก

ความสมอภาค หลักภราดรภาพละหลักสิทธิสรีภาพ 

 4. ความสัมพันธ๑ระหวํางระหวําง บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ กับหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
  บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ (x0) กับหลักประชาธิปเตย (y0) ฿นขตอําภอมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ดยภาพรวมมีความสัมพันธแชิงบวกอยู฿นระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานที่มี
ความสัมพันธแสูงที่สุดคือ ดานหลักสิทธิสรีภาพ (x3) กับดานการมีสวนรวมทางการมือง (y3) (r=0.825) รองลงมา 
คือ ดานหลักความสมอภาค (x2) กับดานการสดงความคิดห็นทางการมือง (y2) (r=0.820), ดานหลักสิทธิสรีภาพ 
(x1) กับดานการรับรูขาวสารทางการมือง (y1) (r=0.776) ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
  จากผลการวิจัยพบวา บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ฿นอําภอมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย วิรจนแ สนพ็ชร (2555) เดทําการวิจัยรื่อง 
“บทบาททางการมืองของนักการมืองทองถิ่น อําภอเทรงาม จังหวัดกําพงพชร” สอดคลองกับผลศึกษา นิติ ศรีพุทธา 
(2554) เดทําการศึกษารื่อง “พระสงฆแกับสิทธิการมีสวนรวมทางการมืองเทย กรณีศึกษา พระสงฆแอําภอนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธาน”ี ละยังสอดคลองกับผลงานวิจัย รัฐ กันภัย (2558) เดทําการวิจัยรื่อง “การสื่อสารทางการมือง
ละการมีสวนรวมของประชาชน ที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น฿นองคแการบริหารสวนตําบล ขตจังหวัดภาคตะวันตก
ตอนลาง” 
 2. หลักประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
  จากผลการวิจัยพบวาหลักประชาธิปเตยของพระสังฆาธิการ ฿นอําภอมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณา฿นรายดาน พบวา หลักประชาธิปเตยอยู฿นระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิชาการ กีรวุฒิ กิติยาดิศัย (2556) เดทําอกสารวิชาการรื่อง “ สิทธิสรีภาพของพระภิกษุสงฆแ” 
สอดคลองกับผลงานสารนิพนธแ นครินทรแ กวชติรุง (2556) เดจัดทําสารนิพนธแรื่อง “รูปบบละหลักการของการ
ปกครอง฿นพระเตรปิฎก” สอดคลองกับผลงานวิจัย ประพิศ อัคสินธวังกูร (2557) เดทําการวิจัยรื่อง “การสริมสราง
วิถีประชาธิปเตยของรงรียนอนุบาลภูก็ต อําภอมือง จังหวัดภูก็ต” ละสอดคลองกับผลงานวิจัย พรภิรมณแ ศรีทองคํา 
ละ วัลลภ รัฐฉัตรานนทแ (2558) เดทํางานวิจัยรื่อง “ทัศนคติทางการมืองบบประชาธิปเตยของประชาชน฿นตําบล 
บานชาง อําภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 พระสงฆแควรวางตัวป็นกลาง฿นการมีสวนรวมทางการมือง฿นที่สาธารณะดย฿หความรูหลักธรรม
ที่สอดคลองกับการปกครองตามระบอบประชาธิปเตย ละควรมีกฎหมายที่฿หสิทธิสรีภาพ฿นการมีสวนรวมทางการ
มืองอยางหมาะสม 
  1.2 ควร฿หพระสงฆแมีสิทธิ฿นการลือกตั้ง฿นการมีสวนรวมทางการมืองซึ่งป็นสิทธิของพลมืองตาม
ระบอบประชาธิปเตย 
  1.3 ฿หพระสงฆแสดงออกซึ่งความตองการทางการมืองดย฿ชหลักคุณธรรมความถูกตอง ดยความ
สมอภาคของสิทธิประชาชน 
 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ประชาธิปเตยป็นรื่องของการปกครองที่อํานาจอธิปเตยป็นของประชาชน ดยประชาชน ละ
พื่อประชาชน มตพระสงฆแก็ฉกชนดียวกันยังถือวาป็นประชาชน฿นระบอบประชาธิปเตย พียงตเดรับการ
ยกวนเม฿หมีสิทธิ์ลือกตั้ง พระสงฆแก็สมควรที่จะตั้งตนอยู฿นความป็นกลาง เมฝใก฿ฝุฝุาย฿ดฝุายหนึ่ง 
  2.2 การที่พระสงฆแป็นผูนําทางดานจิตวิญญาณสิ่งที่ทํา฿หพระสงฆแเดมีบทบาทมากที่สุดคือ การเดรับ
การยอมรับจากประชาชน฿นการทศนาธรรมะอบรมสั่งสอน บางครั้งพระสงฆแลืมตัว฿นการทําหนาที่ตามบทบาท
ดังกลาว พราะฝใก฿ฝุ฿นพรรคการมืองที่ตนองชอบจึงทรกนื้อหานมนาว฿นการลือกพรรคการมือง ซึ่งอันนี้ผิด
หลักทางธรรมละทางลก 
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  2.3 บทบาทที่พระสังฆาธิการควรจะกระทํามากที่สุด คือตองยึดพระธรรมวินัยป็นดยฉพาะวลา
สดงธรรมควรนนเปที่฿หผูนํา฿นระบอบประชาธิปเตย฿ชหลักธรรมาภิบาล฿นการปกครองดีกวา฿ชอัตตาธิปเตย 
  2.4 พระสังฆาธิการหลีกหนีเมพน฿นรื่องของอยูภาย฿ตการปกครองระบอบประชาธิปเตย พราะทุกคน
มีสิทธิสรีภาพ฿นการสดงความคิดห็นหรือกระทํากิจการหนาที่การงานที่เมผิดตอกฎหมาย ตการที่พระสังฆาธิ
การบางรูปที่ผานมา฿ชสิทธิละสรีภาพ฿นทางที่ผิด ชน เปป็นกนนํา฿นการประทวงรัฐบาล อันสราง฿หกิดความ
ตกยก฿นสังคม อันนี้ผิดทั้งกฎหมายบานมืองละกฎหมายสงฆแ พระสังฆาธิการตองตระหนักตัวนี้฿หดี 
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บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด๎านผ๎ูสูงอายุในระดับสากลและท๎องถิน่เชียงราย 
THE CONTEXT OF STATUS AND MANAGEMENT FOR ELDERS IN THE INTERNATIONAL AND 

CHIANG RAI LOCAL LEVEL 
 

ขจาย เหลําสุนทร1 วรรณะ รัตนพงษ๑2 นาวิน พรมใจสา3 และ จนัจิรา วิชัย4 
Kajay Laosunthara1 Wanna Ratanapong2 Navin Promjaisa3 and Chanjira Wichai4 

1นักศึกษาระดับปริญญาอก สาขาวิชายุทธศาสตรแการพัฒนาภมูิภาค สํานักวิชาสังคมศาสตรแ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัชียงราย 

2อาจารยแ ดร. 3ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ละ 4อาจารยแ ดร. สํานักวิชาสังคมศาสตรแ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัชียงราย 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยรื่อง บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงราย 
มีวัตถุประสงคแ พื่อศึกษาถึงบริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงราย 
ดย฿นการวิจัยครั้งนี้เดทําการศึกษาคนควาจากอกสารทุติยภูมิกี่ยวกับบริบทของผูสูงอายุ฿นประทศเทยดยฉพาะ
ผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงรายละผูสูงอายุตางประทศ วิธี฿นการก็บรวบรวมขอมูล คือ การก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
ดยการรวบรวมขอมูลจากรายงานที่ป็นอกสาร ละสิ่งพิมพแที่กี่ยวของกับงานวิจัย ผูวิจัยเดศึกษา อกสารขอมูล 
ละงานวิจัยที่กี่ยวกับผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงรายละผูสูงอายุตางประทศดยจะนนที่ศึกษาถึงบริบททางสังคม 
การจัดการการบริหารทางดานผูสูงอายุขององคแกรของรัฐละอกชน คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุวาป็นอยางเร 
ละ฿นการวิคราะหแขอมูล ผูวิจัยเดทําการวิคราะหแ บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากล
ละทองถิ่นชียงรายดย฿ชสถิติพรรณา 
 งานวิจัยนี้จึงเดนําสนอนวทาง พื่อ฿หทราบถึงบริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ
฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงรายที่ดีควรป็นอยางเร ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงราย 
ซึ่งปใจจัยตางๆ ดังกลาวสามารถสงสริม฿หผูสูงอายุดินทางสายกลางป็นการปรับปลี่ยนกระบวนการคิดพื่อพัฒนา
เปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
คําสําคัญ : สังคมผูสูงอายุ, ผูสูงอายุ, คุณภาพชีวิต, การบริหารจัดการผูสูงอายุ 
 
ABSTRACT 
 Research entitled “The Context of Status and Management for Elders in the International 
and Chiang Rai Local Level” purposed to study the status and context management of 
international elders and local elders in Chiang Rai. In this research, the study of secondary 
documents about the context of the elders, in particular older people in other countries and 
older people in Chiang Rai, Thailand was adopted. The instrument used for data collection and 
research was the study of documents and related literatures about aging and older people in 
Chiang Rai, Thailand to focus on the social context and management of elders by public and 
private sectors for perception of the elders’ quality of life. 
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 This research was presented guidelines to understand the context and status 
management of the elders internationally and Chiang Rai locally should be which would affect 
the quality of life of older people in Chiang Rai. The factors should encourage seniors to the 
neutral balance by altering cognitive thinking to enhance the quality of life for the better. 
Keywords : Ageing Society, Elders, Quality of Life, Elderly Management  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 หลายประทศทั่วลกกําลังประสบปใญหาการขาสูสังคมผูสูงอายุ  (Ageing Society) หรือสังคมที่มี
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นเปมากวา รอยละ 7 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ละประชากรลกจะกลายป็นสังคม
ผูสูงอายุดยสมบูรณแ ฿นอีก 35 ปีขางหนา ดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขี้นเปมากกวารอยละ 14 ของประชากร
ทั้งหมด นี่คือความทาทายที่ทุกประทศตองผชิญ พียงตผลที่จะกิดขึ้นอาจรวงดร็วละรุนรงตกตางกัน 
ประทศพัฒนาลวมีนวนมขาสูสังคมผูสูงอายร็วกวาประทศกําลังพัฒนา ประทศ฿นถบยุรปสวน฿หญขาสู
สังคมผูสูงอายุลว ตามมาดวยประทศ฿นถบอซีย เดก ญี่ปุุน กาหลี฿ต สิงคปรแ รวมถึงเทยดวย 
 ปใจจุบันประทศเทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นเปรอยละ 16 ซึ่งถือป็นอันดับที่ 2 ของกลุมอาซียน 
ดยเทยเดขาสูการป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) มาตั้งตปี พ.ศ.2548 กลาวคือ 1 ฿น 10 ของประทศเทย
ป็นประชากรที่มีอายุตั้งต 60 ปีขึ้นเป ละคาดวาประทศเทยจะป็น “สังคมสูงวัยดยสมบูรณแ” (Complete 
Aged Society) ฿นป ีพ.ศ.2564 ละป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภาย฿นปี พ.ศ. 2578  
 จากการที่สังคมที่มีผูสูงอายุป็นจํานวนมากสงผลตอการขยายตัวทางศรษฐกิจพราะกําลังรงงานซึ่งป็น
ปใจจัยการผลิตที่สําคัญลดลง คนวัยทํางานตองบกรับภาระการลี้ยงดูผูสูงอายุที่พิ่มมากขึ้น ฿นขณะที่คา฿ชจาย
ภาย฿นบานละรายจายกี่ยวกับสุขภาพละการรักษาพยาบาลมีนวนมพิ่มขึ้น ละ฿นระยะยาวสังคมผูสงูอายุจะมี
ภาวะการออมละการลงทุนลดลง นื่องจากผูสูงอายุเมมีรายเดจะตอง฿ชจายจากงินออมซึ่งอาจเมพียงพอกการ
ดํารงชีพ 
 นี่องจึงป็นประด็นปใญหาที่จะกิดขึ้น฿นสังคมเทย฿นการจะรับมือตอสภาวะหตุการณแที่จะกิดขึ้นเดอยางเร 
นักวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาถึงบริบทสถานภาพของผูสูงอายุ฿นตางประทศวาป็นอยางเรละ฿นประทศเทยนั้น
ป็นอยางเร ละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงรายวาป็นอยางเร฿นการรับมือตอสถานการณแ
ดังกลาวภาครัฐละอกชนมีสวน฿นการรับมือหตุการณแดังกลาวอยางเร 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 วัตถุประสงคแ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคแพื่อทราบถึงบริบทสถานภาพละการบริหารจัดการ
ดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงราย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 

 บริบทสถานภาพ หมายถึง บริบทละสถานภาพของผูสูงอายุที่มีอายุ ตั้งต 60 ปีขึ้นเป ทั้งเทยละ
ตางประทศ 
 การบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงราย หมายถึง นวคิดการบริหารจัดการ
กี่ยวกับผูสูงอายุของทั้งภาครัฐละอกชน วามีสวนรวมมือกันชวยหลือทางดาน฿ดบางละอยางเร 
 ผูสูงอาย ุ(Older person) หมายถึง มนุษยแท่ีมีอายุอยู฿นชวงปลายของชีวิต นิยามของผูสูงอายุอาจตกตาง
กันเปมื่อพิจารณาจากงมุมตางๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตรแ การจางงาน ละทางสังคมวิทยา ฿นทางสถิติ
มักถือวาผูที่อยู฿นวัยสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นเป 
 สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หมายถึง ประชากรทั้งพศชายละหญิงที่มีอายุมากกวา 60ปีขึ้นเป บง
ระดับการขาสูสังคมผูสูงอายุ ป็น 3 ระดับ เดก 
 1. ระดับการกาวขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นเปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประทศหรือมีประชากรอายุตั้งต 65 ปีมากกวารอยละ7ของประชากร
ทั้งประทศ สดงวาประทศน้ันกําลังขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 2. ระดับสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นเป 
มากกวารอยละ20 ของประชากรทั้งประทศหรือมีประชากรอายุตั้งต 65 ปี มากกวารอยละ14 ของประชากรทั้งประทศ 
สดงวาประทศน้ันขาสูสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ 
 3. ระดับสังคมผูสูงอายุอยางต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประทศที่มีประชากรอายุ 
65 ปีขึ้นเปมากกวา รอยละ20 ของประชากรทั้งประทศ สดงวาประทศน้ันขาสูสังคมผูสูงอายุอยางต็มที่ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดทําการวิจัยรื่อง บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับ
สากลละทองถิ่นชียงราย ดย฿นการวิจัยครั้งนี้เดทําการศึกษาคนควาจากอกสารทุติยภูมิกี่ยวกับบริบทของ
ผูสูงอายุ฿นประทศเทยดยฉพาะผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงรายละผูสูงอายุตางประทศ 
 การก็บรวบรวมขอมูล คือ การก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ดยการรวบรวมขอมูลจากรายงานที่ป็นอกสาร 
ละสิ่งพิมพแที่กี่ยวของกับงานวิจัย ผูวิจัยเดศึกษา อกสารขอมูล ละงานวิจัยที่กี่ยวกับผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงราย
ละผูสูงอายุตางประทศดยจะนนที่ศึกษาถึงบริบททางสังคม การจัดการการบริหารทางดานผูสูงอายุขององคแกร
ของรัฐละอกชน คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุวาป็นอยางเร ละ฿นการิวคราะหแขอมูล ผูวิจัยเดทําการวิคราะหแ 
บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงรายดย฿ชสถิติพรรณนา 

- ศึกษาบริบทสถานภาพผูสูงอายุ ฿น
ระดับทองถิ่นละระดับสากล 

 
- การบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿น
ระดับสากลละทองถิ่นชียงราย 

ปรับปลีย่น
กระบวนการคดิพื่อ

พัฒนาเปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย รื่อง บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿นระดับสากลละทองถิ่นชียงราย 
พบวา สถานการณแ การปลี่ยนปลงสูสังคมผูสูงอายุ฿นบริบทสากลละ฿นประทศเทย ฿นป ี2012 ที่ผานมา กองทุน
ประชากรหงสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) ละองคแการฮลแอจ อินตอรแนช่ันนล 
(Help Age International) เดปิดผยสถานการณแของผูสูงอายุทั่วลก฿นรายงาน “สูงวัย฿นศตวรรณที่21: การฉลิมฉลอง
ละความทาทาย (Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge)” ความวา มื่อปี พ.ศ. 
2493 (ค.ศ. 1950) มีประชากรที่อายุตั้งต 60 ปีขึ้นเป฿นลกนี้ 205 ลานคน ฿นปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) จํานวน
ผูสูงอายุพิ่มขึ้นป็นกือบ 810 ลานคน ละคาดวาจะถึง 1 พันลานคน ฿นอีกเมถึง 10 ปีขางหนา ละพิ่มป็น 2 
ทาภาย฿นปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) หรือป็นจํานวน 2 พันลานคน ดยตละภูมิภาคก็จะมีความตกตางกันอยาง
ชัดจน คาดวารอยละ 10 ขอวงประชากร฿นอฟริกา จะมีอายุ 60 ปีขึ้นเป ปรียบทียบกับ รีอยละ 24 ฿นอซีย 
รอยละ 27 ฿นอมริกาหนือ ละรอยละ34 ฿นรุรป (น.5) 
 ลาสุด องคแการฮลแอจ อินตอรแนช่ันนล (Help Age International) เดปิดผนการวิคราะหแนวนม
ของประชากรสูงวัยท่ัวลก฿นชวงระหวาง ปี พ.ศ. 2558 - 2593 ดังนี ้

 
 2015 2030 2050 

 
ภาพ1 ผนภูมิสดงการวิคราะหแนวนมของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นเป  

฿นระหวาง ปี พ.ศ. 2558- 2593 
 (HelpAge International. 2015) 

 
 ตามภาพ1 สดง฿หห็นวา 
 1. ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มีประชากรผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นเป 901 ลานคน หรือรอยละ 12.3 ของ
ประชากรทั้งหมด 
 2. ปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) มีประชากรผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นเป 1,402 ลานคน หรือรอยละ 16.5 ของ
ประชากรทั้งหมด 
 3. ปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) มีประชากรผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นเป 2,092 ลานคน หรือรอยละ 16.5 ของ
ประชากรทั้งหมด 

จ ำนวนผู้สงูอำย ุ
60ปีขึน้ไป 

901 ล้ำนคน 
(12.3%) 

จ ำนวนผู้สงูอำย ุ60ปี
ขึน้ไป 

1,402 ล้ำนคน 
(16.5%) 

จ ำนวนผู้สงูอำย ุ60ปีขึน้
ไป 

2,092 ล้ำนคน 
(21.5%) 
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 ปใจจุบัน สามารถบงกลุมประชากรของประทศตามระดับของสังคมสูงวัย฿นปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
ดยวัดจากจํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นเป ดังนี ้
 1. ประทศที่ยังเมขาสูสังคมผูสูงอายุ มีทั้งหมด 105 ประทศ เดก ทุกประทศ เดก ทุกประทศ฿น
ทวีปอฟริกา ยกวน สาธารณรัฐมอริซียส(Mauritius) ที่กําลังกาวขาสูสังคมสูงวัยอีกทั้งยังมีประทศอินดีย 
อินดนีซีย นปาล 
 2. ประทศท่ีกําลังกาวขาสูสังคมสูงวัย 52 ประทศ อาทิ บราซิล อารแจนตินา จีน 
 3. ประทศที่ป็นสังคมสูงวัยดยสมบรูณแ 45 ประทศ อาทิ ฝรั่งศส ยอรมนี นธอรแลนดแ สวิส ซอรแ
ลนดแ สหรัฐอมริกา สวีดน สหราชอาณาจักร อิตาลี 
 ขณะที่ประทศญี่ปุุน ป็นประทศดียวท่ีขาสูสังคมสูงวัยระดับสดุยอดดยมีสัดสวนของผูมีอายุ 60 ปีขึ้น
เป รอยละ 33.1 

 
ภาพ2 ผนภูมิสดงการวิคราะหแนวนมการปลี่ยนปลงของระดบัสังคมผูสูงวัยท่ัวลก 

ระหวาง ปี พ.ศ. 2558- 2593  
ที่มา: Global Age Watch Index 2015. 2015. 

 
 ประกอบกับสหประชาชาตเิดถลงการณแวา฿นปี พ.ศ. 2553- 2558 (ค.ศ. 2010-2015) อายุคาดฉลี่ย฿น
ประทศพัฒนาลวอยูที่ 78 ปี ละ฿นประทศกําลังพัฒนาอยูที่ 68 ปี ภาย฿นปี พ.ศ.2588-2593 (ค.ศ.2545-2050) 
คาดวาทารกกดิ฿หมจะมีอายุถึง 83 ปี ฿นประทศท่ีพัฒนาลว ละ 74 ปี ฿นประทศกําลังพัฒนา 
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ภาพ3 ผนภูมิสดงการปรียบทียบจํานวนประชากรที่มีอายุตั้งต 60 ปีขึ้นเป 
฿นประทศพัฒนาลว กับประทศกําลังพัฒนา (ค.ศ.2950- 2050) 

ที่มา: กรมกิจการศรษฐกจิละสังคมของ สหประชาชาติ (UNDESA), 2561 
 

 จากผนภูมิ฿นรูปที่ 3 จะสังกตเดวากระบวนการกิดสังคมผูสูงอายุนั้นกิดขึ้นทั้ง฿นประทศพัฒนาละ
ประทศกําลังพัฒนา ซึ่ง฿ชระยะวลาตางกัน สวนหนึ่งนั้นป็นผลสืบนื่องมาจากประทศพัฒนามีความจริญกาวหนา
ทางดานทคนลยีละการพทยแ ประชาชนสวน฿หญจึงขาถึงการบริการดานสาธารณสุขละรงพยาบาลเดอยาง
สะดวกทั่วถึง อีกทั้งทางหนวยงานภาครัฐละอกชนยัง฿หความสําคัญกับสุขภาวะของประชาชน ชน อาหารการกิน 
สุขอนามัย สงผล฿หประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความป็นอยูที่ดีกวาประทศกําลังพัฒนา จึงมีนวนมที่จะมีอายุยืน
ยาวมากขึ้นเปดวย ตอัตราการกิดมีนวนมลดลง นื่องจากมีการวางผนครอบครัวละคุมกํานิดมากขึ้น ฿นขณะ
ที่ประชาชน฿นประทศกําลังพัฒนา ชน ประทศ฿นถบอฟริกากลับมีอายุขัยฉลี่ยนพียง 41.5-50.7 ปี นื่องจาก
เมสามารถขาถึงบริการดานสาธารณสุขเดอยางทั่วถึง 
 นอกจากนี้รัฐ฿นประทศพัฒนาเดมีนยบายกี่ยวกับระบบสวัสดิการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุตาม
กฎหมาย พื่อ฿หผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิต฿นบั้นปลายอยางมีคุณภาพรวมเปถึงการกอตั้งมูลนิธิองคแกรละหนาวย
งานเมสวงหาผลกําเร พื่อปิดอกาส฿หผูช่ียวชาญละบุคคลทั่วเปที่มีจิตอาสา ขามาป็นผูดูลผูสูงอายุที่เม
สามารถ฿ชชีวิตเดดวยตนอง 
 ศาสตราจารยแ ดร.วิจิตรา วิชียรชม (วิจิตรา วิชียรชม. 2557) อาจารยแคณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
เดยกตัวอยางการจัดการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ฿นตางประทศ ดังนี ้
 1. ประทศอังกฤษ 
  รัฐบาลจะจัดสวัสดิการสังคมละมีหลักประกันทางสังคมพื่อประกันรายเด฿นขั้นต่ํา ของบุคคล 
ดยพิจารณา฿หความชวยหลือ฿นกรณีที่รายเดของบุคคลสะดุดลง  เดก การจ็บปุวยหรือประสบอุบัติหตุ 
การกษียณอายุ การขาดอุปการะ ฿นกรณีสมาชิก฿นครอบครัวถึงกความตาย การมีรายจายนื่องจากการกิด การตาย 
หรือการสมรส รวมตลอดถึงการชราภาพ การพิการ ละการวางงาน 
 2. ประทศสวีดน 
  สวีดนเดรับการยกยอง฿หป็นประทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
มีกฏหมายรับรองสิทธิของผูสูงอายุ฿นการเดรับความชวยหลือจากรัฐ฿นสิ่งที่จําป็นตั้งตปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) 
ละเดรับการพัฒนาอยางตอนื่อง พื่อดูลผูสูงอายุทั้งทางกายละทางจิต฿จ ดยเดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
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กองทุนผูสูงอาย ุละการบริการกองทุนสําหรับการบริหารจัดการละดํานินการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
ทั้งมาตรการดานการสริมสรางหรือปูองกัน ละมาตรการดานการยียวยา จัดตั้งระบบการดูลสุขภาพระยะยาว 
(Health Care and Long Team Care) พื่อที่รัฐสามารถยื่นมือขาเปชวยลดคา฿ชจายดานการรักษาพยาบาล
ผูสูงอายุกรณีจ็บปุวยรุนรง อีกทั้งยังมีนยบายดูลผูสูงอายุชาวสวีดน฿นดานที่อยูอาศัย กลาวคือ ผูสูงอายุมีสิทธิ
เดรับความชวยหลือจากทางทศบาลซึ่งป็นหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูล อาทิ ชวยซื้อปใจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิต 
บริการดานจัดสงอาหาร บริการทําความสะอาด การปรับปรุงซอมซมที่อยูอาศัย ละการจงตือนภัยตางๆ ป็นตน 
 
อภิปรายผล 
 
 When proportion of 65+ years old reaches Years taken 

7% 14% 20% 7%-14% 14%-20% 
Korea 2000 2018 2026 18 8 
U.S. 1942 2013 2028 71 15 

Germany 1932 1972 2012 40 40 
Japan 1970 1994 2006 24 12 
U.K. 1929 1976 2021 47 45 

France 1864 1979 2020 115 41 
Italy 1927 1988 2007 61 19 

Sweden 1887 1972 2012 85 40 
 

ภาพ 4 ตารางสดงการปรียบทยีบการกาวขาสูสังคมผูสูงอายุของประทศตางๆ  
ดยวัดจากจํานวนประชากรที่มีอายุมากกวา 65 ปีขึ้นเป 

ที่มา: สํานักงานสถิติหงชาต.ิ (2561). 
 
 จากตารางสดงการปรียบทียบการกาวขาสูสังคมผูสูงอายุ฿นตละระดับดังกลาว ตามภาพ4 สรุปเดวา
ประทศญี่ปุุนป็นประทศที่ขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสูงสุดร็วกวาประทศอื่นๆ รองลงมา เดก อิตาลี ยอรมัน 
ละสวีดน ตามลําดับ 
 มวาประทศฝรั่งศสจะขาสูสังคมผูสูงวัยป็นอันดับรก ตก็ตอง฿ชวลานานถึง 115 ปี จึงกลายป็น
สังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ฿นปี พ.ศ.2522 (ค.ศ.1979) ซึ่ง฿กลคียงกับสถานการณแ฿นประทศพัฒนา อาทิ สวีดน 
(85ปี) ละสหรัฐอมริกา (69ปี) ทํา฿หประทศหลานี้มีวลาวางผน ปรับครงสรางทางสังคมศรษฐกิจพื่อรองรับ
กับความตองการของผูสูงอายุ 
 อยางเรก็ตาม ญี่ปุุนป็นประทศรก฿นกลุมประทศพัฒนาละประทศรก฿นลกท่ีเดรับการกลาวขานวา
ป็น “สังคมผูสูงวัยระดับสุดยอด” (Super-Aged Society) ดยริ่มกาวขาสูผูสูงอายุตั้งตปี พ.ศ.2513 (ค.ศ.1970) 
หาก฿ชวลาพียง 24 ปี ฿นการผันสูสังคมดยสมบูรณแ฿นปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1995) กอนขาสูสังคมผูสูงอายุระดับ
สูงสุด฿นปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) พรอมกับสับสวนประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 ลาสุด คนญี่ปุุนเดรับการ
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จัดอันดับ฿หป็นผูที่มีอายุขัยฉลี่ยหรือมีอายุยืนยาวนานมากที่สุด฿นลก นั่นคือ 82 ปี ละจากการสํารวจประชากร
฿นปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) คาดการณแวา฿นปี ค.ศ.2030 นั้น 1 ฿น 3 ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 65 ปีขึ้นเป 
ละ 1 ฿น 5 ของประชากรทั้งหมดจะมีอาย ุ75 ปีขึ้นเป 
 ดวยตระหนักถึงภาวะการณแดังกลาว ญี่ปุุนจึงมีนยบายการศึกษาวิจัยกี่ยวกับผูสูงอายุอยางรอบดาน 
ครอบคลุมกือบทุกสาขาอุตสาหกรรม ตั้งตวิศวกรรมชีวการพทยแ ชน ทคนลยีการผาตัด วชศาสตรแการชะลอ
วัย การรักษาละปูองกันรคที่กิดจากความชรา จนถึงองคแความรูดานจิตวิทยาละสังคมศาสตรแ ชน การมีสวนรวม
ของชุมชน ศูนยแบริการสุขภาพทองถิ่น นอกจากนี้ ยังวางผนการพัฒนามืองละสภาพวดลอม฿หสอดคลองกับ
สังคมผูสูงวัยอยางต็มที่ภาย฿ตความรวมมือระหวางวิศวกรกับผูชียวชาญจากสาขาตางๆ อาทิ ทคนลยีหุนยนตแ
ละทคนลยีสารสนทศ 
 ขณะที่กลุมประทศกําลังพัฒนากลับ฿ชวลาสั้นกวา฿นการขาสูสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ  ดยฉพาะ
ประทศเทย ซึ่งมีสัดสวนของผูสูงอายุพิ่มขึ้นอยางตอนื่องละรวดร็วมากกวาประทศอื่น฿นอาซียน  ตามการ
อางอิงจากขอมูล ดังนี ้
 1. สํานักงานสถิติหงชาติระบุวา ประทศเทยเดกาวขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ตั้งต฿นชวงปี 
พ.ศ.2547-2548 (ค.ศ.2004-2005) กลาวคือ ฿นขณะนั้นมีประชากรผูสูงอายุรอยละ10.4 ของประชากร ทั้งหมด 
ดยจากผลการสํารวจครั้ง ที่ 5 ฿นปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) พบวามีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นเป รอยละ 14.9 
ของประชากรทั้งหมด หรือ 9.5 ลานคน ชายรอยละ 13.8 ละหญิงรอยละ16.1 ละคาดวาประทศเทยจะป็น
สังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ฿นชวงปี พ.ศ.2567-2568 (ค.ศ. 2024-2025) 
 2. จากรายงาน “การศึกษาวิคราะหแผลกระทบชิงนยบายตอการพัฒนาประทศจากผลการคาด
ประมาณ ประชากรของเทย พ.ศ. 2553-2583” จัดทําดย คณะอนุกรรมการคาดประชากรของประทศเทย พ .ศ. 
2553-2583 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (สศช.) ซึ่งผยพรมื่อ กุมภาพันธแ 
2556 ยังคาดการณแวาประทศเทยจะขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" ฿นปี พ.ศ.2575 (ค.ศ.2032) 
  สําหรับประทศเทย฿นปใจจุบัน ภาครัฐตั้งศูนยแบริการจัดหางานผูสูงอายุ พื่อสงสริม฿หผูสูงอายุมีงาน
ทําละมีรายเดพิ่มขึ้น ขณะดียวกัน รัฐก็ยกวนภาษีงินเดนิติบุคคล฿หกบริษัทที่จางผูสูงอายุตั้งต 60 ปีขึ้นเป ซึ่ง
ตองมีรายเดเมกิน 15,000 บาท อยางเรก็ตาม รงงานสูงอายุกลุมนี้มีพียง 3 สนคน หรือรอยละ 2.9 ของ
ผูสูงอายุทั้งประทศ นยบายนี้จึงป็นพียงการชวยหลือรงงานฉพาะกลุมที่มีรายเดนอย ดยเมเดสนับสนุน฿หมี
การนําทักษะละประสบการณแของผูสูงอายุมา฿ช฿หกิดประยชนแสูงสุดนั่นอง 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 สําหรับประทศเทยกําลังปลี่ยนผานจากสังคมผูสูงอายุเปสูสังคมผูสูงอายุดยสมบูรณแ ดย฿นขณะนี้
ประทศเทยมรปีะชากรทมี่มีอายุ 65 ปีขึ้นเปมาถึงรอยละ 10 หรือมากกวา 7 ลานคน ละภาย฿นปี 2583 
ประชากร฿นกลุมนี้จะพิ่มจํานวนป็น 17 ลานคน ซึ่งมากกวา 1 ฿น 4 ของประชากรทั้งประทศ ขอมูลจาก World 
Population Ageing ดยองคแการสหประชาชาติ ระบุวาหลังจากปี 2552 ประชากรเทยที่อยู฿นวัยพึ่งพิง (ด็กละ
ผูสูงอายุ) จะมีจํานวนมากกวาประชากร฿นวัยรงงาน ละตั้งตปี 2560  จะป็นครั้งรก฿นประวัติศาสตรแที่มี
ประชากรด็กนอยกวาประชากรผูสงูอายุสถานการณแดังกลาวป็นผลมาจากภาวะจริญพันธแท่ีลดลงอยางรวดร็ว ละ
การลดลงอยางตอนื่องของระดับการตายของประชากร ทํา฿หจํานวนละสัดสวนประชากรสูงอายุของเทยพิ่มขึ้น
อยางรวดร็ว ดังนั้น ประทศเทยควรจะมีมาตรการหรือนยบายที่จะรับมือตอหตุการณแดังกลาว ดังนี้ 



 

393 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 1. การขยายอายุกษียณ ถึงมวาจะป็นนยบายที่ทําเด฿นระยะสั้น ตเมสามารถกเขปใญหาเดอยาง
ถาวร หลายประทศ฿ชนยบายดังกลาว พื่อพิ่มจํานวนคนวัยทํางาน ซึ่งจะชวยบรรทาผลกระทบตอระบบ
ศรษฐกิจ ดยฉพาะ฿นสิงคปรแพิ่มอายุกษียณจาก 65ปี ป็น 67ปี ละกาหลี฿ตจะขยายอายุกษียณจาก 55ปี 
ป็น 60ปี ประทศญี่ปุุนองจะ฿หผูสูงอายุทํางานจนถึงอายุ 65ปี จากดิมที่ 62ปี ภาย฿นปี ค.ศ.2025 
 2. การสนับสนุน฿หบริษัทจางงานผูสูงอายุ ป็นนยบายที่ชวยสรางงานละพิ่มรายเด฿หกับผูสูงอายุ 
รัฐบาลสิงคแปรแ฿หงินสนับสนุนกบริษัทที่จางผูสูงอายุ฿หทํางานตอ (Special Employment Credit) ดยมีง่ือนเข
วาลูกจางตองรวมกองทุนสํารองลี้ยงชีพอิสระ นอกจากนี้ ทางการยัง฿หงินสนับสนุนการสรางสภาพวดลอม฿นการ
ทํางาน ฿หอื้อตอผูสูงอายุ (Work Program) ชนดียวกับญี่ปุุน ที่สนับสนุน฿หมีการจางงานผูสูงอายุ ดยตั้งองคแกร 
‘Silver Human Resources Center’ พื่อชวย฿หผูสูงอายุทํางาน฿นชวงวลาสั้นลง หรือทํางานท่ีบาละงาย 
 3. การพิ่มทักษะละการจัดหางาน฿หหมาะสมกับรงงาน จะชวยพิ่มความสามารถ฿นการหารายเด 
ละยกระดับผลิตภาพของรงงาน฿นระยยะยาว ซึ่งทําเดทั้งการศึกษา฿นระบบละนอกระบบตลอดอายุชวงอายุ 
ดยมากมักเดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐละภาคอกชน ชน ‘Senior Work Program’ ฿นญี่ปุุน ละ ‘Skills 
Future Program’ ฿นสิงคปรแ ที่ตั้งขึ้นพื่อป็นศูนยแพัฒนาทักษะพิ่มติม ควบคูกับการจัดหางานที่หมาะสม฿หก
รงงาน 
  สําหรับประทศเทย ขณะนี้ภาครัฐมีครงการฝึกอบรมรงงานสูงอายุพื่อพิ่มอกาส฿นการประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน ละมีการคุมครองทางสังคม฿หผูสูงอายุพ่ึงพาตนองเด 
 4. การยกระดับคุณภาพชีวิตจําป็นตองวางผนตั้งตนิ่นๆ ดยภาครัฐมีสวนสําคัญ฿นการวางระบบ
ครงสรางพื้นฐานที่หมาะสมตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ รวมถึงการจัดสรรรายเดละรายจายอยางสมดุล 
ดยฉพาะรายเดหลังวัยกษียณ ผานการตั้งกองทุนสํารองลี้ยงชีพ นอกจากนี้ ภาคอกชนก็มีสวนชวยพัฒนา
ทคนลยีพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ชน กาหลีละญี่ปุุนมีการคิดคนหุนยนตแสําหรับดูลผูสูงอายุ ทํา฿หผูดูลที่ป็น
ผูหญิงหรืออยู฿นวัยทํางานกลับขาสูตลาดรงงานเดอยางหมดหวง รวมทั้งมีการออกบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่
คนทุกวัย฿ชรวมกันเด (Universal Design) 
  ประทศเทยมีสิ่งอํานวยความสะดวกหล านี้คอนขีางจํากัด สวน฿หญจะป็นรงพยาบาลหรือ
ศูนยแบริการทางการพทยแที่อยูเกลจากบาน หรือ เมมีรถดยสารดินทางเปตางสถานที่ ทํา฿หผูสูงอายุจํานวนมากมี
ความยากลําบาก฿นการขาถึงสวัสดิการจากสวนกลาง 
 5. การมีสวนรวมละการประสานงานของหนวยงานตางๆ สิงคปรแมีผนนยบายหงชาติ พื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ ดยริ่มวางผนมานานกวา 50 ปี ละมีผูรับผิดชอบที่ชัดจน฿นการขับคลื่อนนยบายที่มีทิศทาง
สอดคลองกันระหวางกระทรวงตางๆ ซึ่งป็นรื่องสําคัญที่ประทศเทยตองพัฒนาตอเป ดยระบบบํานาญจะตอง
ยืดหยุนละสอดคลองกับนวนยบายดานรงงานซึ่งจะมีผลตอนื่องเปยังภาวะการคลัง฿นการดูลสวัสดิการละ
รักษาพยาบาล 
 ทั้งหมดนี้ป็นนวนยบายพื่อรองรับการปลี่ยนปลงชิงครงสรางประชาชน ละป็นจุดริ่มตนของการ
กาวสูสังคมผูสูงอายุอยางยั่งยืน มวาที่ผานมา เทยจะมีนยบายรองรับเปบางลวตการวางผนละการดํานิน
นยบายยังคอนขางกระจัดกระจาย ซึ่งหากมีการตั้งหนวยงานรับผิดชอบละเดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ก็
ชวย฿หกิดนวทางการรับมือกับความทาทายอยางป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑สําหรับป๓ญหาการจัดวางต๎ูคอนเทนเนอร๑ภายในเรือสินค๎า 
MATHEMATICS MODEL FOR CONTAINER SHIP STOWAGE CONFIGURATION PLANNING PROBLEM 

 
ธนวัฒน๑ วิเศษสินธุ๑ 

Tanawat Wisedsin 
อาจารยแ สาขาการจดัการลจสิติกสแ วิทยาลัยลจสิติกสและซัพพลายชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคแ฿นการพัฒนาบบจําลองทางคณิตศาสตรแดวยวิธีการหาคําตอบดยตรง 
(Exact Solution) พื่อทําการหารูปบบ฿นการจัดวางตูคอนทนนอรแขาเปวาง฿นพื้นที่ของตัวรือสินคาที่หมาะสม
ดยฉพาะ หรือรียกวาปใญหาการวางผนจัดระวางบบสมบูรณแ (Master Bay Plan Problem; MBPP) ดยเด
ทําการศึกษางานวิจัยท้ัง 4 กลุมเดก การบริหารจัดการการขนสงสินคาทางน้ํา ปใจจัยความปลอดภัยละสถานภาพ
ของตัวรือสินคา การจัดรียงตูคอนทนนอรแ ละการทํางานของครนทารือ ซึ่ง฿นการจัดวางตําหนงของตูคอนทน
นอรแจะคํานึงถึงระยะวลา฿นการทํางานของครนที่ทําการยายตูคอนทนนอรแ รวมทั้งตองคํานึงถึงสมดุลรือ฿นการจัด
วางตูคอนทนนอรแตละตูรวมดวย ทั้งนี้การพัฒนาบบจําลองทางคณิตศาสตรแ฿หมีความสามารถ฿นการรองรับตู
คอนทนนอรแตละประภทตามผนผังของรือหรือผู฿ชงานออกบบปรับปลี่ยนพื้นที่฿หหมาะสมเดดยสามารถ
รองรับ ตูคอนทนนอรแชย็น (Reefer Container) ตูคอนทนนอรแหงทั่วเป (Standard Dry) ตูคอนทนนอรแ
เวเฟ (Flammable Container) ละ ตูคอนทนนอรแสารคมี (Chemical Container) บบยกประภท ละเด
กําหนดสมการปูาหมายจากดวยระยะทาง฿นการคลื่อนท่ีของครน พื่อลดระยะวลา฿นการก็บขอมูลดยทําการ
คํานวณระยะทางจากผนครงสรางของตัวรือสินคากับตําหนงของครน ลวทําการปลงผลกลับมาป็นระยะวลา
฿นการทํางานพื่อ฿ช฿นการปรียบทียบระยะวลา฿นการทํางาน มื่อทําการทดสอบกับตัวรือขนาด 198 TEUs ตูคอน
ทนนอรแประภทธรรมดา บบจําลองคณิตศาสตรแนี้฿ชวลา฿นการขนยายตูคอนทนนอรแเปยังตัวรืออยูที่ฉลี่ย 
282.77 นาที ละ฿ชวลาการหาคําตอบฉลี่ย 22.81 วินาที ดยสมดุลรืออยู฿นระดับสูงมีตัวรืออียงเปดานหลัง
พียง 2% กาบซายละกาบขวาของตัวรือเมมีการอนอียง บบจําลองทางคณิตศาสตรแสําหรับปใญหาการจัดวางตู
คอนทนนอรแภาย฿นรือสินคาพื่อสรางนวทางการวางผนการจัดวางตูคอนทนนอรแอยางมีประสิทธิภาพ฿นการ
ดํานินงาน 
คําสําคัญ : รือบรรทุกสินคา, ตูคอนทนนอรแ, บบจําลองคณิตศาสตรแ, การจัดการทํางานครนทารือ,  
 การวางผนการจัดวางตูคอนทนนอรแ 
 
ABSTRACT 
 This research aims to develop a mathematical model using exact solutions. The problem 
is called the master bay plan problem (MBPP). The research was conducted in four categories, 
namely shipping port management, safety and stability of container ship, stowage planning, and 
crane operation. The placement of containers will take into consideration the time for the crane 
to move all the containers, while keeping intact the balance of the container ship. Specific areas 
for different types of containers have also been developed, such as reefer containers, standard 
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dry, flammable containers, and chemical containers. The objective equation is then adjusted 
from the distance of movement of the crane operation. This is a good way to shorten the 
collection time of containers by calculating the distance from the structure of the container ship 
to the area of crane operation. Last, the results of container ship size 198 TEUs findings.  Loading 
time of operation nearly optimization about 287.77 min, computing time average 22.81 second, 
slant 2 % of Posterior to high stability of container ship. 
Keywords : Container Ship, Container, Mathematics Optimization, Quay Crane Operation, 
 Container Ship Stowage Configuration Planning 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 จากขอมูลการศึกษาการขนสงสินคาระหวางประทศ กรมศุลกากร รวมกับ ศูนยแทคนลยีสารสนทศละ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจําปี 2552-2556 ปใจจุบันประทศเทย฿ชรูปบบการขนสงทาง
รือ ป็นสนทางหลัก฿นทําการคาระหวางประทศ ซึ่งปรียบสมือนหลอดลือด฿หญทางศรษฐกิจของประทศ ดย
คิดป็นสัดสวนมูลคาการนําขาละการสงออก ถึงรอยละ 68.2 หรือประมาณ 8,884,696 ลานบาท ทั้งนี้คิดป็น
สัดสวนดานน้ําหนักรอยละ 89 หรือประมาณ 189,771 พันตัน ของรูปบบการขนสงท้ังหมด ซึ่งสามารถดูขอมูลของ
มูลคาละปริมาณน้ําหนัก฿นการขนยายสินคาทั้งการนําขาละการสงออก ซึ่งจะห็นเดวามีมูลคาละน้ํา หนักที่
มหาศาล ทั้งนี้จากผนการพัฒนาทารือหลมฉบัง ฿หมีความสามารถ฿นการรองรับรือที่มีขนาด฿หญถึง 10,000 
TEUs ผูวิจัยจึงล็งห็นวาป็นอกาสที่ดี฿นการชวยสงสริมประทศชาติ฿หมีขีดความสามารถ฿นการขงกันพิ่มขึ้น 
ดยทําการวางผนตูคอนทนนอรแอยางมีประสิทธิภาพลวจะสริมความสามารถ฿นการจัดสรรของทารือ฿หมีความ
สะดวกรวดร็ว ตนทุน฿นการดํานินการลดลง ละรองรับจํานวนรือสินคาเดมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาบื้องตนปใจจุบันรือดินสมุทรมีขนาดตั้งต 350 TEUs จนถึง 18,000 TEUs ซึ่งสดง
ความสามารถ฿นการบรรถุตูคอนทนนอรแขนาด 20 ฟุต เดตั้งต 350 ตู จนถึง 18,000 ตู ถือวามีจํานวนตูคอนทน
นอรแป็นจํานวนมาก สงผล฿หมีความยุงยาก฿นการวางผนตูคอนทนนอรแ ทั้งนี้ยังตองคํานึงถึงง่ือนเขขีด
ความสามารถของตัวรือสินคา ประภทของตูคอนทนนอรแ ประภทพ้ืนท่ีภาย฿นตัวรือสินคาที่รองรับกับตูคอนทน
นอรแตละประภท ละลําดับการสงสินคาเปยังทารือตางๆ ทํา฿หการวางผนตูคอนทนนอรแอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุงยากมากยิ่งขึ้น 
 จากภาพที่ 1 ป็นภาพของครงสรางรือขนาด 560 TEUs จะห็นจํานวนพื้นที่฿นการจัดวางตูคอนทน
นอรแภาย฿นตัวรือ ตามขนาดของตูคอนทนนอรแ 20 ฟุตละ 40 ฟุต ทั้งนี้พื้นที่รือจะบงป็น 2 ประภทดวยกัน
คือ พื้นที่สําหรับวางตูสินคาหง (Standard Dry) ละพื้นที่สําหรับวางตูสินคาชย็น (Reefer) ดยตัวรือสินคาต
ละลําจะมีการบงจัดสวนพ้ืนท่ีเมหมือนกัน ท้ังนี้จากการศึกษางานวิจัย ทํา฿หผูวิจัยทราบถึงสาหตุสําคัญของปใญหา
ที่ทจริงของการบริหารจัดการทารือ ดยมีตนหตุจากความทับซอนของตูคอนทนนอรแ฿นการจัดวางง่ือนเขของ
ตัวรือสินคา ชน น้ําหนักสูงสุดที่รือรับเด พื้นที่฿ชงานฉพาะกตูคอนทนนอรแ สมดุลของตัวรือสินคาขณะจัดวาง
อันดับตูคอนทนนอรแ ประภทตู น้ําหนัก ที่หมายปลายทาง ซึ่งมีจํานวนขอมูลที่มหาศาล จะทํา฿หห็นถึงความ
ซับซอน฿นการวางผนจัดวางตูคอนทนนอรแขาเปอีก 
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ภาพที่ 1 สดงถึงภาพตัดขวางละดานบนของตัวรือสินคา 
(Ambrosino el al., 2004) 

 
 มื่อทําการศึกษาคนควางานวิจัย ทางผูวิจัยสามารถบงกลุมงานวิจัย ละรูปบบงานวิจัยท่ีกี่ยวกับทารือ
สินคา เดดังตอเปนี้ ดยสวนมากงานวิจัยจะมีนวทาง฿นการวิจัยดย฿ชทฤษฎีทางคณิตศาสตรแ ทําการคํานวณหา
คําตอบของปใญหา ทั้งนี้รูปบบของปใญหาทางผูวิจัยเดทําการบงป็นกลุมรูปบบปใญหาออกป็น 4 ประภทดังนี้ 
1) การบริหารจัดการการขนสงสินคาทางน้ํา 2) งานวิจัยดานปใจจัยความปลอดภัย฿นการจัดวางตูคอนทนนอรแ 3) 
การจัดรียงตูคอนทนนอรแ 4)การบริหารจัดการครนทารือ 
 จากการศึกษาท้ัง 4 กลุมงานวิจัยขางตน ทุกงานวิจัยมีความสัมพันธแกับการจัดวางตูคอนทนนอรแป็นหลัก 
ทํา฿หผูวิจัยห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการทารือ คือการจัดการวางผนตูคอนทนนอรแที่เมมี
ประสิทธิภาพ จึงห็นวาป็นจุดที่สมควรปรับปรุง ละพัฒนากเขปใญหา 
 ทั้งนี้จากผนการพัฒนาทารือหลมฉบัง ฿หมีความสามารถ฿นการรองรับรือที่มีขนาด฿หญถึง 10,000 
TEUs ผูวิจัยจึงล็งห็นวาป็นอกาสที่ดี฿นการชวยสงสริมประทศชาติ฿หมีขีดความสามารถ฿นการขงกันพิ่มขึ้น 
ดยทําการวางผนตูคอนทนนอรแอยางมีประสิทธิภาพลวจะสริมความสามารถ฿นการจัดสรรของทารือ฿หมีความ
สะดวกรวดร็ว ตนทุน฿นการดํานินการลดลง ละรองรับจํานวนรือสินคาเดมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อทําการศึกษาตนหตุของปใญหาการจัดการขนสงสินคาภาย฿นทารือสินคา 
 พื่อพัฒนาบบจําลองทางคณิตศาสตรแ฿นการหารูปบบ฿นการจัดวางตําหนงของตูคอนทนนอรแที่หมาะสม
กับพ้ืนท่ีภาย฿นตัวรือ ดยมีปูาหมาย฿นการลดระยะการทํางานของครน฿หนอยที่สุด 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การวางผน หมายถึง กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคแ สําหรับชวงวลาขางหนา กําหนดสิ่งที่จะกระทํา 
หรือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสิน฿จลวงหนาวาจะทําอะเร ทําอยางเร ทํามื่อเหร ทํา ที่เหน ทําเมตองทํา 
ทําพื่อ฿คร ฿ครป็นผูรับผิดชอบ 
 การจัดวาง หมายถึง การจัดตําหนง฿หกับสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่ง ฿หหมาะสมกับสถานท่ี ง่ือนเข ตําหนง ขั้นตอน 
ภาพรวม ละ องคแประกอบของการทํางาน฿หมีความถูกตอง 
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 ตูคอนทนนอรแ หมายถึง ภาชนะ฿นการบรรจุสินคาตางๆ ที่มีขนาดหมือนกัน หรือตกตางกัน เมวาจะ
ป็นสินคาท่ัวเปหรือสินคาทกอง ฿สเปยังตูคอนทนนอรแพราะตูคอนทนนอรแมีความสามารถ฿นการลําลียงสินคา 
ที่มีขนาดล็กจํานวนมากสามารถกระทําเดพียงครั้งดียว พิ่มความสะดวก฿นขั้นตอนการขนสงสินคาป็นอยางมาก 
สินคาที่บรรจุอยูภาย฿นมีอกาสสียหายนอยมาก นื่องจากตูคอนทนนอรแมีความข็งรง ปูองกันสภาพอากาศ 
ปูองกันจากการลักขมยสินคา ละงายตอการควบคุม 
 การวางผนจัดวางตูคอนทนนอรแ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสิน฿จสําหรับการจัดตําหนงตูคอน
ทนนอรแ ฿หมีความหมาะสมกับการทํางานเวลวงหนา พื่อป็นการกําหนดอันดับ฿หกับตูคอนทนนอรแ฿นการ
ทํางานชวย฿หการทํางานมีความลื่นเหลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะลดความทับซอน฿นการทํางานกับจําหนวยตูคอนทนนอรแ
ที่มีจํานวนมากเด 
 บบจําลองทางคณิตศาสตรแ หมายถึงป็นการ฿ชคณิตศาสตรแ ฿นการอธิบายระบบ บบจําลองทาง
คณิตศาสตรแเดถูก฿ชทั้ง฿นสายงานวิทยาศาสตรแ สังคมศาสตรแมนุษยศาสตรแ ละ ศรษฐศาสตรแ บบจําลองทาง
คณิตศาสตรแยังถูกนิยามวาป็นการสดงผลของสวนสําคัญของระบบที่มีอยู หรือระบบที่กําลังจะถูกสราง พื่อสดง
ความรูของระบบ฿นรูปบบท่ีสามารถนํามา฿ชงานเด 
 บบจําลองทางคณิตศาสตรแสําหรับการผนการจัดวางตูคอนทนนอรแบนรือสินคา หมายถึง การ฿ช
คณิตศาสตรแ฿นการวางผนตําหนงของตูคอนทนนอรแสินคา฿หมีความหมาะสมกับตําหนงภาย฿นตัวรือสินคา 
ซึ่งจะตองพิจารณา ง่ือนเขพื้นที่ภาย฿นตัวรือ ประภทของตูคอนทนนอรแ อันดับ น้ําหนัก ระยะทางการคลื่อนที่
ของครน ละสมดุลของตัวรือสินคาเวลวงหนาพื่อ฿หการทํางานมีระยะวลานอยที่สุด 
 การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเดลือกงานวิจัยของ Ambrosino et al. (2004) ป็นชุดสมการหลักที่฿ช฿นการกปใญหา
การวางผนตูคอนนอรแของตละระวางของตัวรือบรรทุกตูคอนทนนอรแสินคา (Stowing a Containership: The 
Master Bay Plan Problem : MBPP) นื่องจากชุดสมการทางคณิตศาสตรแของการวางผนการจัดรียงตูคอนทน
นอรแบนรือสินคานื่องจากชุดสมการมีความกระทัดรัด มีความชัดจน฿นการสดงตําหนงของตูคอนทนนอรแ มี
ความรวดร็ว฿นการคํานวณที่สูง รวมทั้งยังมีชุดสมการที่กี่ยวกับการักษาสถียรภาพของตัวรือรวมดวยซึ่งทาง
งานวิจัยของ Liu et al. (2010) เดนําเปหยิบยก฿ช฿นงานวิจัย ตทั้งนี้ยังขาด฿นรื่องการระบุละจํานกประภท
ของพื้นที่ที่รองรับของขนาดตูคอนทนนอรแประภทตางๆ ซึ่งประกอบดวย ตูคอนทนนอรแดังนี้ ตูสินคาหง 
(Standard Dry) ตูสินคาชย็น (Reefer) ตูคอนทนนอรแเวเฟ (Flammable) ตูสารคมี ละตูคอนทนนอรแ
ประภทอ่ืนๆ ซึ่งมีความตองการดานหลงพลังงาน ละตําหนง฿นการวางที่ตกตางกัน ตัวอยางชน ความตองการ
พลังงานเฟฟูาที่จะตองจาย฿หกตูคอนทนนอรแสินคาชย็น (Reefer) ตําหนงของตูคอนทนนอรแเวเฟ 
(Flammable) จะตองอยูตรงสวนกลางของลํารือพื่อปูองกันการตกป็นปูาหมายของจรสลัดที่ตองการผาตูคอน
ทนนอรแเวเฟละปลนรือสินคา ภาย฿ตภาคพื้นมหาสมุทรอินดียเด การวางตูสารคมีซึ่งสารคมีบางตัวเมถูกกัน
จําป็นตองวางตําหนงของตูสารคมีนั้น฿หอยูยกออกจากกัน ป็นซึ่งสามารถ฿ชงานวิจัย Delgado et al. (2012) 
มาประยุกตแสรางสมการขึ้นมา฿หมพื่อ฿หหมาะสมกับตําหนง฿นการวางตูคอนทนนอรแตละประภทเด ละมี
ความสามารถ฿นดานการกําหนดขอบขตความสูงที่หมือนกับงานวิจัยของ Maraš et al. (2013) ที่จะชวยกําหนด
ของขตขอบความสูงของตูคอนทนนอรแ฿หอยู฿นระดับสายตาพื่อ ฿ช฿นการบริหารจัดการรือละพื่อรักษา
สถียรภาพของตัวรือตามสถานการณแที่ปรผันกับทองทะลเดอยางชัดจน ฿นสวนสุดทายที่ขาดเปของงานวิจัย  
Ambrosino et al. (2004) คือ ดานสมการปูาหมายที่เมชัดจน฿นสวนของวลาการทํางาน฿นการคลื่อนยายตูคอน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ทนนอรแ (Handle) ทั้งนี้ทางผูวิจัยมีนวทาง฿นการประยุกตแ฿ชสมการของปใญหาการจัดสรรครนทารือ ละการ
จัดสรรวลาการทํางานของครนมาปรับปลี่ยนป็นสมการปูาหมายของงานวิจัยดยคํานึงถึงรูปบบการทํางานละ
ระยะทาง฿นการคลื่อนที่ของครนทารือป็นหลัก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการสรางบบจําลองทางคณิตศาสตรแ พื่อหารูปบบ฿นการจัดวางตําหนงของตูคอนทนนอรแที่หมาะสม 
(Optimization Containership Stowage Configuration) ฿นการลดระยะวลา฿นการคลื่อนยายตูคอนทนนอรแ 
ทั้งนี้จําป็นตองศึกษาจากงานวิจัยท่ีหลากหลายที่มีนื้อหากี่ยวกับการขนสงสินคาดวยทางน้ํา พราะ฿นการกปใญหา
฿นการจัดหาตําหนงของตูคอนทนนอรแที่หมาะสมนั้น จําป็นตองผนวกงานวิจัยหลากหลายดานขาดวยกัน ทั้งนี้
ทางผูวิจัยมีนวทาง฿นการศึกษาทั้งหมดบงป็น 4 ระดับ ละทําการรวบรวมปรับปรุงกเขชุดสมการ฿หมีความหมาะสม
฿นระดับที่ 5 ดังภาพตอเปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอน฿นการศึกษางานวิจัยท้ัง 4 กลุมงานวิจัยละปรับปรุงกเข฿นอันดับที่ 5 
 

 ทฤษฎีที่฿ช฿นการกปใญหาการจัดรียงตูคอนทนนอรแภาย฿นรือสินคา จากการศึกษางานวิจัยขางตน
ผูวิจัยมีนวทางการ฿ชบบจําลองทางคณิตศาสตรแของ Ambrosino et al. (2004) ละเดนํามาผสมผสานกับ
งานวิจัยทั่ง 4 ดาน การบริหารจัดการขนสงสินคาทางน้ํา ปใจจัยความปลอดภัยละสถานภาพของตัวรือสินคา การจัดรียง
ตูคอนทนนอรแ การทํางานของครนทาทียบรือ พื่อหารูปบบการจัดวางตูคอนทนนอรแที่ครนทาทียบรือ
ทํางานดยมีระยะทางนอยที่สุดละตัวรือมีความสมดุลมากที่สุด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ฿นการศึกษางานวิจัยช้ินนี้ป็นการศึกษาปใญหาการจัดรียงตูคอนทนนอรแสินคาบนตัวรือ ฿ชการหา
คําตอบดยตรง (Exact Solution) ป็นวิธีการที่สามารถ฿หคําตอบที่ดีท่ีสุด ดยทําการ 
 ศึกษางานวิจัย ละทฤษฎีที่กี่ยวของ พรอมทั้งสอบถามรูปบบการจัดวางตูคอนทนนอรแจากบริษัท
ที่฿หบริการขนสงสินคาทางน้ํา 
 ฿นขั้นตอนนี้ป็นการศึกษางานวิจัยช้ินตางๆ พรอมทั้งสอบถามจากบริษัทที่฿หบริการขนสงสินคาทางน้ํา 
ดยริ่มตนจากภาพรวมของการทํางานของทารือเปยังสวนประกอบของการทํางาน พื่อศึกษาหาสาหตุของความลาชา
฿นการดํานินงาน การบริหารจัดการขนสงสินคาทางน้ํา ปใจจัยความปลอดภัยละสถานภาพของตัวรือสินคา การ
จัดรียงตูคอนทนนอรแ การทํางานของครนทาทียบรือ 
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 วิคราะหแตรวจสอบ ละจัดสรางชุดสมการทางคณิตศาสตรแ฿นการกเขปใญหาการจัดวางตูคอนทนนอรแ
บนรือสินคา฿หมีความหมาะสมกับประภทตูคอนทนนอรและพื้นท่ีภาย฿นตัวรือ 
 ฿นขั้นตอนนี้ป็นการนํางานวิจัยท่ีทําการศึกษาทั้ง 4 ลําดับดังที่กลาวเปขางตน ทําการวิคราะหแตรวจสอบ
ละประยุกตแปรับ฿ชปใญหาของงานวิจัยตางๆ ฿หขากับงานวิจัยนี้ ดยคํานึงถึงดานกิจกรรมของทารือที่มีความสัมพันธแ
กับการขนยายตูคอนทนนอรแเปยังตัวรือสินคาป็นหลัก ลวนํามาจัดสรางละปรับปรุงชุดสมการทางคณิตศาสตรแ
พื่อ฿ช฿นการกเขปใญหาการจัดรียงตูคอนทนนอรแสินคาบนตัวรือสินคา 
 ปรียบทียบคําตอบกับงานวิจัยหลัก พื่อประมินความสามารถการทํางานของสมการทางคณิตศาสตรแ 
 หลังจากท่ีหาคําตอบของปใญหาการวางผนจัดรยีงตูคอนทนนอรแของสมการทางคณิตศาสตรแสําหรับการ
จัดวางตูคอนทนนอรแที่เดการปรับปรุงลวมาขียน฿นปรกรม Lingo V.16 พื่อทําการหาคําตอบดยตรง (Exact 
Solution) ลวปรียบทียบผลงานวิจัยหลัก พื่อวัดผลการความสามารถของสมการทางคณิตศาสตรแ 
 สรุปละวิคราะหแผล 
 ขั้นตอนการสรุปผลการดํานินงานวิจัย ปใญหาละอุปสรรคตาง รวมเปถึงนวทางสําหรับการตอยอด
งานวิจัย฿นภายภาคหนา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัย Hiranphaet (2015) ทํา฿หทราบถึงปใญหาที่ทํา฿หกิดปใญหาความลาชาขนสง 
มื่อนํามาประยุกตแกับงานวิจัยของ Bierwirth and Meisel (2010) ละ เดทําการศึกษาปใญหาของการจัดการ
ทารือสินคา ดยลักษณะปใญหาของของทาทียบรือวาบงออกป็น 3 สวนเดก สวนทะล สวนลาน ละสวนพื้นดิน 
ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3  สดงลักษณะปใญหาของทารือขนสงสินคา 
(กนกวรรณ ละ ณรงคแธร, 2554) 

 
 จากภาพท่ี 3 ทํา฿หผูวิจัยทราบถึงลักษณะของปใญหาการตัดสิน฿จ฿นการปฏิบัติงานบนทารือ สาหตุหลัก
ของการทํางานท่ีลาชา คือ การจัดรียงตูคอนทนนอรแที่เมป็นระบบระบียบ ทํา฿หกิดปใญหาดานตางๆ ชน วลา
฿นการจอดทายาวนานกินเปทํา฿หสียคาปรับวลา หรือเมทําการหลดตูคอนทนนอรแขาตัวรือนื่องจากวลาการ
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จอดทามีวลาจํากัด สงผลทํา฿หตูคอนทนนอรแสินคาเมป็นเปตามผน ทั้งนี้พราะการวางผนการจัดรียงตูคอน
ทนนอรแ ดยสรุปลวมื่อวลาการวางผนตูคอนทนนอรแ จะตองวางผนการทํางานครนของทาทียบรือ(Quay 
crane) ควบคูกันเปพื่อ฿หสอดคลองกับการทํางาน ละมีความรวดร็วมากยิ่งขึ้น 
 ผลการปรับปรุงแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑สําหรับการวางแผนจัดเรียงต๎ูคอนเทนเนอร๑บนเรือสินค๎า  
ชุดสมการทางคณิตศาสตร๑: การหาตําแหนํงของต๎ูคอนเทนเนอร๑ที่เหมาะสม  Model: Container Ship 
Stowage Configuration Planning of Master Bay Plan Problem (MBPP) ดัชนี (Indices) 
 i  คอื ซตของจํานวนระวาง (Bay) ดยที่ (1,2,3,..., )i b B    
 j   คือ ซตของจํานวนระวาง (Row) ดยที่ (1,2,3,..., )j r R    
 k   คือ ซตของถวนวตั้งของตูคอนทนนอรแ (Stack or Tier) ดยที่ (1,2,3,...,s) Sk     
 l   คื อ   ซ ต ข อ ง ตํ า  ห น ง ข อ ง ตู ค อ น  ท น  น อ รแ C฿ น ตํ า  ห น ง พิ กั ด ที่  , ,i j k    ด ย ที่ 

(1,2,3,... )l n L    
 C   คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแ ดยที่ (1,2,3,... )c m C    

 T  คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแ C ขนาด 20 ฟุต ดยที่ T C   

 F  คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแ C ขนาด 40 ฟุต ดยที่ F C  

  cR  คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแชย็น (Reefer Container) ดยที่ cR C  

  cFlame คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแสินคาเวเฟ (Flammable  Container) ดยที่ 

cFlame C  

 _ cCM A  คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแสารคมี A ดยที่ _ cCM A C  

 _ cCM B  คือ ซตของจํานวนตูคอนทนนอรแสารคมี B ดยที่ _ cCM B C  
 พารามิเตอร๑ (Parameters) 

 lD  คือ ระยะทาง฿นการคลื่อนที่ของครนทารือ (Quay Crane) เปยังตูคอนทนนอรแ ณ ตําหนงที่ l  

 20'. CarryQ C คือ ความสามารถของครนทารือ (Quay Crane) ที่สามารถยกตูคอนทนนอรแ ขนาด 20 ฟุต เด 

 40'. CarryQ C คือ ความสามารถของครนทารือ (Quay Crane) ที่สามารถยกตูคอนทนนอรแ ขนาด 40 ฟุต เด 

 20'. RowQ C  คือ จํานวนถวของตูคอนทนนอรแขนาด 20 ฟุตที่ทําการยกดวยครนทารือ 

 cw  คือ น้ําหนักของตูคอนทนนอรแตละตู 

 Q  คือ ความสามารถ฿นการรองรับน้ําหนัก฿นการบรรทุกสินคาของตัวรือสินคา 

 1Q  คือ ขอบขต฿นรองรับน้ําหนักละสมดุลรือ฿นการกระจายน้ําหนักเปยังทางกาบซาย ( : )Left L

 ละกาบขวา ( : )Right R  ของตัวรือสินคา  

2Q      คื อ  ขอบ  ขต ฿นรอ ง รั บน้ํ า หนั ก ละสมดุ ล  รื อ ฿นกา รกระจ ายน้ํ า หนั ก เ ปยั ง ส วนหน า      
    ( : )Frone Fr  ละสวนหลัง ( : )Back Ba  ของตัวรือสินคา 

En

lSlot      คือ จํานวนพิกัด l  ที่ป็นพ้ืนท่ีที่สามารถจายหลงพลังงาน฿หกับตูคอนทนนอรแชย็น cR  
Flame

lSlot   คือ จํานวนพิกัด l  ที่ป็นพ้ืนท่ีที่สามารถรองรับตูคอนทนนอรแเวเฟ cFlame  
                  เว฿นสวนกลางของตัวรือ 
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_CM A

lSlot  คือ จํานวนพิกัด l  ที่ป็นพ้ืนท่ีที่สามารถรองรับตูคอนทนนอรแสารคมีชนิด A 
_CM B

lSlot  คือ จํานวนพิกัด l  ที่ป็นพ้ืนท่ีที่สามารถรองรับตูคอนทนนอรแสารคมีชนิด B  
 
ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision Variable)   

 
สมการปูาหมายของงานวิจัย 

20' 20' 40'

inimize Di  stance ( )
. *Q.C

M  *
.

2
l lc l lc

c T c F

l Carry Row Carry

Objective Funct

D x D x

Q
i

Q
o

C C
n   

 
 (1) 

 
ชุดสมการระบุตําหนงตูคอนทนนอรแที่ตําหนง l  

lc

l c

x m             (2) 1lc

l

x  c             (3) 

1lc

c

x  l             (4) 

สมการขอบขตความสามารถการรับน้ําหนัก฿นการบรรทุกของรือ  

c lc

l c

w x Q              (5) ชุดสมการปูองกันเม฿หตูคอนทนนอรแจัดวาง฿นตําหนงเมตรงกับขนาดของตู

คอนทนนอรแ 

0ijkc

c T

x


 , ,ki E j              (6) 

0ijkc

c F

x


 , ,ki O j              (7) 

ชุดสมการปูองกันละลือกตําหนงของตูคอนทนนอรแ฿นระนาบของระวาง Bay  

1 1i jkc ijkc

c T c F

x x

 

   , , 1,..., 1i E j k K                (8) 

1 1i jkc ijkc

c T c F

x x

 

   , , 1,..., 1i E j k K                (9) 

ชุดสมการปูองกันละทําการลือกตําหนงของตูคอนทนนอรแ฿นระดับชั้นบนละชั้นลางของ Tier 

( 1) ( 1) 1i j k c ijkc

c T c F

x x 

 

   , ,k 1,..., 1l E j K                (10) 

( 1) ( 1) 1i j k c ijkc

c T c F

x x 

 

   , ,k 1,..., 1l E j K                (11) 

สมการกําหนดตูคอนทนนอรแที่มีน้ําหนักจะตองอยูดานลางของตูคอนทนนอรแที่มีน้ําหนักบากวา 

 ( 1)e

,

( ) 0

c e

c ijkc e ij k

c e C
w w

w x w x 




  , ,k 1,..., 1i i j K                (12) 

สมการกําหนดสถานท่ีขนสงปลายทางตละตูสินคา  

( 1)e

,

(d ) 0

c e

c ijkc e ij k

c e C
d d

x d x 




  , ,k 1,..., 1i i j K                 (13) 
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ชุดสมการสมดุลของตัวรือสินคา 

2 2

, , , ,k

c ijkc c ijkc

i Fo j k c i Ba j c

Q w x w x Q
 

                   (14) 

1 1

, , , ,k

c ijkc c ijkc

i j L k c i j R c

Q w x w x Q
 

                   (15) 

สมการความสามารถ฿นการรองรับของตูคอนทนนอรแชย็น  

c c

En

lc lc l

c T R c F R

x x Slot
   

    |l l Energy              (16) 

สมการความสามารถ฿นการรองรับของตูคอนทนนอรแสินคาเวเฟ  

 Flam

lc lc l

c T Flam c F Flam

x x Slot
   

     |l l Flammable              (17) 

สมการความสามารถ฿นการรองรับของตูคอนทนนอรแสารคมี A   
_

_ _

 CM A

lc lc l

c T CM A c F CM A

x x Slot
   

    | _l l Chemical A              (18) 

สมการความสามารถ฿นการรองรับของตูคอนทนนอรแสารคมี B  
_B

_B _B

 CM

lc lc l

c T CM c F CM

x x Slot
   

    | _Bl l Chemical              (19) 

ตัวปร฿นการตัดสิน฿จ฿นการลือกลงพื้นที่ l  ที่หมายลขตูคอนทนนอรแที่ c  

{0,1}lcx  l,c             (20) 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการจัดเรียงต๎ูคอนเทนเนอร๑แบบประเภทธรรมดา เครนทํางานเด่ียว (SN1-SN13)  

 
ดย฿ชคอมพิวตอรแ Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.8. GHz Ram 4.0 GB System Type 
64-Bit Operating System ทั้งนี้ทําการปลงคาระยะทางป็นระยะวลา฿นการทํางานดย฿ชตารางความร็วของ
ครน ดวยความร็วท้ัง 3 ระดับดังน้ี  
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ตารางที่ 2 ความร็ว฿นการคลื่อนที่ของครนดยฉลี่ย 
ความร็ว Loading (มตร/นาที) Unloading (มตร/นาที) 
ต่ํา 40 70 
ปานกลาง 65 110 
สูง 90 150 
 
ดยสามารถปรับป็นวลาการทํางานงความร็วท้ัง 3 ระดับตารางตอเปนี้ 

 
 

ภาพที่ 4 ระดับความร็วของการทํางานบบครนดียว (Singer Crane Operation  Each Speed) 
ดวย Lingo with Relative 10 % & Time Relative 0 Sec 

 
จากภาพที่ 4 จะห็นเดวาการทํางาน฿นระดับความร็วที่ตกตางกันจะสงผลตอวลา฿นการทํางาน ซึ่งขึ้นอยูกับ

ความสามารถของคนงาน฿นการบังคับการทํางานของครนทารือ ทั้งนี้มื่อทําการทดสอบดานสมดุลของรือเด
คาฉลี่ยกรณีตัวอยาง SN1-SN13 ตัวรือมีการนมอียงเปดานหนา (Anterior) ล็กนอย คิดป็นการอียงตัวของรือ
รอยละ 2 ดย฿นสวนกาบซาย ละกาบขวาของรือน้ันมีสมดุลรือท่ีดีมาก คือเมมีการสียสมดุลของตัวรือลย 

 
ตารางที่ 3 การปรียบทียบผลการทํางานของครนดียว (Single Crane Operation)  ความร็วต่ํา 

 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาบบจําลองทางคณิตศาสตรแพื่อหารูปบบ฿นการจัดวางตําหนงของตูคอนทนนอรแที่หมาะสม 
(Mathematical for Optimization Containership Stowage Configuration) เดนําอาจุดดนของงานวิจัยช้ินตางๆ 
มาคัดกรองรวมกันละตัดสวนเมกี่ยวของหรือท่ีมีความซ้ําซอนออกเปจนหมด ละทําการสริมสรางชุดสมการทาง
คณิตศาสตรแ฿หม฿นการรองรับตูคอนทนนอรแชย็น ตูคอนทนนอรแเวเฟ ละตูคอนทนนอรแประภทอื่นๆ รวมทั้ง
ปรับปรุงสมการปูาหมายป็นระยะทาง฿นการคลื่อนของครน ละปลงป็นระยะทาง฿นการทํางานของครนที่ทํา

r 
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การยกตูคอนทนนอรแเปยังตัวรือสินคา ทั้งนี้การทดสอบการทํางานของครนตัวดียวละตูคอนทนนอรแ
ป็นประภทธรรมดา (SN1-SN13) ผลการประยุกตแวิธีการหาคําตอบดยตรงดวยปรกรม Lingo V 16.0 กับปใญหา
ครนดียวกับตูคอนทนนอรแประภทธรรมดา ดวยรือขนาด 198 TEUs (SN) ดย฿ชวลา฿นการขนยายตูคอนทนนอรแ
เปยังตัวรืออยูท่ีฉลี่ย 282.77 นาที ละ฿ชวลาการหาคําตอบฉลี่ย 22.81 วินาที ดยสมดุลรืออยู฿นระดับสูง คือ
ตัวรืออียงเปดานหลังพียง 2% กาบซายละกาบขวาของตัวรือเมมีการอนอียง มื่อปรียบทียบกับงานวิจัยของ
งานวิจัยของ Ambrosino et al. (2004) ภาย฿ตง้ือนเขดียวกันดย฿ชวลา฿นการขนยายตูคอนทนนอรแเปยังตัวรืออยู
ที่ฉลี่ย 323.10 นาที ฿ชวลาคํานวณฉลี่ยร็วกวามาก (1,531 วินาที หรือคิดป็น 25.31 นาท)ี  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ทําการทดสอบการทํางานของผลการหาคําตอบดวยการตรวจสอบการวางผนการจัดวางตูคอนทนนอรแ
กับบริษัทที่฿หบริการขนสงสินคาทางรือดินสมุทร ละทําการศึกษามตาฮิวริสติกสแพื่อทําการรองรับการกปใญหา
ของรือท่ีมีขนาด฿หญ ละจํานวนตูคอนทนนอรแที่มาก  พื่อทําผนการพัฒนาทารือหลมฉบัง ฿หมีความสามารถ
฿นการรองรับรือที่มีขนาด฿หญถึง 10,000 TEUs  
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ป๓จจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาผ๎ูจัดหาที่มีอิทธิพลในโซํอุปทานและสงํผลตํอประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของผ๎ูจัดหาสินค๎าห๎างสรรพสินค๎าท๎องถิ่นในประเทศไทย 

CAUSAL FACTORS SUPPLIER DEVELOPMENT INFLUENCE IN SUPPLY CHAIN. AND AFFECT THE 
PERFORMANCE OF THE SUPPLIER. LOCAL DEPARTMENT STORE IN THAILAND 

 
พงษ๑เทพ ภูเดช 

PONGTEP PHUDETCH 
อาจารยแ สาขาการจดัการลจสิติกสแ วิทยาลัยลจสิติกสและซัพพลายชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
บทคัดยํอ 
  ผูบริภคมีพฤติกรรมการซื้อที่ปลี่ยนปลงเปจากอดีต ปใจจุบันนิยมซื้อสินคาออนเลนแ ละซื้อสินคาจาก
หางสรรสินคาสมัย฿หม ซึ่งขาถึงลูกคาทุกที่ทุกวลา ตลอด 24 ช่ัวมง การขยายการลงทุน฿นประทศเทย฿น
อุตสาหกรรมคาปลีก มีการขงขันกันปิดสาขาหางสรรพสินคา ดยกระจายตัวเปยังทุกจังหวัด สงผล฿ห
ผูประกอบการหางสรรถสินคาทองถิ่น ตองมีการปรับตัว พื่อการขงขัน฿นธุรกิจที่พิ่มสูงขึ้น บางรายยอดขายลดลง
จําป็นตองปิดกิจการ ฿นขณะที่อีกสวนหนึ่งยังคงดํานินกิจการอยู อยางเรก็ตามปใจจัยสําคัญที่ทํา฿หหางสรรพสินคา
ทองถิ่น อยูรอดตอเปเดนั้น คือผูประกอบการตองขา฿จสถานการณแที่ปลี่ยนปลงเป ละรูจักปรับตัวพื่อขงขัน 
คือคุณสมบัติที่สําคัญนวทางที่หางสรรพสินคาทองถิ่นที่สามารถทําเด฿นขั้นตน คือ รงปรับตัวดยลดจุดดอย พิ่ม
จุดข็ง ละสรางความสัมพันธแกับผูจัดหาสินคาอยาง฿กลชิด ดยผานครือขายความรวมมือทางธุรกิจ พื่อสงมอบ
สินคาละบริการ ฿นซอุปทานการดํานินธุรกิจพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาละมีปูาหมาย฿นการพิ่ม
ประสิทธิภาพผลการดํานินงานของธุรกิจ บทความนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความสัมพันธแชิงสาหตุ฿นซอุปทาน
ละการดํานินงาน ระหวางซัพพลายออรและผูจัดหาสินคาจากมุมมองของผูจัดหา฿นอุตสาหกรรมคาปลีก ฿น
ประทศเทย ดย฿ชบบสอบถามพื่อรวบรวมขอมูลละความคิดห็นจาก บริษัท ตางๆจํานวน 400 บริษัท ที่ผนก
จัดซื้อของหางสรรพสินคาทองถิ่น การศึกษา฿ชการวิคราะหแขอมูลชิงสํารวจละปใจจัยยืนยันสําหรับการวิคราะหแ
ขอมูล นอกจากนี้พื่อทดสอบสมมติฐานละพื่อ฿หพอดีกับรูปบบทฤษฎีการ฿ชทคนิคการสรางบบจําลองสมการ
ครงสราง สงผลกระทบตอระดับการดํานินงานซัพพลายชนดยรวมที่พิ่มขึ้นระหวางซัพพลายออรและผู ซื้อ 
นอกจากน้ีความรวมมือละการสื่อสารระหวางซัพพลายออรและผูซื้อท่ีพิ่มขึ้นสงผล฿หกิดการพิ่มประสิทธิภาพ฿น
การดํานินธุรกิจซัพพลายชนระหวางซัพพลายออรและผูซื้อ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พื่อศึกษาปใจจัย
ชิงสาหตุ การพัฒนาผูจัดหาสินคาท่ีมีอิทธิพล฿นซอุปทาน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดํานินงานของผูจัดหาสินคา 
฿นหางสรรพสินคาทองถิ่น ของประทศเทย  2) พื่อศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาผูจัดหาสินคา มีผลตอประสิทธิผล
การดํานินงานของผูจัดหาสินคา ฿นซอุปทานหางสรรพสินคาทองถิ่น ของประทศเทย  3) พื่อประมวลสาระ สรุป
นวทางการเปปรับ฿ช฿นการพัฒนาผูจัดหาสินคา฿นซอุปทานละอิทธิพล ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดํานินงานผู
จัดหาสินคา ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย 
คําสําคัญ : การพัฒนาผูจัดหา, ความสัมพันธแ, หางสรรพสินคาทองถิ่น 
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ABSTRACT 
  Consumers have changed their buying habits from the past. Nowadays popular online 
shopping. And buy from the modern mall. Customers can access anywhere, anytime, 24 hours. 
Expansion of investment in Thailand in the retail industry. There is competition for open 
department stores. The distribution to all provinces. As a result, the local bus operators. Must be 
adjusted The competition in the business increased. Some of the sales have been reduced. While 
another part is still in operation. However, the main factor that made the local mall. Survive to 
get it. The entrepreneur must understand the changing circumstances. And adapt to the 
competition. The key features that a local department store can do initially is accelerate 
adaptation, reduce weaknesses, increase strengths, and build close supplier relationships. 
Through the network of business cooperation. To deliver goods and services. In the supply chain 
business operations to meet the needs of customers and aims to optimize the performance of 
the business. The purpose of this research is to investigate causal relationships in supply chain 
and operations. From suppliers' perspectives in the retail industry in Thailand, 400 questionnaires 
were collected to collect information and opinions from 400 companies at the local department 
store's purchasing department. The study used survey data analysis and factor analysis for data 
analysis. In addition to testing the hypothesis and to fit the theoretical model, using the 
structural equation modeling technique. Impacts on the overall supply chain performance 
increase between suppliers and buyers. In addition, improved collaboration and communication 
between suppliers and buyers has resulted in increased supply chain efficiencies between 
suppliers and buyers. This study aims to: 1) investigate causal factors; Developing an Influential 
Supplier in a Supply Chain That affects the performance of the supplier. 2) To study the 
influence of supplier development. Effect of supplier performance. In the supply chain, local 
malls in Thailand. Summarize the approach to deploy supplier supply chain development and 
influence. That affects the performance of the supplier. In the local department store of 
Thailand. 
Keywords : Supplier Development, Supplier Relationship, Local Department Store 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ผูบริภคมีพฤติกรรมการซื้อที่ปลี่ยนปลงเปจากอดีต ปใจจุบันนิยมซื้อสินคาออนเลนแ ละซื้อสินคาจาก
หางสรรสินคาสมัย฿หม ซึ่งขาถึงลูกคาทุกที่ทุกวลา ตลอด 24 ช่ัวมง การขยายการลงทุน฿นประทศเทย฿น
อุตสาหกรรมคาปลีก มีการขงขันกันปิดสาขาหางสรรพสินคา ดยกระจายตัวเปยังทุกจังหวัด สงผล฿ห
ผูประกอบการหางสรรถสินคาทองถิ่น ตองมีการปรับตัว พื่อการขงขัน฿นธุรกิจที่พิ่มสูงขึ้น บางรายยอดขายลดลง
จําป็นตองปิดกิจการ ฿นขณะที่อีกสวนหนึ่งยังคงดํานินกิจการอยู อยางเรก็ตามปใจจัยสําคัญที่ทํา฿หหางสรรพสินคา
ทองถิ่น อยูรอดตอเปเดนั้น คือผูประกอบการตองขา฿จสถานการณแที่ปลี่ยนปลงเป ละรูจักปรับตัวพื่อขงขัน 
คือคุณสมบัติที่สําคัญนวทางที่หางสรรพสินคาทองถิ่นที่สามารถทําเด฿นขั้นตน คือ รงปรับตัวดยลดจุดดอย พิ่ม
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จุดข็ง ละสรางความสัมพันธแกับผูจัดหาสินคาอยาง฿กลชิด ดยผานครือขายความรวมมือทางธุรกิจ พื่อสงมอบ
สินคาละบริการ ฿นซอุปทานการดํานินธุรกิจพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาละมีปูาหมาย฿นการพิ่ม
ประสิทธิภาพผลการดํานินงานของธุรกิจ 
 

 
 
ภาพที่ 1 Supply Chain in Retail. 
ทีม่า : Suyash Jain. 2017. The Retail Marketing Mix, Distribution channel and Supply Chain. 
 
 ผูประกอบการตองมีความพรอมดานการจัดการตกตงสถานที่ ละสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ พื่อ
สรางความตกตางจากคูขงขันละดึงดูดลูกคา รวมถึงตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความหลากหลาย สวน
฿นดานราคามวา หางสรรพสินคาทองถิ่นจะมีตนทุน฿นการซื้อสินคาตอหนวยสูงกวาหางสรรพสินคาสมัย฿หม ต
หางสรรพสินคาทองถิ่นมีความเดปรียบ฿นรื่องของตนทุนดานการดํานินงานที่คอนขางต่ํา มื่อทียบกับ
หางสรรพสินคาสมัย฿หม พราะวาเมมีงบฆษณา ประชาสัมพันธแ หรือการลงทุนทั้ง฿นดานการขนสง ทํา฿หอกาส฿น
ดานการขงขันดานราคายังคงป็นเปเมเด การวางผนละการจัดทํากลยุทธแการตลาดที่นนเปท่ีคนทองถิ่น ทําพื่อ
คนทองถิ่น ละทํา฿หหางสรรสินคามีความตกตางเปจากคูขง พื่อสรางบรรยากาศ฿นกา รช็อปปิ้ง จึงทํา
หางสรรพสินคาทองถิ่นอยูคูคนทองถิ่นตลอดมา ถึงมการขงขันของธุรกิจคาปลีกจะมีทั้งหางสรรพสินคาราย฿หญ
จากกรุงทพมหานคร ละจากตางประทศขยายตัว ขาเปปิดสาขา฿นทองถิ่นพิ่มมากข้ึนก็ตาม 
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ภาพที่ 2 ดัชนีอุตสาหกรรมคาปลีกครึ่งปีรก ปี 2560 
ที่มา : สมาคมผูคาปลีกเทย (2560) 
 
 จากภาพท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมคาปลีกครึ่งปีรกของปี 2560 ติบตพียง 2.81% อันป็นผลมาจากยอด
คาปลีก฿นเตรมาสสองริ่มผวตัวลงมื่อทียบกับเตรมาสรกที่ติบตถึง 3.02% ดยมีสาหตุหลักจากวัฏจักรของ
การจับจาย ซึ่งดยทั่วเปจะริ่มพุงสูงขึ้นที่เตรมาสสี่ สงผลตอนื่อง฿หเตรมาสหนึ่งติบตสูงขึ้นดวย จากนั้นเตรมาส
สองละสามจะคอยๆ ชะลอตัวลง ละริ่มขยับขึ้นชวงเตรมาสสี่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังป็นผลมาจากมาตรการ
กระตุนศรษฐกิจผานการ฿ชจายภาครัฐริ่มออนตัวลง นื่องจากป็นชวงเตรมาสที่สามของงบประมาณ สงผล฿ห
ภาพรวมธุรกิจคาปลีกครึ่งปีรกยอตัวลงล็กนอยมาอยูที่รอยละ 2.81  สําหรับสถานการณแคาปลีก฿นเตรมาสสอง 
การติบตของหมวดสินคาตางๆ จะกระจุกตัวฉพาะสาขา฿นกรุงทพฯ ปริมณฑล ละหัวมืองหลักๆ ของการ
ทองที่ยว 2-3 จังหวัด คิดป็นสัดสวนพียง 30% ของสาขาทั้งหมด  ฿นทางกลับกันสาขาสวน฿หญอีก 70% ที่อยู฿น
ตางจังหวัด จะมีการติบตที่ออนตัวลงอยางมีนัย สงผล฿หดัชนี฿นเตรมาสที่สอง ละภาพรวมคาปลีกครึ่งปีหลังออน
ตัวลงตามเปดวย ซึ่งสถานการณแดังกลาวสะทอน฿หห็นวา กําลังซื้อของประชาชน฿นตางจังหวัดอยู฿นชวงเมสูดีนัก 
พราะนอกจากศรษฐกิจจะเมฟื้นตัว ตกลับออนตัวลงเปอีก ดังนั้นรัฐบาลอาจตองมีมาตรการกระตุนศรษฐกิจ
พิ่มติมออกมา ละตองนนปูาหมาย฿หชัดจนมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. พื่อศึกษาปใจจัยชิงสาหตุ การพัฒนาผูจัดหาสินคาท่ีมีอิทธิพล฿นซอุปทาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดํานินงานของผูจัดหาสินคา ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่น ของประทศเทย 

2. พื่อศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาผูจัดหาสินคา ที่มีผลตอประสิทธิผลการดาํนินงานของผูจัดหาสนิคา 
฿นซอุปทานหางสรรพสินคาทองถิ่น ของประทศเทย 

3. พื่อประมวลสาระ สรุปนวทางการเปปรับ฿ช฿นการพัฒนาผูจัดหาสินคา฿นซอุปทานละอิทธิพล 
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดํานินงานผูจัดหาสินคา ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย 
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นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การศึกษาปใจจัยชิงสาหตุ การพัฒนาผูจัดหาสินคา ที่มีอิทธิพล฿นซอุปทาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ดํานินงานของผูจัดหาสินคา ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย มีคําศัพทแท่ีสําคัญพื่อ฿หขา฿จตรงกัน ดังนี้ 
 หางสรรพสินคา หมายถึง รานคาขายปลีกขนาด฿หญซึ่งมีสินคาหลากหลายประภทยกตามผนก ดยเม
มีการขายผานตัวทนจําหนาย (หางป็นผูนําสินคามาขายอง) หางสรรพสินคามักขายผลิตภัณฑแที่กี่ยวกับสื้อผา 
ครื่องรือน ครื่อง฿ช฿นบาน ครื่อง฿ชเฟฟูา รวมเปถึงสายผลิตภัณฑแอื่นๆ อยางชน ฮารแดวรแ สุขภัณฑแ 
ครื่องสําอาง ครื่องพชรพลอย ครื่องขียน ของลน อุปกรณแกีฬา ป็นตน 
 หางสรรพสินคาทองถิ่น หมายถึง รานคาขายปลีกขนาด฿หญซึ่งมีสินคาหลากหลายประภทยกตามผนก 
ดยเมมีการขายผานตัวทนจําหนาย (หางป็นผูนําสินคามาขายอง) ดํานินการดยนักธุรกิจ฿นทองถิ่นนั้น ๆ มีสาขา
ละครือขาย฿นการขายภาย฿นจังหวัดทานั้น มักขายผลิตภัณฑแที่กี่ยวกับสื้อผา ครื่องรือน ครื่อง฿ช฿นบาน 
ครื่อง฿ชเฟฟูา รวมเปถึงสายผลิตภัณฑแอื่น ๆ อยางชน ฮารแดวรแ สุขภัณฑแ ครื่องสําอาง ครื่องขียน ของลน 
อุปกรณแกีฬา ป็นตน 
 หางสรรพสินคาสมัย฿หม  หมายถึง รานคาปลีกขนาด฿หญ มีสินคาหลากหลาย มักตั้งอยู฿จกลางมือง นน
สินคากลุมที่มีคุณภาพดี ราคาหลากหลาย สินคานําขาจากตางประทศละผลิต฿นประทศ  การตกตงรานนน
ความสวยงาม สิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร มีพนักงานคอย฿หบริการ฿หคําปรึกษา ชน หางซนทรัล รบินสัน 
ลตัส บิ๊กซี ป็นตน 
 ความเววาง฿จ  หมายถึง ความคาดหวังตอบคุคคลป็นที่นาช่ือถือทั้งดานคําพูด การกระทํา คํามั่นสัญญา 
จากการขียนหรือ฿ชขอความของบุคคลหรือกลุมซึ่งสามารถทํา฿หกิดความเววาง฿จ ความเววาง฿จสดงถึงความพึ่งพา
อาศัยกันหรือความมั่น฿จ฿นบางสถานการณแ ความเววาง฿จสะทอน฿หห็นความคาดหวังผลลัพธแทางบวก ความ
เววาง฿จสดงถึงความสี่ยงบางประการตอความความคาดหวังของสิ่งที่เดรับ 
 ซัพพลายออรแ หมายถึง คูคา ซึ่งอยู฿นกระบวนการจัดหาสินคาของหางสรรพสินคาทองถิ่น หรือกิจกรรมอื่น
ที่กี่ยวของกับหางสรรพสินคา ซึ่งจัดป็นผูมีสวนกียวของภายนอกบริษัท หางสรรพสินคาตองสรางสัมพันธภาพละ
ความขา฿จท่ีดีบนพื้นฐานความเววาง฿จความคารพช่ือถือซึ่งกันละกันระหวางผูจัดหาสินคาละซัพพลายออรแ 
 การจัดการความสัมพันธแ  หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธแกันอยาง฿กลชิดละป็นการทํางานรวมกัน฿น
ระยะยาว ฿นฐานะหุนสวน การทํางานรวมกัน฿นระยะยาว หมายถึง การลกปลี่ยนขอมูลทคนลยี ตลอดจนการ
พัฒนาหรือการออกบบผลิตภัณฑแรวมกัน อันกอ฿หกิดประยชนแทั้งสองฝุาย ประภทของความสัมพันธแ จะเดรับ
การพิจารณาซัพพลายออรแทุกรายที่มีศักยภาพศักยภาพ฿นการขาย ถาผานการประมินลว ความสัมพันธแระหวางผูซื้อ
กับซัพพลายออรแหลายระดับ ขึ้นอยูกับสภาพของการซื้อ ความสําคัญซัพพลายออรแ ละวิธีการกอปฏิกิริยาของผูซื้อสินคา 
 การทบทวนวรรณกรรม 
 นวคิดทฤษฎีกี่ยวกับความสามารถผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier Performance) Gioconda et al. (2006) 
เดศึกษาถึงความสามารถของผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier Performance) พบวาป็นสิ่งที่สามารถสรางมูลคาพิ่ม
฿หกับอุตสาหกรรมดยมุงนน฿น การสนับสนุนของทุกขั้นตอน ตั้งตริ่มตนการทํางานจนถึงกระบวนการขั้นสุดทาย 
ความสามารถ ฿นการขงขันของซอุปทานขึ้นอยูกับสมรรถนะของผูจัดหาวัตถุดิบ฿นรื่อง ราคา คุณภาพ ละการสงมอบ
ที่ตรงวลา มวาการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หมจะมีความสําคัญตอความสามารถของผูจัดหาวัตถุดิบ ตงานวิจัยสวนมาก
ก็จะนนศึกษาถึงความสามารถของผูจัดหาวัตถุดิบ฿นรื่องการปฏิบัติงาน  
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 การจัดการความสัมพันธแ กับ ซัพพลายออรแ ป็นนวคิดที่฿หความสําคัญกับซัพพลายออรแป็นหลัก 
ดยนวคิดนี้อยูภาย฿ตมุมมองของการจัดการซอุปทาน (Supply Chain Management) Burnes (1998) “SRM 
as where customers and suppliers develop a close and long-term relationship work together as 
partners.” หรือจุดที่ลูกคาละซัพพลายออรแมีการพัฒนาความสัมพันธแกันอยาง฿กลชิดละป็นการทํางานรวมกัน
฿นระยะยาว ฿นฐานะหุนสวน การทํางานรวมกัน฿นระยะยาว หมายถึง การลกปลี่ยนขอมูลทคนลยี ตลอดจนการพัฒนา
หรือการออกบบ ผลิตภัณฑแรวมกัน อันกอ฿หกิดประยชนแรวมกันท้ังสองฝุาย 

 
ภาพที่ 3 การจัดการความสัมพันธแกับซัพพลายออรแ 
ที่มา : The Supply Chain Management Processes ,The International Journal of Logistics 
Management, Vol,12. No.2 2001. P 25 
 
 ผลของการจัดการความสัมพันธแชิงกลยุทธแของผูจัดหาวัตถุดิบ ป็นการพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ  
จากการศึกษางานวจิัยของ Jack and Tomas (2015) พบวา การสนับสนุนการจัดการจากผูบริหารระดับบน การตรียม
ความพรอมทางดานทคนลยี ละความเววาง฿จที่พบวามีนัยสําคัญ฿นชิงบวก ฿นการบริหารจัดการความสัมพันธแ
ของผูจัดจําหนายชิงกลยุทธแ ความสัมพันธแชิงกลยุทธแผูจัดหาวัตถุดิบที่เดรับพบวามี฿นชิงบวก ละสงผลกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและผลลัพธแที่มีคุณภาพ฿นการ฿หบริการละการปฏิบัติงานการงิน งานวิจัยฉบับนี้ระบุอิทธิพลการจัดการ
ความสัมพันธแของบุคคล ละครือขายพันธมิตรที่กี่ยวของกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของความสัมพันธแ
ของผูจัดจําหนายชิงกลยุทธและการระบุผลลัพธแของกระบวนการนี้ป็นวัดดยการปรับปรุงท่ีมีคุณภาพสําหรับลูกคา
ละผลการดํานินงานทางการงิน 
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 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 4 กรอบนวความคิดการวิจัย 
 
 ตัวปรที่฿ช฿นการวิจัย มีทั้งหมด 3 ตัวปร ซึ่งบงประภทของตัวปร เด 3 ประภท ดังรายละอียดละ
นิยามชิงปฏิบัติการตอเปนี้ 

1. ตัวปรฝงภาย฿น (Endogenous Latent Variable) จํานวน 1 ตัวปร คือ ประสิทธิภาพการ
ดํานินงานของการพัฒนาผูจัดหาสินคา (Supplier Performance) เดก 1) Quality 2) Delivery 3) Flexibility 
4) Reducing Cost 5) Product variety 

2. ตัวปรฝงสงผาน (Mediator Latent Variable) จํานวน 1 ตัวปร คือ ความสัมพันธแผูจัดหากับ
ผูขายสินคา (Supplier Relationships) 1)Royalty 2)Integration 3)Communication 

3. ตัวปรฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) จํานวน 1 ตัวปร คือ ตัวปรการพัฒนาผูจัดหา
วัตถุดิบ 1) Plant Visit to supplier 2) Delivery 3) Collaboration materials 4) Training 5) Sharing cost 6) 
Information Sharing 7) Quality 8) Rewards 9) Dependability 10) Products 

มดลสมการครงสราง มีหลักฐานทางทฤษฏีละงานวิจัยสนับสนุนวา ตัวปรมีความสัมพันธแกันตางมี
อิทธิพลทางตรงละทางออม การสรางมดลสมการครงสรางนั้น พื่อยืนยันละทดสอบทฤษฎี (Theory Testing) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) ป็นการนาวิธีวิจัยทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
มา฿ช฿นการวิจัยรื่องดียวกัน พื่อ฿หเดผลวิจัยที่รอบคอบ รัดกุมมากที่สุด ดยการนําอาจุดข็งของการวิจัยทั้ง 2 รูปบบ
มา฿ชสนับสนุนกันผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชบบสอบถามกับพนักงานฝุายจัดซื้อ จัดหา ระดับหัวหนาขึ้นเป 
นื่องจากการวิจัยชิงปริมาณป็นการ฿หขอมูล฿นนวกวางที่฿หขอสรุปที่จะสามารถนํามา฿ชเดทั่วทุกพื้นที่ ละทํา
การปรผลละยืนยันดวยวิธีการชิงคุณภาพ การสนทนากลุม(Focus Group)อีกครั้ง ดยบบผนของงานวิจัยนี้
รียกวา การวิจัยบบผสมชิงอธิบาย (Explanatory Mixed Methods Designs) (สุบิน ยุระรัช,2559) ดยมีวัตถุประสงคแ 
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 1) ปใจจัยชิงสาหตุของการพัฒนาผูจัดหาสินคา ฿นซอุปทาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของผูจัดหาสินคา ฿น
หางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย 
 2) พื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการดํานินงานมีผลตอผลการดํานินงานของผูจัดหาวัตถุดิบ ฿นซ
อุปทานหางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย 
  3) พือ่ประมวลสาระ สรุปนวทางการเปปรับ฿ช฿นการดํานินงานการพัฒนาผูจัดหาสินคา฿นซอุปทาน
฿นหางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย 
 สําหรับขั้นตอนการดํานินงานวิจัย ผูวิจัยมีกระบวนการดํานินการ 8 ขั้นตอนหลัก พื่อศึกษา ปใจจัยชิง
สาหตุ ฿นการพัฒนาผูจัดหาสินคา ฿นซอุปทาน ที่สงผลตอประสิทธิผลของผูจัดหาสินคา ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่น
ของประทศเทย ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1: ขั้นตอนการศึกษานวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ละทบทวนวรรณกรรมที่กี่ยวของจากหลงขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) พื่อทํา฿หผูวิจัยเดรับความรูพื้นฐาน฿นการวิจัย ละพัฒนากรอบนวคิดการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการกําหนดกรอบนวคิดการวิจัย ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนา
สารสนทศ฿หมีคุณคาละที่สําคัญยิ่ง คือ ผลการวิจัยที่ป็นประยชนแตอสังคมสวนรวมทั้ง฿นชิงวิชาการละ฿นชิง
วิชาชีพท่ีกี่ยวของกับหางสรรพสินคาทองถิ่นดยการศึกษาถึงปใจจัยชิงสาหตุ ฿นการพัฒนาผูจัดหาวัตถุดิบ ฿นหวง
ซอุปทาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของผูจัดหาวัตถุดิบ ฿นอุตสาหกรรมสิ่งทอละครื่องนุงหมของประทศเทย  
 ขั้นตอนท่ี 3: ขั้นตอนการสรางครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยเดสรางครื่องมือบบสอบถามจากการสังคราะหแ 
ละพัฒนาขอคําถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่กี่ยวของ ละทําการตรวจสอบคุณภาพครื่องมือดยทําการ
ทดสอบหาคาความที่ยงตรง (Validity) ดวยการนําบบสอบถามที่ผูวิจัยเดพัฒนาขึ้นเป฿หผูช่ียวชาญ ละอาจารยแ
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธแทําการตรวจสอบคุณภาพดานความที่ยงตรงตามนื้อหา (Content Validity) จํานวน 5 ทาน 
ซึ่งป็นผูช่ียวชาญดานบริหารธุรกิจ จํานวน 3 ทาน ผูช่ียวชาญดานลจิสติกสแ จํานวน1 ทาน ละผูช่ียวชาญดาน
การวิจัยมดลลิสรล จํานวน 1 ทาน พื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณลักษ ณะตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัยที่ตองการวัด (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ดยผูชี่ยวชาญ ละผูวิจัย
เดทําการทดสอบหาคาความช่ือมั่น (Reliability) ดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์อลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ดวยการนําบบสอบถามเปทดลอง฿ชกับกลุมตัวอยาง(Try Out) ที่เม฿ชกลุม
ตัวอยางของงานวิจัย จํานวน 30 คน กอนนําบบสอบถามเป฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี 4: ข้ันตอนการก็บรวบรวมขอมูล ละการวิคราะหแขอมูล ดยผูวิจัยเดดํานินการก็บรวบรวม
ขอมูลดวยบบสอบถาม (Questionnaire) กับผูบริหารสถานประกอบ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่นน พื่อศึกษา
อิทธิพลของปใจจัยชิงสาหตุ ฿นการพัฒนาผูจัดหาสินคา ฿นหวงซอุปทาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของผูจัดหาวัตถุดิบ 
฿นอุตสาหกรรมสิ่งทอละครื่องนุงหมของประทศเทย ละพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการดํานินงานมีผล
ตอผลการดํานินงานของการพัฒนาผูจัดหาวัตถุดิบ ฿นซอุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ละครื่องนุงหมของประทศเทย
ละนําขอมูลที่เดจากการรวบรวมมาทําการตรวจสอบความสมบูรณแ ละถูกตองกอนการวิคราะหแขอมูลดวย
ปรกรม LISRELดยการ฿ชทคนิคสถิติ บบจําลองสมการชิงครงสราง (Structural equation modeling: SEM) 
 ขั้นตอนท่ี 5: ข้ันตอนการสรุปผล ละอภิปรายผลการวิจัย ป็นขั้นตอนที่ผูวิจัยสรุปละอธิบายนื้อหา
สาระสําคญั฿หมีความครอบคลุมถงึวัตถุประสงคแของการศึกษา คําถาม฿นการวิจัย ละสมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยเด
กําหนดเว ตามหลักการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรแ 
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 ขั้นตอนที่ 6: สรุป ละสังคราะหแขอคนพบที่เดจากผลการวิคราะหแขอมูล ดยผูวิจัยทําการตรวจสอบ 
ละยืนยันขอคนพบดังกลาว ดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ผูช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน ประกอบเปดวย 
1) ผูจัดการ 2) หัวหนางาน 3) ผูรับผิดชอบดยตรงที่มีประสบการณแมากกวา 5 ปีขึ้นเป฿หขอสนอนะละรวมกัน
สนอนวทางการเปปรับ฿ช฿นการพัฒนาผูจัดหาสินคา ฿นซอุปทานดานที่มีผลการดํานินงานของผูจัดหาสินคา
สินคา ฿นหางสรรพสินคาทองถิ่นของประทศเทย 
 ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนการนําสนอผลการวิจัยตามที่ผูวิจัยเดทําการวิคราะหแ สรุปผลละอภิปราย
ผลการวิจัย ดยนําสนอผลการวิจัยที่มีหตุผลประกอบตามหลักการ ละป็นที่ยอมรับเดเมมีซึ่งคําวิจารณแ รวมถึง
ป็นการสื่อสารที่สามารถขา฿จเดงาย 
 ขั้นตอนท่ี 8: ขั้นตอนการผยพรงานวิจัยรื่องปใจจัยชิงสาหตุ ฿นการพัฒนาผูจัดหาสินคา ฿นซอุปทาน ท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการดํานินงานของผูจัดหาสินคา หางสรรพสินคาทองถิ่น ฿นประทศเทย ดยการตีพิมพแ
บทความวิชาการ฿นวารสารวิชาการที่กี่ยวของ พื่อผยพรผลการวิจัย฿หป็นประยชนแตอการพัฒนาดานวิชาการ 
ละดานวิชาชีพท่ีกี่ยวของ฿นสาขาการจัดการลจิสติกสแ ละซอุปทาน รวมถึงพื่อป็นประยชนแตอสังคมสวนรวม 
 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล ผูวจิัยดํานินการวิคราะหแขอมลู ดยการดํานินการ ดังนี้ 
 1. การตรียมขอมูล ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลขาดหาย (Missing) วาป็นขอมูลขาดหายบบสุม 
หรือบบมีระบบ 
 2. วิคราะหแคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พื่อทราบลักษณะการจกจงของกลุมตัวอยางดวยสถติ
บรรยาย เดก ความถี่ รอยละกับตัวปรจัดประภท (Categorical Variables) ละวิคราะหแคาสถิติพื้นฐานดวย
สถิติบรรยาย เดก คาฉลี่ย (Mean) คาบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) คาความบ 
(Skewness) คาความดง (Kurtosis) คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) กับตัวปรมตริก (Metric Variables) 
 3. การวิคราะหแพื่อตรวจสอบขอตกลงบื้องตนของสถิติวิคราะหแ (นงลักษณแ วิรัชชัย , 2542: 13-17) 
เดก 
  3.1 การตรวจสอบความดง (Extremes or Outliers) ดวยการสรางผนภาพบ฿อกซแพลอต (Box 
Plot) ละผนภาพการกระจัดกระจาย (Scatter Plot) 
  3.2 การตรวจสอบลักษณะการจกจงของตัวปรวาป็นคงปกติ (Normality) ดย฿ชการทดสอบ  
Kolmogorov - Smirmov Test 
  3.3 การตรวจสอบความสัมพันธแชิงสนตรง (Linearity) ระหวางตัวปรดวยการสรางผนภาพการ
กระจัดกระจาย (Scatter Plot) 
 4. การวิคราะหแพื่อตอบวตัถุประสงคแขอ 1 ละ 2 
  4.1 วิคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวปรสังกตเด ละสรางมตริกสแสหสัมพันธแ 
(Correlation Matrix) 
  4.2 วิคราะหแความตกตางระหวางคาฉลี่ยผลการดํานินงานของการจัดการซอุปทานดาน
สิ่งวดลอมตอผูบริหารของสถานประกอบการ฿นอุตสาหกรรมครื่อง฿ชเฟฟูาจํานกตามขอมูลบื้องตน เดกระดับ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะวลา฿นการทํางานกับองคแการ ดย฿ชการวิคราะหแความปรปรวนพหุนามทางดียว (One 
Way MANOVA) ลวดํานินการวิคราะหแตอนื่องดวยสถิติการวิคราะหแความปรปรวน (ANOVA) ละการทดสอบ
คาฉลี่ยภายหลัง (Post Hoc Test) 
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  4.3 วิคราะหแความสัมพันธแชิงสาหตุที่ป็นตัวปรมตริก (Metric Variables) กับผลการดํานินงาน
ของการจัดการซอุปทาน  ดย฿ชการวิคราะหแถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) บบการวิคราะหแ
ถดถอยป็นข้ันตอนระดับลดหลั่น (Hierarchical Stepwise Multiple Regression Analysis) 
  4.4 วิคราะหแ ละตรวจสอบความตรงของรูปบบความสัมพันธแชิงสาหตุตามสมมติฐานขอ 1 
(รูปบบ 1) ละตามสมมติฐานขอ 2 (รูปบบ 2) ดย฿ชปรกรม LISEAL 
  4.5 ปรียบทียบขนาดของอิทธิพลของตัวปรปใจจัยชิงสาหตุที่มีตัวปรตาม฿นรูปบบ
ความสัมพันธแชิงสาหตุ 
 5. การวิคราะหแพื่อตอบวตัถุประสงคแขอ 3 
  5.1 สรุป ละสงคราะหแขอคนพบที่เดจากการวิคราะหแขอมูลพื่อป็นนวทางสําหรับการ
ประยุกตแ฿ชการจัดการซอุปทาน 
  5.2 ทําการตรวจสอบนวทางการนําเป฿ช ละ฿หขอสนอนะ ดยการจัดการสนทนากลุม (Focus 
Group) ผูช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน ประกอบเปดวย 1) ผูจัดการ 2) หัวหนางาน 3) ผูรับผิดชอบดยตรงที่มี
ประสบการณแมากกวา 5 ปีข้ึนเป ฿หคํานะนํา ละรวมกันสนอนวทางการเปปรับ฿ช฿นการหานวทางสําหรับการ
ประยุกตแ฿ชการจัดการซอุปทาน 
  5.3 ดํานินการปรับปรุง: หลักการ ละนวทางจัดพิมพแป็นฉบับตนบบสนอ สถานประกอบการที่
ป็นกลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับการสรางมดล สมการชิงครงสราง (Structural Equation Modeling: 
SEM) ซ่ึงป็นทคนิคทางสถิติทคนิคหนึ่งที่฿ช฿นการทดสอบ (testing) ละประมาณคา (estimate) ความสัมพันธแ
ชิงหตผุล (causal relationships)  องคแประกอบท่ีสําคัญของมดลสมการครงสราง คือ ความสัมพันธแชิงสาหตุ 
มดลสมการครงสราง (structural equation model) ซึ่งสดงถึงความสัมพันธแชิงสาหตุ (causal 
relationship) ระหวางตัวปรภายนอกละตัวปรภาย฿น (หรือระหวางตัวปรฝง) ซึ่งป็นบบทางดียวละบบ
สนชิงบวก (recursive and linear additive) ละมดลการวัด (measurement model) ซึ่งสดงถึง
ความสัมพันธแระหวางตัวปรฝงกับตัวปรสังกตเด บบ SEM ถูก฿ช฿นการตรวจสอบความชื่อมยงท่ีกิดขึ้นพรอม 
ๆ กันพื่อ฿หนักวิจัยสามารถกําหนดความสัมพันธแของความสัมพันธแระหวางตัวปรเด การพัฒนาซัพพลายออรแ (SD) 
ความสัมพันธแระหวางซัพพลายออรและผูขาย (Supplier) (SR) ละประสิทธิภาพของซัพพลายออรแ (SP) ถูก
อธิบาย฿นรูปบบที่สดงภาพที่ 3 พื่อสนับสนุนสมมติฐานดยรวมกี่ยวกับสมรรถภาพของบบจําลอง SEM กับ
ขอมูลชิงประจักษแการยอมรับสมมุติฐานท่ีป็นมฆะของมดลดยรวมคาดวาจะป็น ผลการทดสอบวามดลที่สราง
ขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ มีสถิติวัดความสอดคลอง  คาเค-สควรแ (chi-square) ที่เมมีนัยสําคัญ 
คือคา p-value สูงกวา 0.05 พื่อสนับสนุนสมมติฐานดยรวมของบบจําลอง 
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ภาพที่ 5 กรอบนวความคิดสดงความสัมพันธแระหวางตัวปร 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 กรอบทฤษฎีสดง฿หห็นวาการพัฒนาซัพพลายออรแป็นกิจกรรมสําคัญที่เดรับความสน฿จจาก บริษัท 
ขนาด฿หญละสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถสังกตเดวาการทบทวนงานวิจัยการพัฒนาผูจัดจําหนายนี้มี
ความคบมากนื่องจากเมรวมงานวิจัยดานการจัดซื้อจํานวนมากท่ีมีนัยสําคัญอยางนอยกี่ยวกับประด็นหลานี้ละ
จํานวนงานวิจัยที่มุงนนการพัฒนาซัพพลายออรแมีขอ จํากัดความสําคัญของฟใงกแชันการจัดซื้อกําลังติบตขึ้น 
พื่อ฿หฟใงกแชันการจัดซื้อมีบทบาทสําคัญ฿นการพัฒนาซัพพลายออรแ ดังนั้นการวิจัยการซื้อสามารถชวยราเดมื่อพูด
ถึงลักษณะการทํางานขามของกิจกรรมนี้การจัดการซัพพลายชน฿หวิสัยทัศนแที่นนทุกคน฿นองคแกรกี่ยวกับการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑแการผลิตละคุณภาพ การสวงหาการปรับปรุงหลานี้เมเดป็นพียงการรองขอจากตลาด ตยัง
ขับคลื่อนดยความตองการที่จะอยูรอด "การบงปในขอมูลระหวางคูคาของ SCM" ละ "พันธมิตรผูจัดหาชิงกล
ยุทธแ" จะนนดย฿ช SEM ความสัมพันธและผลกระทบของการปฏิบัติ SCM ทั้งสองนี้เดรับการประมินดวย ผล
การศึกษาชวย฿นการทําความขา฿จวาการบงปในขอมูลระหวางคูคาของ SCM กับผูซื้อของผูขายมีผลตอ
ประสิทธิภาพของซัพพลายออรแ ผลการวิจัยช้ี฿หห็นวา บริษัท ผูผลิตควร฿หความสําคัญกับการบงปในขอมูลการ
ผลิตละการวางผนกับซัพพลายออรแ฿นครงการพัฒนาซัพพลายออรแรวมทั้งมีสวนรวม฿นครงการปรับปรุง
คุณภาพละการปรับปรุงอยางตอนื่องพรอมกับการปฏิบัติงานของซัพพลายออรแ 
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ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอความพึงพอใจของลูกค๎าสินเชือ่ธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF KTB SMEs LOAN CUSTOMERS IN 
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 

 
กนกพร จันทร1 และ ปิยฉัตร บูระวัฒน๑2 

KANOKPHORN CHUNTHON1 AND PIYACHAT BURAWAT2 
มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลธัญบุร ีจังหวัดปทุมธาน ี

 
บทคัดยํอ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความพึง
พอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางที่฿ชคือ ลูกคา
สินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 15 สาขา  จํานวนทั้งสิ้น 400  คน สถิติ
ที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล คือ คาฉลี่ย ละ สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ปรียบทียบความตกตาง ละการวิคราะหแ
ความสัมพันธแดวยสถิติอางอิง  One-Way ANOVA , LSD (Least Significant Difference) ละ คาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson Product-Moment Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิคราะหแ
ลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย  คิดป็นรอยละ 61.20 มีอายุ 50 ปีขึ้นเป ซึ่ง
พบความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ฿นดานอายุ คือ ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทยอายุ
นอยวาหรือทากับ 30 ปี มีระดับความพึงพอ฿จมากกวาลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย อายุ 31-40 ปี 
ละ สวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มียอดขายตอดือน 100,001-200,000 บาท ผลการวิคราะหแขอมูล
กี่ยวกับปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธแ฿นทิศทางดียวกันอยู฿นระดับสูง ฿นตละดานพบวา 
ดานที่มีความสัมพันธแระดับสูงมากสุด คือ  ดานความสบาย รองลงมาป็น ดานการดูลอา฿จ฿ส ดานความสะดวก 
ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ ดานความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ ดานตนทุน ละ ดานการติดตอสื่อสาร 
ตามลําดับ มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาดบริการ, สินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย, ความพึงพอ฿จของลูกคา 
 
ABSTRACT 
  The objective of this research is to study marketing mix factors that affect the satisfaction 
of KTB SMEs Loan customers in Phra Nakhon Si Ayutthaya. Sample was KTB SMEs Loan customers 
in Phra Nakhon Si Ayutthaya, totally 15 branches with 400 customers. The statistical methods 
were mean, standard deviation, and one way analysis of variance Least Significant Difference 
(LSD) and Pearson product moment correlation coefficient at level of significance 0.05 The result 
of customers’ analysis was found that most respondents are male (61.20%) and age higher 50 
years. Age was the difference in statistical significance which was the level of satisfaction voted 
by KTB SMEs Loan customers with age lower or equal 30 years was higher than age 31-40 years. 
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Most customers graduated in Master Degree. Sales amount is 100,001-200,000 per month. The 
result of data analysis for marketing mix factors that affect the satisfaction of KTB SMEs Loan 
customers in Phra Nakhon Si Ayutthaya was direct variation at 0.05 which was high level of 
statistical significance. The highest factor is comfortable, next is taking care, convenience, 
valuation, achievement for customers’ needs, cost and communication, respectively.  
Keywords : Marketing Mix, KTB SMEs Loan, Satisfaction 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 

ปใญหาการปลี่ยนปลงท่ีรวดร็วของการขงขันทางธุรกิจธนาคาร฿นลกปใจจุบัน ทํา฿หภาวการณแขงขัน
ยิ่งทวีความรุนรงมากข้ึน ธนาคารตางๆจึง฿หความสําคัญกับรือ่งการ฿หบริการ พื่อสรางความประทับ฿จ฿หกับลูกคา
ละกอ฿หกิดภาพลักษณแที่ดีตอองคแกร สงผล฿หองคแการตองพยายามหากลยุทธและนวทาง฿นการดํานินธุรกิจ 
พื่อ฿หตนองสามารถอยูรอดเดละจริญติบตเดอยางมั่นคง฿นระยะยาว ธนาคารกรุงเทยป็นอีกองคแการหนึ่งที่
มุงนน฿นการปรับปรุงภาพลักษณแ฿หมละพัฒนารูปบบการ฿หบริการละเดกําหนดการดํานินงานตามผน
ยุทธศาสตรแ “3 Summits” เดวางกรอบเว 7 ปี ตั้งตปี พ.ศ. 2557 – 2564  ชวงรกปีพ.ศ. 2557 – 2558 มุงนน
การวางรากฐานภาย฿น฿หข็งกรงชวง 2 ปีพ.ศ. 2559 – 2561 พัฒนา฿นทุกๆ ดาน  พื่อปิดชองวางกับธนาคาร
คูขงละ฿นชวง 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 มุงสูความป็นองคแการที่ดีสุด฿นการ ทํา฿หพนักงานธนาคารตองปรับปรุง
กระบวนการทํางาน฿หมพื่อ฿หสอดคลองกับนยบายของธนาคารหงประทศเทย฿หธนาคารสนับสนุนการ฿หสินช่ือ
กภาคศรษฐกิจที่สําคัญ ครงการสินช่ือธุรกิจขนาดล็กป็นครงการที่ธนาคารกรุงเทย ฿หการสนับสนุนก
ผูประกอบการขนาดล็ก ตามนยบายหลักของรัฐบาล รวมทั้งเดปรับกลยุทธแที่ชัดจน ฿หพรอมรับกับความ
ปลี่ยนปลงตางๆ ท่ีจะกิดขึ้นพื่อชวยหลือผูประกอบการขนาดล็ก อยางต็มประสิทธิภาพทั้ง฿นชิงรุกละชิงรับ
฿หหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณแทางศรษฐกิจ ละสภาพของธุรกิจเทย อันจะชวย฿หภาวะศรษฐกิจของ
ประทศมีการฟื้นตัวเดอยางรวดร็ว (นยบายละวิสัยทัศนแ บมจ.ธนาคารกรุงเทย. ออนเลนแ.2557) 

การวิคราะหแพฤติกรรมของลูกคาที่มารับบริการป็นการคนหาพฤติกรรมการพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการของลูกคา ละคําตอบที่เดจะชวย฿หสามารถจัดกลยุทธแการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอ฿จของ
ลูกคาเดอยางหมาะสม สวนประสมทางการตลาด฿นมุมมองของลูกคา (7Cs) มี 7 ดาน คือ ดานคุณคาที่ลูกคาจะ
เดรับ ดานตนทุน  ดานความสะดวก ดานการติดตอสื่อสาร  ดานการดูลอา฿จ฿ส ดานความสบาย ละดาน
ความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ ซึ่งปใจจัยหลานี้มีสวนสําคัญ ที่จะชวย฿หทราบความรูสึกพึงพอ฿จ ละ
ความตองการที่มี฿นตัวตนของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย สงผล฿หกิดป็นพฤติกรรม การลือก฿ช
บริการ 

จาหนาที่สินช่ือของธนาคารกรุงเทยจําป็นตองรียนรูถึงความพึงพอ฿จ฿นการ฿หบริการกลูกคาสินช่ือ
ธุรกิจขนาดล็ก พื่อ฿หกิดความตกตาง฿นการ฿หบริการ เดก 1) การสรางความนาช่ือถือ฿หกลูกคากี่ยวกับ
ความถูกตอง฿นกระบวนการ฿หบริการ 2) การสรางความมั่น฿จ มีความรวดร็ว฿นการพิจารณาอนุมัติสินช่ือ 3) ดาน
การสรางบริการ฿หป็นรูปธรรม ฿นความถูกตองมนยํา฿นการคํานวณอัตราดอกบี้ยคาธรรมนียม 4) ดานความ฿ส฿จ
มีระบียบขั้นตอน฿นการอนุมัติสินช่ือที่หมาะสม 5) ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา สามารถติดตาม
กเขปใญหา฿หกับลูกคาเดอยางนาประทับ฿จ (ปใณณวัชรแ พัชราวลัย.2558 : 29) 
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 จากขอมูลดังกลาว จึงมีความสน฿จ฿นการศึกษาขอมูลถึงปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มี
ผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื่อจะเดป็น
นวทาง฿นการวางผนกลยุทธแทางการตลาดสําหรับผูบริหารสาขา฿นการขงขันกับธนาคารพาณิชยแที่อยู฿นพื้นที่
บริวณดยรอบ฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การปรับปรุงการ฿หบริการลูกคาของพนักงานสาขา฿หมีคุณภาพอยาง
ทจริง สําหรับกลุมตัวอยางที่ศึกษาป็นลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พราะป็นมืองที่มีการจริญติบตดยมีกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมป็นตัวขับคลื่อนศรษฐกิจหลักสงผล฿หมี
ผูประกอบการกิจการมากรายที่สามารถป็นกลุมลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กของธนาคารกรุงเทย จึงถือป็นปใจจัยที่
สําคัญพื่อพิ่มสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน ทั้งนี้พื่อรักษาคุณภาพการบริการที่ดีตอเปหรือป็นประยชนแ฿นการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการพื่อพัฒนาระบบการบริการ ฿หมีประสิทธิภาพมากที่สุด พื่อตอบสนองความพึงพอ฿จ
ละสอดคลองตอความตองการของลูกคาพื่อพิ่มฐานลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็ก ของธนาคารกรุงเทย ฿นการ
ขงขันตอองคแการอื่นๆเด ตอเป฿นอนาคต 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแที่มีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุ รกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา ละยอดขายตอดือน 
 2. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Cs) กับความพึงพอ฿จของ
ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด฿นมุมมองของลูกคา (7Cs) ที่ รียกวา “7Cs Compass Model” 
ของ ( Shimizu , 1980)อาง฿น (ศิริวรรณ สรีรัตนแ ละคณะ. 2541: 81) มี 7 ดาน คือ ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ 
(Customer Value) ดานตนทุน (Cost to Customer) ดานความสะดวก (Convenience) ดานการติดตอสื่อสาร 
(Communication) ดานการดูลอา฿จ฿ส (Caring) ดานความสบาย (Comfort) ละดานความสําร็จ฿นการ
ตอบสนองความตองการ (Completion) ซึ่งปใจจัยหลานี้มีสวนสําคัญ ที่จะชวย฿หทราบความรูสึกพึงพอ฿จ ละ
ความตองการที่มี฿นตัวตนของลูกคาสินชื่อธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย สงผล฿หกิดป็นพฤติกรรม การลือก฿ช
บริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุญ (2558) ที่พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นมุมมองของ
ลูกคา (7Cs) เดก ปใจจัยดานตนทุน ดานความสะดวก ดานความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ ละดาน
ความสบาย ละปใจจัยความผูกพันของลูกคาดานการสรางความซื่อสัตยและความจริง฿จ สงผลตอความพึงพอ฿จละ
ตัดสิน฿จลือก฿ชบริการสินช่ือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงลือกศึกษากี่ยวกับปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอความพึงพอ฿จ
ของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ละศึกษากี่ยวกับ ปใจจัยดานสวน
บุคคล ประกอบดวย  พศ อายุ ยอดขายตอปี ที่ตกตางกันวาจะสงผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาตกตางกัน
หรือเม ละ ศึกษาพิ่มติมกี่ยวกับปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Cs) ประกอบดวย คุณคาที่ลูกคา
จะเดรับ (Consumer value) ตนทุน (Cost to vustomer) ความสะดวก (Convenience) ความสบาย (Comfort) 
การติดตอสื่อสาร (Communication) การดูลอา฿จ฿ส (Caring) ความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ 
(Completion) วามีความสัมพันธแตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กดาน฿ดบาง พื่อนําขอมูลเป
ประยุกตแ฿ชป็นนวทาง฿นการพัฒนากลยุทธแการตลาดของผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร พื่อ฿หบริการอยางมี
ประสิทธิภาพละยั่งยืน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบนวคิด฿นงานวิจัย 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ปใจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะบุคคล ซึ่งจะสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชบริการ
สินช่ือกับธนาคาร คุณลักษณะสวนบุคคล฿นที่น้ี เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา ยอดขายตอดือน 
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการ฿นมุมมองของลูกคา หมายถึง ครื่องมือหรือปใจจัยทางการตลาดที่
สามารถควบคุมเด พื่อตอบสนองความตองการของลูกคาละการสรางความพึงพอ฿จ฿หกลูกคา 
 3. ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชบริการ หมายถึง การลือก฿ชผลิตภัณฑแดานสินช่ือของธนาคารอยางต็ม฿จ 
รวมถึงความรูสึกพึงพอ฿จ฿นการ฿หบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทย 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งน้ีป็นการวิจัยชิงปริมาณดย฿ชการสํารวจดยผูวิจัยเดกําหนดขั้นตอนการดํานินการ ดังนี้ 
 1. ประชากรและการเลือกกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่฿ช฿นการศึกษา คือ ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน400 กลุมตัวอยาง ซึ่งผูศึกษาจะทําการสุมตัวอยางอยางงาย  จากจํานวนลูกคาทั้งหมด 15 สาขา ของ
ธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดยวิธีการสุมตัวอยางบบช้ันภูมิตามสัดสวน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย ดยบบสอบถามบงออกเดป็น 3 ตอน ดังนี ้
  สวนท่ี 1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของลูกคาสินช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  สวนท่ี 2 ป็นบบสอบถามขอมูลกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ป๓จจัยสํวนบุคคล 
1. พศ (H1) 
2. อาย ุ(H2) 
3. ระดับการศึกษา (H3) 
4. ยอดขายตอดือน (H4) 
 

ป๓จจัยดา๎นสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7C’s) 
1. คุณคาที่ลูกคาจะเดรับ (H5)   2. ตนทุน (H6)     
3. ความสะดวก (H7)             4. ความสบาย (H8)    
5. การติดตอสื่อสาร (H9)        6. การดูลอา฿จ฿ส (H10) 
7. ความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ (H11) 
อ๎างอิง:( สรยศ ยิ่งบุญ. 2556 : 9) 
 

ความพงึพอใจของลูกค๎าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
1. ดานการสรางความนาช่ือถือ฿หกลกูคา  
2. ดานการสรางความมั่น฿จ  
3. ดานการสรางบริการ฿หป็นรูปธรรม  
4. ดานความ฿ส฿จ  
5. ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา  
อ๎างอิง (ปใณณวัชรแ พัชราวลัย. 2558 : 29) 
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  สวนที่ 3 บบสอบถามกี่ยวกับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  นําบบสอบถามที่เดปรับปรุงกเขละเปทดลอง฿ช (Try out) กับลูกคาสินช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทย 
฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน30 ชุด พื่อวิคราะหแหาคา คุณภาพดย฿ชวิธี Reliability Coefficient 
(Cronbach, 1974) ดยความช่ือมั่น ที่เดตองเมนอยกวา 0.7 (ธานินทรแ ศิลปะจารุ,2551) จึงสามารถนําเป฿ชก็บ
ขอมูลเด ผลการตรวจสอบความช่ือมั่นเดคาความช่ือมั่นของคําถามตละประด็นละคาความช่ือมั่นรวมอยู
ระหวางคา 0.7-1.00 จึงเดสรุปวา บบสอบถามที่เดสามารถนําเป฿ชก็บรวบรวมขอมูลเด (ธานินทรแ ศิลปะจารุ . 
2551 : 54) 
 การปลผลคะนนของผูตอบบบสอบถามบบมาตราสวนประมินคา 5 ระดับ ดังน้ี 
 คะนน 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 คะนน 3.41-4.20 หมายถึง มาก 
 คะนน 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คะนน 1.81-2.60 หมายถึง นอย 
 คะนน 1.00-1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ผูวิจัยเดดํานินการ ทําหนังสือขอความอนุคราะหแ฿นการก็บรวบรวมขอมูลจาก ธนาคารกรุงเทย ฿น
ขตอยุธยา ทั้ง 15 สาขา พื่อขออนุญาต฿ชบบสอบถาม฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากสาขาที่ป็นกลุมปูาหมาย 
ดํานินการจัดก็บละรวบรวมขอมูลดวยตนองดยการตดิตาม กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน อันประกอบดวยลูกคา
สินช่ือธุรกิจ 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  การศึกษาครั้งน้ี฿ชปรกรมการวิคราะหแชิงสถิติ พื่อวิคราะหแขอมูลที่เดจากการสํารวจดยวิคราะหแ
ขอมูลทัว่เปของผูตอบบบสอบถาม฿ชสถิติชิงพรรณนา เดก การจกจงความถี่ ละสดงตารางบบรอยละพื่อ
พิจารณาถึงลักษณะทั่วเปของขอมูลบื้องตนกี่ยวกับกลุมตัวอยางทางดานขอมูลสวนบุคคล 
 5 สถิติที่ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  5.1 สมมติฐานขอที่ 1 ปใจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย  พศ อายุ ระดับการศึกษา ละ
ยอดขายตอดือน  ที่ตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตกตางกัน ทดสอบดยบงป็น พศ ฿ชสถิติ t-test สําหรับ ตัวปร อายุ ระดับการศึกษา ละ
ยอดขายตอดือน  ฿ชสถิติ One-Way ANOVA ทดสอบสมมติฐานของตัวปรที่มีมากกวา 3 กลุม ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ละ฿นกรณีที่พบคาความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความตกตางป็นรายคู ดย฿ช 
Fisher’s Least significant difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
  5.2 สมมติฐานขอที่ 2 ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือ
ธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทดสอบดย฿ชสถิติ Pearson correlation ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  
  กณฑแการปรความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ บงออกป็นชวงดังนี้  
  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธแระดับความสัมพันธแ 
  0.80 ขึ้นเป  ระดับสูงมาก 
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  0.60-0.79   ระดับสูง 
  0.40-0.59  ระดับปานกลาง 
  0.20-0.39  ระดับคอนขางต่ํา 
  0.01-0.19  ระดับต่ํา 
  0.00  เมมีความสัมพันธแ 
 

ผลการวิจัย 

 1. ข๎อมูลทั่วไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1  สดงคาความถี่ ละคารอยละ ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามพศ 

เพศ จํานวน ร๎อยละ 
ชาย 
หญิง 

245 
155 

61.20 
38.80 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบบบสอบถามสวนมาก ป็นพศชาย จาํนวน 245 คน คิดป็นรอยละ61.20 
ละพศหญิง จํานวน  155 คน  คิดป็นรอยละ 38.80 
 

ตารางที่ 2  สดงคาความถี่ ละคารอยละ ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามอายุ 
อาย ุ จํานวน ร๎อยละ 

นอยกวาหรือทากับ 30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
มากกวา 50 ปีข้ึนเป 

61 
105 
114 
120 

15.20 
26.20 
28.50 
30.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 2  พบวา ผูตอบบบสอบถามสวนมาก อายุมากกวา 50 ปีขึ้นเป จํานวน 120 คน  คิดป็น
รอยละ 30.00 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จํานวน 114 คน  คิดป็นรอยละ 28.50  ละนอยสุดอายุ นอยกวาหรือ
ทากับ 30 ปี จํานวน  61  คน คิดป็นรอยละ 15.20 
 

ตารางที่ 3  สดงคาความถี่ ละคารอยละ ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ร๎อยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาท 
ปริญญาอก 

159 
216 
25 
0 

39.80 
54.00 
6.20 
0.00 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบบบสอบถามสวนมาก มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 216 คน คิดป็น
รอยละ 54.00 รองลงมา มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 159 คน คิดป็นรอยละ 39.80 ละนอยสุด มี
ระดับการศึกษาปริญญาท จํานวน 25 คน คิดป็นรอยละ 6.20 
 
ตารางที่ 4  สดงคาความถี่ ละคารอยละ ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามยอดขาย 

ยอดขายตํอเดือน จํานวน ร๎อยละ 
ต่ํากวา 100,000 บาท 
100,001-200,000 บาท 
200,001-300,000 บาท 
มากกวา 300,001 บาทขึ้นเป 

73 
154 
134 
39 

18.20 
38.50 
33.50 
9.80 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบบบสอบถามสวนมาก ยอดขายตอดือน100,001-200,000บาท จํานวน 154 
คน คิดป็นรอยละ 38.50 รองลงมา 200,001-300,000 จํานวน 134 คน คิดป็นรอยละ 33.50 ละนอยสุด 
มากกวา 300,001 บาทขึ้นเป จํานวน 39 คน คิดป็นรอยละ 9.80 
 

 2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ 
ตารางที่ 5  สรุปคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิคราะหแขอมูลปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (X  ) (S.D) ปลผล 

1 ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ  3.48 0.45 มาก 
2 ดานตนทุนของลูกคา 3.79 0.57 มาก 
3 ดานความสะดวก  3.76 0.55 มาก 
4 ดานความสบาย  3.56 0.44 มาก 
5 ดานการตดิตอสื่อสาร  3.77 0.44 มาก 

6 ดานการดูลอา฿จ฿ส  3.76 0.56 มาก 

7 ดานความสํารจ็฿นการตอบสนองความตองการ  3.80 0.55 มาก 

รวม 3.70 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 5  สรุปพบวา ผูตอบบบสอบห็นดวยมากกับขอมูลปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
7Cs  (คาฉลี่ยทากับ 3.70) ละมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสําร็จ฿นการ
ตอบสนองความตองการ (Completion) (คาฉลี่ยทากับ 3.80) ดานตนทุนของลูกคา(Cost to Consumer) 
(คาฉลี่ยทากับ 3.79) ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) (คาฉลี่ยทากับ 3.77) ดานการดูลอา฿จ฿ส 
(Caring) (คาฉลี่ยทากับ 3.76) ดานความสะดวก (Convenience) (คาฉลี่ยทากับ 3.76) ดานความสบาย 
(Comfort) (คาฉลี่ยทากับ 3.56) ขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ (Consumer Value) 
(คาฉลี่ยทากับ 3.48) 
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 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลความพึงพอใจของลูกค๎าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย 
 

ตารางที่ 6  คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็ก 
 ความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกจิขนาดล็ก ( X  ) (S.D) ปลผล 

1 ทานรูสึกพึงพอ฿จกบัความนาช่ือถือของธนาคารกรุงเทยกี่ยวกับความถกูตอง
฿นกระบวนการ฿หบริการของผลิตภัณฑแสินชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทย 

3.69 0.70 มาก 

2 ทานรูสึกพึงพอ฿จกบัความรวมร็ว฿นการพิจารณาอนุมัติสินชื่อธุรกจิ จึงสราง
ความมั่น฿จ฿หกับลกูคาสินชื่อธุรกจิ 

3.60 0.62 มาก 

3 ทานรูสึกพึงพอ฿จ฿นการ฿หบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทยดวยการสราง
บริการ฿หป็นรูปธรรม 

3.46 0.77 มาก 

4 
 

ทานรูสึกพึงพอ฿จ กับความ฿ส฿จ฿นขั้นตอบการอนุมัติมพีนักงานกรุงเทยติดตอ
ประสานงานอยางหมาะสม 

3.57 0.64 มาก 

5 ทานรูสึกพึงพอ฿จ฿นการ฿หบริการของพนักงานกรุงเทยสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา  

3.46 0.77 มาก 

ภาพรวม 3.55 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 6  พบวา จากภาพรวมผูตอบบบสอบห็นดวยมากกับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คาฉลี่ยทากับ 3.55) ละมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี
คาฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกตอง฿นกระบวนการ฿หบริการของผลิตภัณฑแสินช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทย (คาฉลี่ยทากับ 
3.69) รองลงมาคือ ความรวมร็ว฿นการพิจารณาอนุมัตสิินช่ือธุรกิจ (คาฉลี่ยทากับ 3.60) ความ฿ส฿จ฿นข้ันตอบการ
อนุมัติมีพนักงานกรุงเทย (คาฉลี่ยทากับ 3.57) ขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุดคือ การสรางบริการ฿หป็นรูปธรรมที่สามารถ
คํานวณอัตราดอกบี้ยละคาธรรมนียมเดถูกตองมนยํา ละบริการของพนักงานกรุงเทยสามารถตอบสนองความ
ตองการ การตัดสิน฿จ฿นลือก฿ชผลิตภัณฑแสินช่ือ (คาฉลี่ยทากับ 3.46) 
 

 4. ผลการวิเคราะห๑การทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 7  สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน สถิติที่฿ช Sig. ผลการทดสอบ 

H1 = พศที่ตกตางกันสงผลตอความพงึพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกจิขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

Independent 
sample t-test 

0.169 ปฏิสธ 

H2 = อายุที่ตกตางกันสงผลตอความพงึพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกจิขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

One-Way ANOVA 0.046* ยอมรับ 

H3 = ระดับการศึกษาที่ตกตางกันสงผลตอความพึงพอ฿จลกูคาสินชื่อธุรกจิ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

One-Way ANOVA 0.735 ปฏิสธ 

H4 = ยอดขายตอดือนที่ตกตางกันสงผลตอความพึงพอ฿จลูกคาสินชื่อธุรกิจ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

One-Way ANOVA 0.289 ปฏิสธ 

H5 = ปใจจยัดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อ
ธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H6 = ปใจจยัดานตนทุนมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
สมมติฐาน สถิติที่฿ช Sig. ผลการทดสอบ 

H1 = พศที่ตกตางกันสงผลตอความพงึพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกจิขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

Independent 
sample t-test 

0.169 ปฏิสธ 

H2 = อายุที่ตกตางกันสงผลตอความพงึพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกจิขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

One-Way ANOVA 0.046* ยอมรับ 

H3 = ระดับการศึกษาที่ตกตางกันสงผลตอความพึงพอ฿จลกูคาสินชื่อธุรกจิ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

One-Way ANOVA 0.735 ปฏิสธ 

H4 = ยอดขายตอดือนที่ตกตางกันสงผลตอความพึงพอ฿จลูกคาสินชื่อธุรกิจ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทยที่ตกตางกัน 

One-Way ANOVA 0.289 ปฏิสธ 

H5 = ปใจจยัดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อ
ธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H6 = ปใจจยัดานตนทุนมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H7 = ปใจจยัดานความสะดวกมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H8 = ปใจจยัดานความสบายมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจขนาด
ล็กธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H9 = ปใจจยัดานการติดตอสื่อสารมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H10 = ปใจจัยดานการดูลอา฿จ฿สมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกจิ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทย 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

H11= ปใจจัยดานความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการมีผลตอความพึง
พอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจขนาดล็ก 

Pearson’s 
Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 สรุปภาพรวมปใจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย  พศ อายุ ระดับการศึกษา ละยอดขายตอดือน  
ที่ตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตกตางกัน พบวา 
 1. พศ มีคา Sig. ทากับ 0.169 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิสธสมมติฐาน H1 
หมายความวา พศที่ตกตางกันเมมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2. อายุ มีคา Sig. ทากับ 0.046 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H2 
หมายความวา อายุที่ตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตกตางกัน 
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 3. ระดับการศึกษา มีคา Sig. ทากับ 0.735 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิสธสมมติฐานรอง 
H3 หมายความวา ระดับการศึกษาที่ตกตางกันเมมีผลตอความพึงพอ฿จของลู กคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4. ยอดขายตอดือน มีคา Sig. ทากับ 0.289 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิสธสมมติฐาน 
H4 หมายความวา ยอดขายตอดือนที่ตกตางกันเมมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 สรุปภาพรวมระหวางปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจ
ขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 
 1. ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ (Consumer Value) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน กับความ
พึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H5 ดย
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.73 
 2. ดานตนทุน (Cost to Customer) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน กับความพึงพอ฿จของ
ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H6 ดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.64 
 3. ดานความสะดวก (Convenience) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน กับความพึงพอ฿จของ
ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H7 ดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.77 
 4. ดานความสบาย (Comfort) มีความสัมพันธแระดับสูงมาก฿นทิศทางดียวกัน กับความพึงพอ฿จของลูกคา
สินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H8 ดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.83 
 5. การติดตอสื่อสาร (Communication) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน กับความพึงพอ฿จของ
ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐา น H9 ดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.62 
 6.การดูลอา฿จ฿ส (Caring) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน กับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือ
ธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H10 ดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.78 
 7. ความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ (Completion) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน 
กับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน 
H11 ดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระดับสูง (r) คือ 0.65 
 สรุปภาพรวมผลการทดสอบดวยการวิคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพียรแสัน เดคา Pearson 
Correlation ทากับ 0.79 ดยมีนัยสําคัญทางสถิติทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดเวที่ 0.01 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปเดวา ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือ
ธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธแ฿นทิศทางดียวกันอยู฿นระดับสูง ฿นต
ละดานพบวา ดานที่มีความสัมพันธแระดับสูงมากสุด คือ ความสบาย รองลงมาป็น ดานการดูลอา฿จ฿ส ดานความ
สะดวก ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ ดานความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ ดานตนทุน ละ ดานการ
ติดตอสื่อสาร ตามลําดับ มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปลายผล 
 1 พศ พบวา พศตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เมตกตางกัน จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธารินี กว
จันทรา (2556) พบวา ปใจจัยดานพศอายุอาชีพ รายเด ที่ตางกัน ลูกคาจะมีความพึงพอ฿จเมตกตางกัน ตผลการ
ทดสอบเมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้เว ทั้งนี้อาจจะป็นพราะธนาคารกรุงเทย ป็นธนาคารที่฿หบริการลูกคาทุก ที่
มีคุณสมบัติ฿นการขอสินชื่อธุรกิจขนาดล็กของธนาคารกรุงเทย 
 2 อายุ พบวา อายุท่ีตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตกตางกัน ซึ่งป็นเปตามสมมติฐาน จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อลงกรณแ สริมวิลาสกุล (2547) พบวา ปใจจัยสวนบุคคลดานพศอายุรายเดที่ตกตางกันมีความพึง
พอ฿จตอการ฿หบริการตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับนวคิดซลมอน (Solomon, 2007) ที่กลาววา การตัดสิน฿จ
ของผูซื้อเดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานดางๆ ดยอายุที่ตกตางกันจะมีความตองการดาน
ผลิตภัณฑแ 
 3 ระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาด
ล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เมตกตางกัน จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผล
การศึกษาของ กัลยา จมจง (2549) ปรียบทียบความพึงพอ฿จของลูกคาที่มีสถานภาพตางกันตอการ฿หบริการ
ของธนาคาร ลูกคาที่มีพศ อาชีพ ระดับการศึกษา ตกตางกันมีความพึงพอ฿จตอการ฿หบริการของธนาคารพื่อ
การกษตรละสหกรณแการกษตร สาขาทายาง จังหวัดพชรบุรี ท่ีเมตกตางกัน 
 4 ยอดขายตอดือน พบวา ยอดขายตอดือนตกตางกันมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาด
ล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เมตกตางกัน จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ธารินี กวจันทรา (2556) พบวา ปใจจัยดานพศอายุอาชีพ รายเด ที่ตางกัน ลูกคาจะมีความพึงพอ฿จ
เมตกตางกัน ตผลการทดสอบเมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งเว ท้ังนี้อาจจะป็นพราะวา ผลิตภัณฑแสินช่ือธุรกิจ
ขนาดล็กของธนาคารกรุงเทย เดมีกําหนดหลักกณฑแคุณสมบัติของผูกูอยางป็นมาตรฐานมื่อลูกคาพิจารณา
ขอสนอผลิตภัณฑแทางการงินท่ีตรงกับความตองการลว 
 5 ปใจจัยดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานคุณคาที่ลูกคาจะเดรับ 
(Consumer Value) มีความสัมพันธแระดับสูง฿นทิศทางดียวกัน กับความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็ก
ธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน นื่องจากมุมมองดานผลิตภัณฑแดานสินช่ือธุรกิจ
ขนาดล็กของธนาคารกรุงเทยสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาสินช่ือเด ซึ่งตรงกับนวคิดความคาดหวัง
ของลูกคา ซึ่งถาหากลูกคาเดรับการบริการอยางมีคุณคาตามที่ลูกคาคาดหวังเวก็จะสงผล฿หลูกคานั้นมีพฤติกรรม฿น
การตัดสิน฿จซื้อสินคานั้น สุรกิต สุริยวงศแชัย (2552) 
 6 ปใจจัยดานตนทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยดานตนทุนมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคา
สินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุญ (2558) พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นมุมมองของลูกคา ดานตนทุน สงผล
ตอการตัดสิน฿จลือก฿ชบริการผลิตภัณฑแสินช่ือ ทั้งนี้นื่องจากผลิตภัณฑแดานสินช่ือธุรกิจขนาด ล็กของ
ธนาคารกรุงเทยที่ลูกคาลือก฿ชบริการ มีอัตราดอกบี้ยพิศษท่ีต่ํากวา มื่อทียบกับสถาบันการงินอ่ืน 
 7 ปใจจัยดานความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยดานความสะดวกมีผลตอความพึงพอ฿จ
ของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับ
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นวคิดการตัดสิน฿จของ Kotler (2006,p.181) ปใจจัยที่สําคัญตอการตัดสิน฿จซื้อสวนหนึ่งคือดานชองทางการจัด
หนาย ชองทางการจําหนายสินคาท่ีมีความสะดวก ละรวดร็วยอมตองการมีอกาส฿นการขายมากกวา 
 8 ปใจจัยดานความสบาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยดานความสบายมีผลตอความพึงพอ฿จของ
ลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ดยยึดหลักการทํา
การตลาดบบ Outside-in คือ การนนหาความตองการของลูกคาป็นหลัก ละตอบสนองความตองการนั้น ละ 
สอดคลองกับนวคิดทางการตลาดสมัย฿หมที่นนความสําคัญเปยังลูกคามากขึ้น 
 9 ปใจจัยดานการติดตอสื่อสาร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยดานการติดตอสื่อสารมีผลตอความ
พึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งตรง
กับนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2544, หนา 428-436) กลาววา การสื่อสารป็นปใจจัยสําคัญที่ช่ือมตอกับภารกิจ
ทางการบริหาร รวมทั้งตองปิดรับละดํานินการผยพร ขอมูลขาวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธแทางทรศัพทแของ
พนักงานธนาคาร สามารถ฿หขอมูลที่ถูกตองละชัดจนกลูกคา 
 10 ปใจจัยดานการดูลอา฿จ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยดานการดูลอา฿จ฿สมีผลตอความพึง
พอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่ง
สอดคลองกับ Lovelock (1996) กลาววา องคแการบางหงที่ประสบความสําร็จมากกวาองคแการอื่นๆ พราะ
พนักงานรวมรงรวม฿จกันพื่อทํา฿หผูบริภคกิดความรูสึกที่ดี ทั้งนี้การดูลอา฿จ฿สลูกคาตั้งตริ่มรกที่ลูกคาขา
มา฿ชบริการสินช่ือท่ีธนาคารกรุงเทย อยู฿นกระบวนการรับบริการสินช่ือ ละหลังรับบริการสินช่ือ 
 11 ปใจจัยดานความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยดาน
ความสําร็จ฿นการตอบสนองความตองการมีผลตอความพึงพอ฿จของลูกคาสินช่ือธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย฿น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุญ (2558)  พบวา 
นื่องจากการบริการของพนักงานสินช่ือที่มีความรวดร็ว ซึ่งสามารถตอบสนองตรงกับความตองการของลูกคาเด
อยางสมบูรณแบบ ทํา฿หลูกคากิดความพึงพอ฿จละตัดสิน฿จซื้อบริการ฿นท่ีสุด 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1 ผลการวิจัยพบวาลูกคาสินช่ือสวน฿หญป็นพศชาย มีอายุ มากกวา 50 ปีขึ้นเป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ละมียอดขายตอดือน 100,001-200,000 บาท หากธนาคารมีรูปบบผลิตภัณฑแสินช่ือที่ตรงกับกลุม
ลูกคาเด คาดวาจะมีฐานลูกคาที่ขามา฿ชผลิตภัณฑแสินช่ือของธนาคารกรุงเทยมากขึ้น ชน ควรพิ่มหลักกณฑแดาน
คุณสมบัติการขอสินช่ือ จากดิมผอนชําระเมกิน 7 ปี อายุผูกูเมกิน 60 ปี มื่อพบวาฐานลูกคาสินช่ือสวน฿หญมี
อายุ 50 ปีขึ้นเปป็นลูกคาท่ี฿หความสน฿จละมีศักยภาพ ควรขยายหลักกณฑแป็น ผอนชําระเมกิน 10-12 ปี อายุผู
กูเมกิน 65 พื่อพ่ิมความสามารถ฿นการขอสินช่ือของลูกคามากยิ่งขึ้น 
 2 ผลที่เดจาการศึกษาสามารถดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ป็นประยชนแตอธนาคารกรุงเทย฿น
การกําหนดนยบายตางๆ การบริหารจัดการระบบการบริการของธนาคาร ละวางผนสงสริมการขาย พื่อดึงดูด
ลูกคาสินช่ือธุรกิจ฿หมา฿ชผลิตภัณฑแสินช่ือ ทางธนาคารควร฿หความสําคัญกับ "ดานความสบาย” มากป็นอันดับ
รก นื่องจากลูกคา฿หความสําคัญมากท่ีสุด ซึ่งสิ่งสําคัญ฿นดานความสบาย คือการสรางรูปบบสิ่งวดลอมของการ
฿หบริการดียวกันขององคแกร พื่อ฿หกิดการบริการที่มีคุณภาพละดียี่ยมสําหรับลูกคา สงผลทํา฿หลูกคากิด
ความรูสึกประทับ฿จละกลับมา฿ชบริการ฿นครั้งตอเป มีผลตอภาพลักษณแขององคแกรดวย นวทาง฿นการสรางความ
ประทับ฿จ฿หกับลูกคา฿นครั้งรกที่ขารับบริการกับธนาคารนั้น ธนาคารกรุงเทยตละสาขาตองมองถึงสิ่งวดลอม
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เมวาจะป็นอาคาร คานแตอรแบริการหองน้ํา ทางดิน ปูายประชาสัมพันธแตางๆ จะตองสรางความสบายตาละความ
สบาย฿จ฿หลูกคา 
 3 จากงานวิจัยจะห็นเดวาปใจจัยสวนประสมการตลาดดานการดูลอา฿จ฿สมีผลตอการตัดสิน฿จ฿นการซื้อ
ผลิตภัณฑแสินช่ือ ดังนั้น ทางธนาคารควรจะมีการจัดพนักงานสินช่ือที่มีความรูคอย฿หคํานะนํากับลูกคาที่มีปใญหา
฿นการ฿ชบริการจากธนาคาร ธนาคารควรที่จะพิ่มการประชาสัมพันธแผานสื่อตางๆ มากขึ้นพื่อ฿หลูกคาเดทราบถึง
ความปลี่ยนปลง หรือผลิตภัณฑแสินช่ือ฿หมๆ ของทางธนาคาร นอกจากนี้ควรจะมีการจกของชํารวย ของกํานัล 
฿นอกาสพิศษ฿หกับลูกคาดยควรที่จะมีการตรียมการ฿หพียงพอตอจํานวนลูกคา ทํา฿หเดรับกันอยางทั่วถึง 

 
เอกสารอ๎างอิง 
ปใณณวัชรแ พัชราวลัย. (2558). ความพึงพอใจตํอคุณภาพการบริการและการรับร๎ูภาพลักษณ๑ธนาคารที่สํงผล

ความจงรักภักดีในการใช๎บริการธนาคารเฉพาะกิจในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงทพ. 

ปุณยภาพัชร อาจหาญ. (2555). ความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอการให๎บริการของธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาจันทบุรี.การคนควาอิสระหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรแมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

พิชชานันทแ ฐิติอักษรศิลปะ. (2556). ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค๎ามีอิทธิพลตํอ  
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ๎าผํานสื่อออนไลน๑ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร.  การคนควาอิสระ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 
ศิริวรรณ สรีรัตนแ. (2541). กลยุทธ๑การตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา. กรุงทพฯ : ธีระฟิลแมละเซ

ท็กซแ. 
ศิริวรรณ สรีรัตนแ ละคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหมํ. กรุงทพฯ : ธรรมสาร. 
สรยศ ยิ่งบุญ. (2558).  ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค๎า ความพึงพอใจในการให๎บริการและ

ความผูกพันของลูกค๎าที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการผลิตภัณฑ๑สินเชื่อของ บมจ. ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี. การคนควาอิสระ (บธ.ม.) --บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

อลงกรณแ สริมวิลาสกุล. (2547).  ความพึงพอใจของลูกค๎าตํอการให๎บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
สาขาบัวใหญํจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธแบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อภิชาติ บุญรักษแ. (2551). ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกใช๎ บริการด๎านสินเชื่อธุรกิจ 
ธนาคารกสิกรไทย ของลูกค๎าในจังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. วิทยานิพนธแปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต. 

Good, c. V. (Ed.). (1973). Dictionary of education (3rded.). New York: McGraw-Hill 
Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). New Jersey: Prentice-Hall 
Kumar, V., Werner, J., & Reinartz. (2006). Customer relationship management a 
databased approach (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons. 

 



 

 

431 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซ้ือสินค๎าสมุนไพรแปรรูปของผ๎ูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี 
THE RELATION FACTORS WITH CUSTOMERS’ BEHAVIOR OF PROCESSED HERBAL PRODUCTS IN 

UBON RATCHATHANI PROVINCE 
กมลพร นครชัยกลุ1 และ ธรรมวิมล สุขเสริม2 

Kamonphon Nakhonchaigul1 and Thumwimon Sukserm2 
1ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตรแ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2อาจารยแ ดร. สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตรแ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
บทคัดยํอ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของ
ผูบริภค฿นจังหวัดอุบลราชธานี  กลุมตัวอยางท่ี฿ช฿นงานวิจัย฿นครั้งนี้ คือ ผูบริภคที่฿ชหรือคย฿ชสินคาสมุนเพรปร
รูปที่มีอายุตั้งต 20 ปีขึ้นเป จํานวน 400 คน ดย฿ชบบสอบถามจากการจกบบสะดวก สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแ 
เดก ความถี่ คาฉลี่ย รอยละ สวนบี่ยงบนมาตรฐาน เคสควสแ ละหาระดับความสัมพันธแดย฿ช Cremer’s V  
  ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรแ ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ละปใจจัยอื่นๆ เดก 
กลุมอางอิง ทัศนคติละความช่ือ ละสภาพวดลอมภายนอก มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพร
ปรรูปของผูบริภค฿นจังหวัดอุบลราชธานี  
คําสําคัญ : สมุนเพรปรรูป, พฤติกรรมผูบริภค, พฤติกรรมการซื้อสินคา 
 
ABSTRACT 
  The purposes of this research study were to study the factors relating with customers’ 
behavior of processed herbal products in Ubon Ratchathani province. The sample was 
consumers who were using or used processed herbal products. The sample number was 400 
people, with the age of 20 years up.  The data collection instruments was questionnaire. The 
statistical studies were frequency, mean, percentage, standard deviation, Chi-square statistics by 
using Cremer's V.  
  The results found that the factors related to purchase habits of processed herbal 
products of consumers in Ubon Ratchathani province such as the demographic characteristics, 
marketing mix factors and the other factors for example the reference group, attitude and belief, 
and external environment.  
Keywords : processed herbal products, consumers’ behavior, buying behavior of Goods 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สมุนเพรเทยนับวาป็นสิ่งท่ีอยูคูกับคนเทยมาป็นวลาชานาน  สมุนเพรมีบทบาทสําคัญตอสังคมเทยป็น
อยางมาก  ดยฉพาะ฿นอดีตที่มีการจ็บเขเดปุวย คนเทยสวน฿หญนิยม฿นการนําสมุนเพรมา฿ช฿นการรักษารค 
นื่องจากวิวัฒนาการทางการพทยแยังเมมีความจริญกาวหนา ทํา฿หคนเทยสวน฿หญตองพึ่งพาสมุนเพรป็นหลัก  
นอกจากนําสมุนเพรมาป็นยารักษารคลว สมุนเพรยังนิยมนํามาป็นอาหาร ละสวนประกอบของอาหารพื่อพิ่ม
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รสชาติของอาหาร รวมทั้งทานป็นยาพื่อบรรทาอาการตางๆ นอกจากนี้ สมุนเพรบางชนิดยังเดรับความนิยม
นํามา฿ชป็นครื่องสําอาง฿นการบํารุงรักษาผิวพรรณ  ละนํามาป็นครื่องดื่มตางๆ มากมาย  ซึ่งประยชนแที่มี
มากมายของสมุนเพร ทํา฿หสมุนเพรถูก฿ชหรือบริภคอยางตอนื่องรื่อยมาจากอดีตจนถึงปใจจุบัน  
 ปใจจุบันการ฿ชสมุนเพรของคนเทยมีความติบตขึ้นรื่อยๆ ท้ังนี้ อาจมาจากปใจจัยบวกหลายประการ เมวา
จะป็นกระสการรักสุขภาพของผูบริภค จากรายงานของภัสรา ชวประดิษฐแ ที่มีการสรุปสถานการณแการผลิตละ
การตลาดพืชสมุนเพร เดขียนเววา ปี 2557 ตลาดอาหารสริมสุขภาพ฿นประทศมีมูลคาประมาณ 80,000 ลาน
บาท ผลิตภัณฑแครื่องดื่มสมุนเพร นํ้าสมุนเพรพรอมดื่ม มีอัตราการติบตสูง การนวดเทยสปาละผลิตภัณฑแสปา มี
การพัฒนาอยางรวดร็ว (สํานักสงสริมละจัดการสินคากษตร. ออนเลนแ. 2558) ละจากรายงานของชุลีพร บุตร
คตร รายงานวา กลุมสปาละผลิตภัณฑแมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท ละกลุมยาผนบราณตามภูมิปใญญา
การพทยแผนเทยมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท (ศูนยแขาว Thai Civil Rights and Investigative 
Journalism (TCIJ). ออนเลนแ. 2557) รวมถึงการกาวสูสังคมผูสูงอายุ ที่ทํา฿หการบริภคสินคาสมุนเพรพิ่มขึ้น  
 มื่ออัตราการติบตของตลาดสินคาสมุนเพรมากขึ้น จึงมีผูประกอบการหลายรายริ่มขามาดํานินธุรกิจ
ประภทพื่อสุขภาพ ชน สปา ฟิตนส  รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑแสมุนเพรปรรูปพิ่มมากขึ้น จนปใจจุบันทํา฿ห
ผูบริภคสามารถลือกบริภคเดตามความตองการ เมวาจะป็น อาหาร อาหารสริม ยา ครื่องสําอางค ของ฿ช฿น
ชีวิตประจําวัน ป็นตน  ซึ่งสามารถพบห็นมากมาย฿นทองตลาด ละหาซื้อเดงาย เมวาจะป็นตามหางสรรพสินคา 
ซุปปอรแมารแก็ต รานคาฉพาะจาะจง หรือรานขายยา นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑแสมุนเพรปรรูป฿นปใจจุบัน
ยังมีความนาช่ือถือ ละป็นที่นาเววาง฿จมากขึ้นมื่อปรียบทียบกับ฿นอดีต  นื่องจากผลิตภัณฑแมีการสงสริม฿น
การสรางมาตรฐานตางๆมารองรับการผลิต นอกจากนี้ การ฿ชหรือการบริภคผลิตภัณฑแมีความสะดวกมากขึ้น ยิ่ง
สงผล฿หปริมาณการ฿ชพิ่มมากขึ้น  
 จังหวัดอุบลราชธานี ป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผูผลิตผลิตภัณฑแสมุนเพรปรรูปออกจําหนายสูทองตลาดป็น
จํานวนมาก ดยฉพาะกลุมวิสาหกิจชุมชนละกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอย ละป็นอีกหนึ่งสินคาที่
สามารถสรางรายเด฿หกับประชาชน฿นจังหวัดอุบลราชธานี  ถึงมจะมีผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาสมุนเพรปรรูป
จํานวนมาก ตอยางเรก็ตามพบวา สินคาสมุนเพรปรรูปมีอัตราการติบตคงที่หรือพิ่มขึ้นเมสูงมากนัก นอกจากนี้ 
สําหรับผูผลิตบางรายที่ขามา฿นตลาด บางสวนสามารถดํานินธุรกิจตอเปเด ตบางสวนเมสามารถดํานินธุรกิจ
ตนอง฿หติบตตามที่ตั้งปูาหมายเว ละสุดทายตองลิกกิจการเป ดยฉพาะสําหรับผูผลิตบางรายที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑแสมนุเพรปรรูปมาจากภูมิปใญญาของชาวบานดยทจริง ตภูมิปใญญาหลานี้กลับเมเดรับความสน฿จ สืบ
ทอด ละนําตอยอดทางธุรกิจจากคนรุน฿หม  ฿นขณะที่ผูผลิตที่มีความขมข็ง฿นการทําธุรกิจ จะผชิญกับปใจจัยทั้ง
ภาย฿นละภายนอกท่ีทํา฿หธุรกิจเมติบตทาท่ีควร 
 จากความสําคัญละปใญหาดังกลาวขางตน ทํา฿หผูวิจัยสน฿จ฿นการศึกษา พื่อนําผลการศึกษาดังกลาว ซึ่ง
ป็นสิ่งสําคัญที่ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสินคาสมุนเพร จะตองขา฿จถึงพฤติกรรมละความตองการของผูบริภค พื่อ
นํามา฿ช฿นการกําหนดกลยุทธแทางการตลาดที่หมาะสมตอเป฿นอนาคต   

 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของผูบริภค฿นจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. พื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละปใจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูปของผูบริภค฿นจังหวัดอุบลราชธานี 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. พฤติกรรมผูบริภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบริภคคนสุดทายที่ซื้อเป฿ชพื่อตนองหรือ
ครอบครัว ดยพิจารณาจากประภทสินคาสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอย  วัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคาสมุนเพร
ปรรูป  ความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป ละรูปบบการตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป 
 2. ลักษณะทางดานประชากรศาสตรแ หมายถึง พศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายเดฉลี่ยตอ
ดือน ละ จํานวนสมาชิก฿นครัวรือน  
 3. สินคาสมุนเพรปรรูป หมายถึง สินคาที่เดจากสวนตางๆของพืชสมุนเพรที่กิดขึ้นองตามธรรมชาติหรือ
ที่มนุษยแสรางขึ้น ที่ถูกปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงป็นยาหรืออาหาร พื่อประยชนแ฿นการตรวจวินิจฉัย บําบัด 
รักษา หรือปูองกัน หรือสงสริมสุขภาพมนุษยและสัตวแ เดก  
    อาหารสริมจากสมุนเพร หมายถึง ผลิตภัณฑแที่฿ชรับประทานนอกหนือจากการรับประทานอาหารปกติ 
ป็นการบริภคพื่อสริมสรางสุขภาพรางกาย ตเม฿ชป็นยาพื่อการรักษา 
    ยาสมุนเพร หมายถึง ยารักษารคที่เดจากธรรมชาติ อาจมีการดัดปลงรูปลักษณะพื่อ฿หงายตอการ฿ช 
ยาที่นํามาจําหนายจะนนสรรพคุณ฿นการรักษาอาการจ็บปุวยล็กๆ นอยๆ 
    ครื่องดื่มสมุนเพร หมายถึง ครื่องดื่มชนิดผงหรือกอนที่มีการบรรจุ฿สซองพรอมนําเปชงกับน้ํารอนหรือ
น้ําย็น รวมถึง ครื่องดื่มสมุนเพรชนิดน้ําที่เมมีสวนผสมของอลกอฮอลแพรอมดื่ม 
    ครื่องสําอางคสมุนเพร หมายถึง สินคาจากสมุนเพรที่฿ชทําความสะอาดผิวหนาละผิวกาย ซึ่งเดก 
ครีมบํารุงผิว สบู ชมพู ครีมนวดผม สมุนเพรขัดผิว ป็นตน 
    สมุนเพรสําหรับการนวด อบ ประคบ หมายถึง สินคาสมุนเพรที่มีสรรพคุณ฿นการชวยบรรทาอาการ
ปวดมื่อยของกลามนื้อ บรรทาอาการออนลาของรางกาย ชวยรูสึกผอนคลาย 
 4. ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ผลิตภัณฑแ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย ละการสงสริม
การตลาด ที่มีผลตอการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป 
 5. ปใจจัยอื่นๆ หมายถึง อิทธิพลของกลุมอางอิง  ทัศนคติละความช่ือ ละสภาพวดลอมภายนอก ที่มี
ผลตอการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษา฿นครั้งนี้ เดมีการนํานวคิด ทฤษฏีกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริภค ละงานวิจัยที่กี่ยวของมา฿ช฿น
การพัฒนากรอบนวคิดละสมมติฐาน฿นการวิจัย฿นครั้งนี้ ละจากการศึกษางานวิจัยที่ กี่ยวของ พบวา ฐิติกา 
พรหมสวาสดิ์ (2555) ทัศนา หงสแมา (2555) วนิดา นิวศนแมรินทรแ ละกิตติพันธแ  คงสวัสดิ์กียรติ (2556) ละปรียา
นุช  ดงดช (2559) เด฿ชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ฿นการศึกษา อันประกอบดวย ผลิตภัณฑแ 
ราคา สถานที่จัดจําหนาย ละการสงสริมการตลาด ซึ่งทั้งหมดลวนสงผลตอพฤติกรรม฿นการซื้อ ดยฉพาะ
ผลิตภัณฑแที่กี่ยวกับสมุนเพร นอกจากน้ี ทัศนา หงสแมา (2555) วนิดา นิวศนแมรินทรแ ละกิตติพันธแ  คงสวัสดิ์กียรติ 
(2556) ยัง฿ชตัวปรกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรแ฿นการศึกษาดวย ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการซื้อชนดียวกัน 
สวนตัวปรตนอ่ืน ๆ ชน กลุมอางอิง ทัศนคติละความช่ือ ละสภาพวดลอมภายนอก พบวา มีนักวิจัย฿ชตัวปร
หลานี้ ฿นการศึกษา มนช่ือตัวปรจะเมชัดจนตามที่กลาวขางตน ตลักษณะคําถามจะมีความกี่ยวของกัน ชน 
นภัสรัญชนแ  ฤกษแรืองฤทธิ์ (2553) มีการตั้งคําถามที่กําหนดง่ือนเขจากอิทธิพลของครอบครัว ละทัศนคติ สวน 
ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) อธิบายถึงผลของการวิจัยที่฿ชปใจจัยทางการตลาด ซึ่งถือวาป็นปใจจัยที่กี่ยวของกับ
สภาพวดลอมภายนอกละยังสงผลตอพฤติกรรม฿นการซื้อดวย 
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 ดังนั้น จากนวคิด ทฤษฏี ละงานวิจัยที่กี่ยวของ ผูวิจัยจึงเดนํามาสรุปดยกําหนดป็นกรอบนวความคิด
ละสมมติฐาน ดยยกปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริภคออกป็น 3 กลุม เดก ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแ ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ละปใจจัยอื่นๆ 

 
  ตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการศึกษา 
 

 สมมติฐานการวิจัย 
 H1 ลักษณะทางประชากรศาสตรแมีความสมัพันธแกับพฤติกรรมการซือ้สินคาสมุนเพรปรรูปของผูบริภค 
 H2 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรปูของผูบริภค 
 H3 ปใจจัยอื่นๆ เดก กลุมอางอิง ทัศนคติละความช่ือ ละสภาพวดลอมภายนอก มีความสัมพันธแกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของผูบริภค 
 
 
 
 

ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร๑ 

พศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

อาชีพหลกั 

จํานวนสมาชกิ฿นครัวรือน 

รายเด 
 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑแ 

ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

ดานการสงสริมการตลาด 

ป๓จจัยอ่ืนๆ 

อิทธิพลของกลุมอางอิง 

ทัศนคติละความชื่อ 

สภาพวดลอมภายนอก 
 

 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

การซื้อสินค๎าสมุนไพรแปรรูป 

H3 

H2 

H1 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  การศึกษาครั้งนี้ป็นการศึกษาพื่อหาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมของผูบริภค฿นจังหวัด
อุบลราชธานี กลุมประชากรป็นกลุมที่มีอายุ 20 ปีขึ้นเป ที่คยซื้อสินคาหรือ฿ชสินคาสมุนเพรปรรูป เดก อาหาร
สริมสมุนเพร ยาสมุนเพร ครื่องสําอางคสมุนเพร ครื่องดื่มสมุนเพร ละสมุนเพรสําหรับการนวด อบ ประคบ  
  ฿นการวิจัย฿นครั้งนี้ ผูวิจัยเมทราบขนาดของประชากร (Population size) นื่องจากเมมีขอมูล
กี่ยวกับจํานวนกลุมผูที่฿ชหรือคย฿ชผลิตภัณฑแสมุนเพรปรรูปที่มีอายุตั้งต 20 ปีขึ้นเปวา มีอยูป็นจํานวนทา฿ด 
ดังนั้น ขนาดตัวอยางสามารถคํานวณเดจากสูตรเมทราบคาประชากร ดยกําหนดคาความช่ือมั่นรอยละ 95 ละ
ระดับคาความคลาดคลื่อนรอยละ 5 (ธานินทรแ ศิลปจารุ, 2555 : 46) เดขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน ทั้งนี้ 
ผูวิจัยเดปรับจํานวนตัวลข฿หป็นจํานวนต็ม จึง฿ชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 400 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ผูวิจัย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการวิจัย การทดสอบความนาช่ือถือของบบสอบถามป็นการ
สรางขึ้นมา ดยการคนควาจากหนังสือ ตํารา ละอกสารงานวิจัยที่กี่ยวของกับการวิจัย฿นครั้งนี้ รวมทั้งขอ
คํานะนําจากผูช่ียวชาญดานการวิจัยละผูมีประสบการณแที่กี่ยวของกับการวิจัยตลาด ละนําบบสอบถามที่
รียบรอยลวเปทําการทดลองกอนกับกลุมผูที่ซื้อหรือคยซื้อสมุนเพรปรรูป ที่มีอายุตั้งต 20 ปีขึ้นเป จํานวน 30 
ชุด พื่อทดสอบหาความช่ือมั่น (Reliability) ตรวจดูความถูกตองของการ฿ชภาษา ความขา฿จของคําถาม พื่อ
นํามาปรับปรุงกเขกอนนําเป฿ช฿นการก็บรวบรวมจริง 
  จากการนําบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มาทดสอบความช่ือมั่น (Reliability) ของขอคําถามที่ป็น 
Rating Scale จํานวน 34 ขอ พบวา บบสอบถามเดคาความช่ือมั่น 0.806 ซึ่งป็นคาความช่ือมั่นที่มากกวา 0.8 
นั่นสดงวา บบสอบถาม฿นการศึกษาครั้งนี้ มีความนาช่ือถือ สามารถ฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลเด 
 3. สถิติในการวิจัย 
  สถิติที่฿ช฿นการวิจัย เดก คาความถี่ ( Frequency) ละ คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean) 
ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิคราะหแความสัมพันธแของตัวปร 2 กลุม หรือมากกวา 
2 กลุม ดย฿ชสถิติเคสควรแ (Chi-square) หาระดับความสัมพันธแดย฿ช Cremer’s V 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง (รอยละ 59.3)  อายุของผูตอบบบสอบถามมีอายุ 31-40 
ปีมากที่สุด (รอยละ 31.5) มีระดับการศึกษาสูงสุด฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา (รอยละ 49.0) ผูตอบ
บบสอบถามสวน฿หญมีอาชีพป็นกษตรกร (รอยละ 20.0)  มีรายเดฉลี่ยตอดือนต่ํากวาหรือทากับ 10,000 บาท 
(รอยละ 51.2) จํานวนสมาชิก฿นครัวรือนมีจํานวน 2-3 คน (รอยละ 54.3) 
 2. พฤติกรรมการซ้ือของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป พราะมีความช่ือ฿นสรรพคุณมากที่สุด (รอย
ละ 17.3) ประภทสินคาสมุนเพรปรรูปที่ซื้อบอยที่สุดคือ ครื่องสําอางสมุนเพร (รอยละ 24.2)  สวน฿หญ
วัตถุประสงคแ฿นการซื้อ คือ ซื้อพื่อ฿ชหรือบริภคอง (รอยละ 77.7) ปกติจะซื้อนอยกวา 1 ครั้งตอดือน (46.5) 
คา฿ชจาย฿นการซื้อตอครั้งต่ํากวา 500 บาท (รอยละ 85.2) สถานท่ีที่นิยมซื้อ คือ รานขายยาปใจจุบัน (รอยละ 24.5)  
หลง฿นการคนหาขอมูลสวน฿หญจะสอบถามขอมูลจากคนรูจัก (รอยละ 37.3) ละจะมีรูปบบการตัดสิน฿จซื้อจาก
ประสบการณแของตนอง (รอยละ 30.0) 
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 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรแมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป
ของผูบริภค พบวา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตรแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของ
ผูบริภค฿นดานประภทสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอยมากที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงสุด 2) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของผูบริภค฿นดานวัตถุประสงคแ฿นการ
ซื้อสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ อายุ 3) ลักษณะทางประชากรศาสตรแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูปของผูบริภค฿นดานความถี่฿นการซื้อสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ อาชีพหลัก ละ 4) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแที่มีความสมัพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาสมนุเพรปรรปูของผูบริภค฿นดานรปูบบการตดัสนิ฿จ
ซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงสุด 
  สมมติฐาน 2 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปร
รูปของผูบริภค พบวา  
  (1) ด๎านผลิตภัณฑ๑ เดก 1) ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพร
ปรรูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูปท่ีมีการซื้อบอยมากท่ีสุด คือ ฉลากบรรจุภัณฑแ฿หขอมูลรายละอียด
ละนะนําวิธี฿ชที่ชัดจน 2) ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของ
ผูบริภค฿นดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ การมีกลิ่นหรือรสชาติของสมุนเพร 3) 
ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อ
สินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑแมีการรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือผูขาย 4) ปใจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานรูปบบ฿นการตัดสิน฿จซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ ฉลากบรรจุภัณฑแ฿หขอมูลรายละอียดละนะนําวิธี฿ชที่ชัดจน  
  (2) ด๎านราคา เดก 1) ปใจจัยยอยดานราคาที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของ
ผูบริภคดานประภทสินคาสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอยมากที่สุด เดก มีการติดปูายราคาหรือพิมพแราคาอยาง
ชัดจน  2) ปใจจัยยอยดานราคาที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการ
ซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ ราคาหมาะสมกับคุณภาพ 3) ปใจจัยยอยดานราคาที่มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานรูปบบการตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ มีการ
ติดปูายราคาหรือพิมพแราคาอยางชัดจน  
  (3) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย เดก 1) ปใจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสัมพันธแ
กับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอยมากที่สุด คือ ราน
จําหนายมีบริวณที่จอดรถสะดวกสบาย 2) ปใจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
การซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ การจัดตกตงราน฿หดูสวยงาม 
3) ปใจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดาน
รูปบบ฿นการตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ รานจําหนายมีบริวณที่จอดรถสะดวกสบาย 
  (4) ด๎านการสํงเสริมการตลาด เดก 1) ปใจจัยยอยดานการสงสริมการตลาดที่มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูปท่ีมีการซื้อบอยมากท่ีสุด คือ การฆษณา
ผานสื่อออนเลนแ  2) ปใจจัยยอยดานการสงสริมการตลาดที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของ
ผูบริภคดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ การ฿หสมัครสมาชิกพื่อขารวมกิจกรรม 3) ปใจจัย
ยอยดานการสงสริมการตลาดที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการ
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ซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ การจกของถม 4) ปใจจัยยอยดานการสงสรมิการตลาดที่มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานรูปบบการตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากที่สุด คือ การ
จกของถม 
  สมมติฐาน 3 ปใจจัยอื่นๆ เดก กลุมอางอิง ทัศนคติละความช่ือ ละสภาพวดลอมภายนอก มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปของผูบริภค  พบวา 
  (1) กลุํมอ๎างอิง เดก 1) ปใจจัยยอยดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปร
รูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูปท่ีมีการซื้อบอย คือ ดาราหรือบุคคลที่มีช่ือสียงทางสังคม 2) ปใจจัยยอย
ดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูป คือ กลุมครอบครัว 3) ปใจจัยยอยดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปร
รูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ คํานะนําของพทยแ 4) ปใจจัยยอยดานกลุมอางอิงที่
มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานรูปบบ฿นการตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปร
รูป คือ คํานะนําของพทยแ 
  (2) ทัศนคติและความเชื่อ เดก 1) ปใจจัยยอยดานทัศนคติละความช่ือที่มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอย คือ สมุนเพรเทยมี
ประยชนแนานัปการ 2) ปใจจัยยอยดานทัศนคติละความช่ือที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูป
ของผูบริภคดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสมุนเพปรรูปมากที่สุด คือ สินคาสมุนเพรมีผลขางคียงนอย 3) ปใจจัยยอย
ดานทัศนคติละความช่ือที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อ
สมุนเพปรรูปมากที่สุด เดก สารคมีสะสม฿นรางกายนอย 
  (3) สภาพแวดล๎อมภายนอก เดก 1) ปใจจัยยอยดานสภาพวดลอมภายนอกที่มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูปท่ีมีการซื้อบอย คือ กระสคนรักสุขภาพ 
2) ปใจจัยยอยดานสภาพวดลอมภายนอกที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดาน
ความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ กระสคนรักสุขภาพ 
  ทั้งนี้ ผูวิจัยเดสรุปตารางตัวปรตนที่มีความสัมพันธและมีคารอยละมากที่สุดทานั้น พื่อ฿หมองห็น
ภาพรวมทั้งหมดของผลการศึกษา ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สรุปตารางตัวปรตนที่มีความสมัพันธและมีคารอยละมากท่ีสุด 
สมมต ิ
ฐาน 

ตัวแปรต๎น พฤติกรรมผ๎ูบริโภค 
ประเภทสมุนไพรที่มี

การซื้อบํอย 
วัตถุประสงค๑ในการ

ซื้อสินค๎าฯ 
ความถี่ในการซื้อ

สินค๎าฯ 
รูปแบบการตัดสินใจซื้อ

สินค๎าฯ 
H1 ลักษณะดาน

ประชากรศาสตรแ 
ระดับการศึกษา อาย ุ อาชีพหลกั ระดับการศึกษาสูงสุด 

H2 ดานผลิตภัณฑแ ฉลาก บรรจุภัณฑแ฿ห
ขอมูลรายละอยีด
ละนะนําวิธี฿ช
อยางชัดจน 

มีกลิ่นหรือรสชาติ
สมุนเพร 

ผลิตภัณฑแมีการ
รับประกันคุณภาพ
จากผูผลิตหรือ
ผูขาย 

ฉลาก บรรจุภัณฑแ฿ห
ขอมูลรายละอยีดละ
นะนําวธิี฿ชอยางชัดจน 

 ดานราคา มีการติดปูายราคา
หรือพิมพแราคาอยาง
ชัดจน 

- ราคาหมาะสมกับ
คุณภาพ 

มีการติดปูายราคาหรือ
พิมพแราคาอยางชัดจน 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
สมมต ิ
ฐาน 

ตัวแปรต๎น พฤติกรรมผ๎ูบริโภค 
ประเภทสมุนไพรที่มี

การซื้อบํอย 
วัตถุประสงค๑ในการ

ซื้อสินค๎าฯ 
ความถี่ในการซื้อ

สินค๎าฯ 
รูปแบบการตัดสินใจซื้อ

สินค๎าฯ 
 ดานชองทางการจัด

จําหนาย 
รานจําหนายมี
บริวณที่จอดรถ
สะดวกสบาย 

- การจัดตกตงราน
฿หดูสวยงาม 

รานจําหนายมีบริวณที่
จอดรถสะดวกสบาย 

ดานการสงสริม
การตลาด 

การฆษณาผานสื่อ
ออนเลนแ 

การ฿หสมัครสมาชิก
พื่อขารวมกจิกรรม 

การจกของถม การจกของถม 

H3 กลุมอางอิง ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อสียง 

ครอบครัว คํานะนําของ
พทยแ 

คํานะนําของพทยแ 

ทัศนคติฯ สมุนเพรเทยมี
ประยชนแนานปัการ 

สินคาสมุนเพรมี
ผลขางคียงนอย 

สารคมีสะสม฿น
รางกายนอย 

- 

สภาพวดลอมฯ กระสคนรักสุขภาพ - กระสคนรัก
สุขภาพ 

- 

 
อภิปรายผล 
 ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปพราะมีความช่ือ฿นสรรพคุณมากที่สุด ประภท
สินคาสมุนเพรปรรูปที่ซื้อบอยที่สุด คือ ครื่องสําอางคสมุนเพร ปกติผูตอบบบสอบถามจะซื้อสมุนเพรปรรูปนอย
กวา 1 ครั้งตอดือน คา฿ชจาย฿นการซื้อตอครั้งต่ํากวา 500 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ LIYUN (2556 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง ความสัมพันธแระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรจีนของ
ผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร พบวา ผูบริภคสวน฿หญซื้อสินคาสมุนเพรจีนนอยกวาดือนละครั้ง ครั้งละเมกิน 500 
บาท ละสอดคลองกับงานวิจัยของ ยศสวดี อยูสนิท (2554 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จ
ซื้อผลิตภัณฑแสมุนเพรบํารุงหนาครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา 
ความถี่฿นการซื้อนอยกวาดือนละ 1 ครั้ง ละคา฿ชจายตอครั้งนอยกวา 500 บาท  สถานที่ที่นิยมซื้อคือ รานขายยา
ปใจจุบัน  หลง฿นการคนหาขอมูลสวน฿หญจะสอบถามขอมูลจากคนรูจัก สอดคลองกับบทความของ รุงทอสง  ช้ัน
สุวรรณ (2559 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง ปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริภคครื่องสําอางคทั่วเปของสมุนเพร 
พบวา ผูบริภครับรูขอมูลกี่ยวกับผลิตภัณฑแจากพื่อน ญาติ คนนะนํา  ทรทัศนแ/วิทยุ  ละประกาศตางๆ ละ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียานุช ดงดช (2559 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้อ
ผลิตภัณฑแบรรทาปวดที่ทําจากสมุนเพรของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา ดยสวน฿หญผูตอบ
บบสอบถามเดรับขาวสารกี่ยวกับผลิตภัณฑแสมุนเพรจากคนรูจัก  วัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปคือ 
ซื้อพื่อ฿ชหรือบริภคอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียานุช ดงดช (2559 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง ปใจจัยที่มี
ผลตอการตัดสิน฿จซื้อผลิตภัณฑแบรรทาอาการปวดที่ทําจากสมุนเพรของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา 
ผูตอบบบสอบถามคย฿ชหรือซื้อผลิตภัณฑแสมุนเพรพื่อชวยบรรทา สวน฿หญซื้อ฿ชอง ละจะมีรูปบบการ
ตัดสิน฿จซื้อจากประสบการณแของตนอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา นิวศนแมรินทรแ ละกิตติพันธแ  คงสวัสดิ์
กียรติ (2556 : บทคัดยอ) ที่ศึกษารื่อง ภาพลักษณแของครื่องดื่มสมุนเพรเทยกับการตัดสิน฿จซือ้ของผูบริภค฿นขต
กรุงทพมหานคร พบวา ปใจจัยดานการตัดสิน฿จซื้อครื่องดื่มสมุนเพรเทยท่ีกลุมตัวอยาง฿หความสําคัญมากที่สุด คือ 
การตัดสิน฿จบริภคครื่องดื่มสมุนเพรเทยดวยตัวอง 
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 ลักษณะทางประชากรศาสตรแที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป฿นดานสินคา
สมุนเพรปรรูปท่ีมีการซื้อบอย เดก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ละรายเดฉลี่ยตอดือน ซึ่งสอดคลอง
กับการทดสอบสมมติฐานของ ทัศนา หงสแมา (2555 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยรื่อง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีตอพฤติกรรมการลือกซื้อสินคา OTOP ที่ผลิตดยกลุมวิสาหกิจชุมชนกาะกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา พศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดฉลี่ยตอดือน ของผูบริภคมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมดานประภทของสินคา 
OTOP ฿นการลือกซื้อสินคา OTOP ที่ผลิตดยกลุมวิสาหกิจชุมชนกาะกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
 ผลการศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป 
พบวา 1) ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ละดานการสงสริมการตลาดที่มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป฿นดานสินคาสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอย  เดก 
ผลิตภัณฑแมีคุณภาพ สะอาด  ผลิตภัณฑแมีการรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือผูขาย  ผลิตภัณฑแเดรับการรับรอง
มาตรฐานจากองคแกรตางๆ  ฉลากบรรจุภัณฑแ฿หขอมูลรายละอียดละนะนําวิธี฿ชที่ชัดจน  ละบรรจุภัณฑแมีความ
สวยงามละปลอดภัย  มีการติดปูายราคาหรือพิมพแราคาอยางชัดจน การจัดตกตงราน฿หดูสวยงาม การฆษณา
ผานสื่อออนเลนแ การประชาสัมพันธแกี่ยวกับผลิตภัณฑแหรือกิจกรรมทางการตลาด การ฿หสวนลด ละการสมัคร
สมาชิกพื่อขารวมกิจกรรม  2) ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ละดานการ
สงสริมการตลาดที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป฿นดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอย เดก มีกลิ่นหรือมีรดชาดสมุนเพร 3) ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ละดานการสงสริมการตลาดที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป
฿นดานความถี่฿นการซื้อสมุนเพรปรรูป เดก ผลิตภัณฑแมีการรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือผูขาย  ผลิตภัณฑแ
เดรับการรับรองมาตรฐานจากองคแกรตางๆ  ฉลากบรรจุภัณฑแ฿หขอมูลรายละอียดละนะนําวิธี฿ชที่ชัดจน  บรรจุ
ภัณฑแมีความสวยงามละปลอดภัย ราคาหมาะสมกับคุณภาพ ราคาหมาะสมกับปริมาณ การจัดตกตงราน฿หดู
สวยงาม การฆษณาผานสื่อออนเลนแ การจกของถม การจกผลิตภัณฑแทดลอง฿ช การ฿หสวนลด ละการ฿ห
สมัครสมาชิกพื่อขารวมกิจกรรม 4) ปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ละดานการ
สงสริมการตลาดที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป฿นดานรูปบบการตัดสิน฿จซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูป เดก ผลิตภัณฑแมีการรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือผูขาย ผลิตภัณฑแเดรับการรับรองมาตรฐาน
จากองคแกรตางๆ ฉลากบรรจุภัณฑแ฿หขอมูลรายละอียดละนะนําวิธี฿ชอยางชัดจน บรรจุภัณฑแมีความสวยงาม
ละดูปลอดภัย  ราคาหมาะสมกับคุณภาพ มีการติดปูายราคาหรือพิมพแราคาอยางชัดจน  การจัดตกตงราน฿หดู
สวยงาม การฆษณาผานสื่อออนเลนแ การประชาสัมพันธแกี่ยวกับผลติภณัฑแหรือกิจกรรมทางการตลาด  การจกของ
ถม การจกผลิตภัณฑแทดลอง฿ช  การ฿หสวนลด  การ฿หสมัครสมาชิกพื่อขารวมกิจกรรม ละพนักงานขายสง
ตรงถึงบาน จากการศึกษาดังกลาวสดง฿หห็นวา ปใจจัยยอยดานตางๆของสวนประสมทางการตลาดบางสวน 
สอดคลองกับมดลพฤติกรรมผูบริภค (ศิริวรรณ สรีรัตนและคณะ. 2546 : 196) ซึ่งอธิบายวา สิ่งกระตุนถือป็น
หตุจูง฿จ฿หกิดการซื้อสินคา สิ่งกระตุนทางการตลาดป็นสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุมละตองจัด฿หมี
ขึ้น ป็นสิ่งกระตุนที่กี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 1. สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑแ  2. สิ่งกระตุน
ดานราคา 3. สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย  4. สิ่งกระตุนดานการสงสริมการตลาด มื่อผูซื้อเดรับสิ่ง
กระตุนหลานี้จะผานเปยังความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเมสามารถคาดดาเด ซึ่งถูกควบคุม
ดวยลักษณะของผูซื้อ ละขั้นตอนการตัดสิน฿จซื้อของผูซื้อ ละสงผล฿หการตอบสนองของผูซื้อตกตางกันหรือ
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อที่ตกตางกัน 
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 ผลการศึกษาปใจจัยดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูป พบวา 1) ปใจจัย
ยอยดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานประภทสมุนเพรปรรูป
ที่มีการซื้อบอย เดก กลุมพื่อน คํานะนําของพทยแ ละดาราหรือบุคคลที่มีช่ือสียงทางสังคม 2) ปใจจัยยอยดาน
กลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสินคา
สมุนเพรปรรูป เดก กลุมครอบครัว  3) ปใจจัยยอยดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพร
ปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ กลุมพื่อน ครอบครัว ละคํานะนําของพทยแ 
4) ปใจจัยยอยดานกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริ ภคดานรูปบบ฿นการ
ตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ คํานะนําของพทยแ ละครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับความหมายของกลุม
อางอิง (Blackwell, Miniard and Engel. 2006 อางอิง฿น ศิริวรรณ สรีรัตนแ. 2550 : 219  ) ที่กลาววา กลุมอางอิง 
หมายถึง บุคคลหรือกลุมซึ่งมีอิทธิพลที่สําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล ป็นกลุมอางอิงสําหรับการตัดสิน฿จซื้อของบุคคล 
กลุมอางอิงมีอิทธิพลตอความช่ือ ทัศนคติ ละพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น จากการศึกษาจึงพบวา กลุมอางอิง 
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป ละกลุมอางอิงตละกลุม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อท่ีตกตางกัน 
 ผลการศึกษาปใจจัยดานทัศนคติละความชื่อที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูป พบวา 
1) ปใจจัยยอยดานทัศนคติละความช่ือที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดาน
ประภทสมุนเพรปรรูปท่ีมีการซื้อบอย เดก สรรพคุณสามารถบรรทาหรือรักษารคเดดีมื่อทียบกับสินคาที่เม฿ช
สมุนเพร สมุนเพรเทยมีประยชนแนานัปการ ละสารคมีสะสม฿นรางกายนอย 2) ปใจจัยยอยดานทัศนคติละความ
ช่ือที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานวัตถุประสงคแ฿นการซื้อสมุนเพปรรูป 
เดก สินคาสมุนเพรมีผลขางคียงนอย 3) ปใจจัยยอยดานทัศนคติละความช่ือที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
ซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อสมุนเพรปรรูปมากที่สุด เดก สมุนเพรเทยมีประยชนแ
นานัปการ ละ สารคมีสะสม฿นรางกายนอย ซึ่งสอดคลองกับความหมายของทัศนคติละความช่ือ (Kotler, 2003, 
อางอิง฿น ศิริวรรณ สรีรัตนแ. 2546 : 214 ) ที่กลาววา ป็นการประมินความพึงพอ฿จหรือเมพึงพอ฿จของบุคคล  
ความรูสึกดานอารมณและนวนมการปฎิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตอความช่ือ  
฿นขณะดียวกันความช่ือก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริภคกับการตัดสิน฿จซื้อมี
ความสัมพันธแกัน สวนความช่ือ  (Beliefs) ความคิดที่บุคคลยึดถือกี่ยวกับสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่ง หรือป็นความคิดที่บุคคล
ยึดถือ฿น฿จกี่ยวกับสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งป็นผลมาจากประสบการณแ฿นอดีต  ละมีผลตอการตัดสิน฿จซื้อของผูบริภค 
ดังนั้น ปใจจัยยอยบางสวนของทัศนคติละความช่ือสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปตกตางกัน 
 ผลการศึกษาปใจจัยดานสภาพวดลอมภายนอกมีความสมัพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูป พบวา 
1) ปใจจัยยอยดานสภาพวดลอมภายนอกที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดาน
ประภทสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอย คือ กระสคนรักสุขภาพ  2) ปใจจัยยอยดานสภาพวดลอมภายนอกที่มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคดานความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป คือ 
กระสคนรักสุขภาพ จากการศึกษาดังกลาวสดง฿หห็นวา ปใจจัยยอยดานตางๆของสวนประสมผลิตภัณฑแบางสวน 
สอดคลองกับมดลพฤติกรรมผูบริภค (ศิริวรรณ สรีรัตนและคณะ : 2546 : 196) ซึ่งอธิบายวา สิ่งกระตุนถือป็น
หตุจูง฿จ฿หกิดการซื้อสินคา สิ่งกระตุนอื่นๆ ป็นสิ่งกระตุนความตองการของผูบริภคที่อยูภายนอกองคแกร ซึ่ง
องคแกรควบคุมเมเด สิ่งกระตุนหลานี้ เดก 1. สิ่งกระตุนทางศรษฐกิจ  2. สิ่งกระตุนทางทคนลยี 3. สิ่งกระตุน
ทางกฏหมายละการมือง  4. สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม มื่อผูซื้อเดรับสิ่งกระตุนหลานี้จะผานเปยังความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเมสามารถคาดดาเด ซึ่งถูกควบคุมดวยลักษณะของผูซื้อ ละขั้นตอนการ
ตัดสิน฿จซื้อของผูซื้อ ละสงผล฿หการตอบสนองของผูซื้อตกตางกันหรือสงผลตอพฤติกรรมการซื้อที่ตกตางกัน 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตรแที่ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปที่ตกตางกั น 
เมวาจะป็น พฤติกรรมการลือกประภทสินคาสมุนเพรปรรูป  วัตถุประสงคแ฿นการซื้อ  ความถี่฿นการซื้อ ละ
รูปบบการตัดสิน฿จซื้อสมุนเพรปรรูป ชน พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ละรายเดฉลี่ยตอดือน มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการลือกประภทสินคาสมุนเพรปรรูปตางกัน หรือ ระดับการศึกษามีผลตอความถี่฿น
การซื้อสมุนเพรปรรูปที่ตกตางกัน ดังนั้น ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสามารถนําเปกําหนดกลุมปูาหมายเดอยาง
ถูกตอง พื่อที่จะพัฒนากลยุทธแทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริภคเด 
 2. ผูผลิตละผูจัดจําหนายควร฿หความสําคัญกับสินคาสมุนเพรปรรูปดานผลิตภัณฑแ ฿นรื่อง การรับรอง
คุณภาพสินคาจากผูผลิตหรือผูจําหนาย ผลิตภัณฑแเดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานตางๆ พื่อสรางความ
มั่น฿จ฿นการ฿ชสินคากผูบริภค ละควร฿หความสําคัญกับรูปลักษณแภายนอกของสินคามากขึ้น  ดยฉพาะการ
ลือกบรรจุภัณฑแที่สวยงามละการออกบบฉลากที่มีรายละอียดที่ชัดจน ซึ่งจะชวยพิ่มความนาช่ือถือกสิ นคา 
ทํา฿หสินคาดูสะอาด ปลอดภัยสําหรับผูบริภค ฿นขณะดียวกันรูปลักษณแภายนอกที่ดูสวยงามทํา฿หมูลคาของสินคา
สมุนเพรปรรูปพิ่มขึ้น  ซึ่งปใจจัยทั้งหมดหลานี้ สงผลตอพฤติกรรมของผูบริภค฿นการลือกประภทสมุนเพรปร
รูปที่มีการซื้อบอย ความถี่฿นการซื้อ ละรูปบบการตัดสิน฿จซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป 
 3. ดานราคา สินคาสมุนเพรปรรูปควรกําหนดราคาหมาะสมกับคุณภาพ ละมีปูายราคาบอกอยาง
ชัดจน นื่องจากราคาของสมุนเพรปรรูปคอนขางสูง ดังนั้น ควรพิ่มคุณคาสินคา฿หมีความหมาะสมกับราคา จะ
ทํา฿หมีผูบริภคมีความพึงพอ฿จมากขึ้น นอกจากนี้การกําหนดราคาสินคาสมุนเพรปรรูปที่หมาะสมกับคุณภาพ
ละราคาหมาะสมกับปริมาณจะชวยพิ่มความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากขึ้น 
 4. ดานชองทางการจัดจําหนาย การจัดตงรานคา฿หดูสวยงามละการมีที่จอดรถสะดวก สบาย มีผลตอ
พฤติกรรม฿นดานประภทสมุนเพรปรรปูท่ีมีการซือ้บอย ความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป ละรูปบบ฿นการ
ตัดสิน฿จซื้อสมุนเพรปรรูป 
 5. ดานการสงสริมการตลาด การฆษณาผานสื่อออนเลนแมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริภค 
อาจนื่องจากปใจจุบันท่ีทคนลยีขามามีบทบาทตอการดํานินชีวิตมากขึ้น ดังนั้นการฆษณาผานสื่อออนเลนแจึงมี
บทบาทตอพฤติกรรมการซื้อมากขึ้น ดยฉพาะการลือกประภทของสมุนเพรที่มีการซื้อบอย ละนอกจากน้ี การ฿ช
การสงสริมการขายขามาชวย จะป็นการกระตุน฿หกิดการทดลองซื้อละกระตุนการขาย ชน การจกของถม 
การ฿หสวนลด การจกสินคาตัวอยาง การ฿หสมัครสมาชิกพื่อขารวมกิจกรรม ป็นตน 
 6. กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสมุนเพรปรรูปของผูบริภคขึ้นอยูกับพฤติกรรม฿นการซื้อ 
ตพบวาพทยแหรือผูช่ียวชาญมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ฿นดานความถี่฿นการซื้อสมุนเพรปรรูป ละรูปบบการ
ตัดสิน฿จซื้อสมุนเพรปรรูป นื่องจากกลุมอางอิงกลุมนี้มีความนาชื่อถือ ละนาเววาง฿จ หากกลุมนี้มีการนะนํา฿น
การ฿ชละการบริภคสมุนเพร อาจจะสงผลตอการ฿ชหรือบริภคสมุนเพรปรรูปมากขึ้น  ขณะที่กลุมอางอิง 
ครอบครัว จะมีผลตอวัตถุประสงคแ฿นการซื้อ 
 7. ผูบริภคมีความชื่อวาสมุนเพรมีประยชนแนานัปการละสารคมีสะสม฿นรางกายนอย ผูผลิตหรือผูจัด
จําหนาย หรือมตองคแกรตางๆที่กี่ยวของ สามารถนําเป฿ช฿นการกระตุนพื่อ฿หกิดการซื้อที่มากขึ้น หรือนําเป฿ช
฿นการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งสงผล฿หความถี่฿นการซื้อพิ่มมากข้ึนเด 
 8. กระสการรักสุขภาพ มีผลตอพฤติกรรมผูบริภค฿นดานประภทสมุนเพรปรรูปที่มีการซื้อบอย ละ
ความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูป ซึ่งหมายถึง หากมีการสงสริมการ฿ชสินคาสมุนเพรปรรูปประภท฿ดจาก
หนวยงานภายนอก ชน หนวยงานภาครัฐ จะสงผลตอการ฿ชหรือการบริภคสินคาสมุนเพรปรรูปประภทนั้น 
รวมถึงความถี่฿นการซื้อสินคาสมุนเพรปรรูปมากข้ึน 
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 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตํอไป 
 ควรศึกษา฿นกลุมพื้นที่อื่นๆ พิ่มติม นื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาฉพาะ฿นจังหวัดอุบลราชธานีทานั้น  
ละควรศึกษา฿นดานอุปทาน (Supply) พื่อจะเดครอบคลุมละสรางกลยุทธแสําหรับสินคาสมุนเพรปรรูปอยาง
ครบวงจร  
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ป๓จจัยท่ีสํงผลตํอการจัดการความร๎ูภูมินิเวศวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการทํองเท่ียวโดยชุมชน  
กรณีศึกษา อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ 

FACTORS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ECO-CULTURAL LANDSCAPE FOR COMMUNITY-
BASED TOURISM MANAGEMENT : A CASE STUDY OF MAE CHAEM, CHAING MAI PROVINCE 

 
พิศาพิมพ๑ จันทร๑พรหม1 

Phisaphim Junphrom1 
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บทคัดยํอ 
  การวิจัยรื่องปใจจัยที่สงผลตอจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน มี
วัตถุประสงคแพื่อศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อหานวทาง฿นการจัดการความรูภูมิ
นิวศวัฒนธรรมพื่อทองที่ยวดยชุมชนอําภอมจม จังหวัดชียง฿หม ดยผูวิจัยทําการศึกษาระหวางดือนตุลาคม 
ปีพ.ศ. 2559 ถึงดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2561 ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษา฿นครั้งนี้คือ บบสอบถามปใจจัยที่สงผลตอ
จัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน สวนประกอบของบบสอบถามมี  2 สวนคือ  
สวนที่ 1 คําถามขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม  ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานศรษฐกิจ ละ
ขอมูลดานสังคม ละสวนที่ 2 ความคิดห็นกี่ยวกับลักษณะการจัดการรียนรู   ดยบบสอบถามมีคาความ

ที่ยงตรงชิงนื้อหา (OIC) คือ 0.65 ละ฿ชสูตร  KR-21  ปรากฏคาความช่ือมั่นฉลี่ยอยูที่ α = 0.84  ผูวิจัยเดทํา
การก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชบบสอบถามดยการสุมบบงายกับกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนพื่อป็นตัวทน
ประชากร  ละนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแประมวลผลดวยปรกรม SPSS ดย฿ชสถิติชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ละสถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  ผลการวิจัยปรากฏวา การบงช้ีความรู การสราง ละสวงหาความรู   ละการรียนรู อยู฿นระดับ
ดํานินการปานกลาง การจัดความรูป็นระบบการประมวลละกลั่นกรองความรู การขาถึงความรู ละ การบงปใน
ลกปลี่ยนความรู อยูระดับดํานินการนอย  สวนผลการวิคราะหแการถดถอยพบวา ตัวปรอิสระมีความสัมพันธแกับ
ตัวปรตามการจัดการความรูมี 4 ตัวเดก การดํารงตําหนง฿นชุมชน การเดขารวมประชุม฿นชุมชน มี
ความสัมพันธแกับตัวปรตามดยมีนัยสาํคัญที่ 0.01 ละการขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน การเดขารับการศึกษา
ดูงานมีความสัมพันธแกับตัวปรตามดยมนีัยสาํคัญที่ 0.05  ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการรียนรูภมูินิวศวัฒนธรรมพือ่
การจัดการทองที่ยวดยชุมชนจะนําเปสู การพัฒนารูปบบหรือนวทางที่อื้อตอการการจัดการความรู ตามนวคิด
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พื้นฐานของนวคิดสิทธิชุมชน อันจะนําเปสูทางรวม฿นการรักษาสมดุล (Balancing Act) ฿หกับสังคม ศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวดลอมตามลักษณะภูมินิวศวัฒนธรรม  
คําสําคัญ : การจัดการความรู, ภูมินิวศวัฒนธรรม, การทองที่ยวดยชุมชน 
 
ABSTRACT 
  The research on factors of  knowledge management in eco-cultural landscape for 
community-based tourism management is aimed at studying the factors that affect the 
management of ecological knowledge and culture in order to find ways to manage eco-cultural 
landscape knowledge for community-based tourism management . Community of Mae Chaem 
District Chiangmai Province The study was conducted between October 2016 and March 2018. 
The instruments used in this study were Factors influencing cultural ecosystem management for 
community tourism management. The questionnaire consists of two parts. The first part of the 
questionnaire consists of personal information. Economic data And social information. Part 2: 
Feedback on learning styles. The reliability of the questionnaire was 0.65 and the KR-21 was 

used. The mean of confidence was α = 0.84. The data were collected by simple random 
sampling with sample size. 400 people to represent the population. The data were analyzed by 
SPSS using Descriptive Statistics and Inferential Statistics. 
  The results are as follows. Identify knowledge, create and seek knowledge. And learning 
At the moderate level. Knowledge management is a system of processing and modifying 
knowledge. Access to knowledge and sharing of knowledge. Low level of action The results of 
the regression analysis. Independent variables were correlated with knowledge management 
variables. Participation in the community There was a significant relationship with the variables at 
0.01 and membership in the community. The study attendance was significantly correlated with 
the variables at 0.05. The factors affecting the knowledge management in eco-cultural landscape 
for community-based tourism management would be Development of patterns or guidelines that 
facilitate knowledge management. Based on the basic concept of community rights concept. This 
will lead to a balanced approach (Balancing Act) to society, economy, natural resources, 
environment, ecological, cultural.  
Keywords : Knowledge Management, Eco-Cultural Landscape, Community-Based Tourism 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พื้นที่อําภอมจม จังหวัดชียง฿หม สวน฿หญอยู฿นขตปุาสงวนหงชาติมจม มีพื้นที่ที่มีอกสารสิทธิ์
พียง 13,264 เร 3 งาน 90 ตารางวา คนอําภอมจมอยู฿นขตปุาสงวนหงชาติ มากอนปีพ.ศ.2504 หรือ กอนที่
พ.ร.บ.อุทยานหงชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.ปุาสงวนหงชาติ พ.ศ.2507 ละกอนมติคณะรัฐมนตรีกําหนดช้ันคุณภาพ
ลุมน้ําออกมาประกาศ฿ช ทํา฿หชุมชนทองถิ่นดั้งดิมที่อยูกันมายาวนานผิดกฎหมาย ละมื่อจํานวนประชากรพิ่มขึ้น 
วิถีชีวิตละการผลิต฿นชุมชนทองถิ่นปลี่ยนเปพ่ึงพากลเกการตลาด มากกวาพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพาตนอง 
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ละชุมชน ละการขามาสงสริมปลูกพืชศรษฐกิจจากภาครัฐละอกชนท้ัง฿นทางตรงละทางออมกกษตรกรทํา
฿หกษตรกรมีรายเดพรอมๆ กันเปกับหนี้สินที่พิ่มขึ้น ตอีกดานหนึ่งกลับทํา฿หปุาสงวนหงชาติมจมละพื้นที่
ช้ันคุณภาพลุมน้ําที่คยอุดมสมบูรณแถูกรุกราน ละปรสภาพมาป็นเรขาวพดลี้ยงสัตวแ หอมดง ละกะหล่ําปลี 
ซึ่งป็นรายเดหลักของกษตรกรอําภอมจม (ประชาธรรม. ออนเลนแ. 2561)  
 จากรายเดฉลี่ยตอคนตอปีของคนมจมฉลี่ยอยูที่  19,195 บาท (วิกิพีดีย สารานุกรมสรี. ออนเลนแ.  
2561) จิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535), อานันทแ กาญจนพันธุแ ละมิ่งสรรพแ ขาวสะอาด (2538) กลาวอยางสอดคลองกัน
วาการปลี่ยนปลงสําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชนที่พิ่มสูงขึ้นตั้งถิ่นฐานละทํามาหากิน฿นขตปุาอยางผิด
กฎหมาย มาจากรากฐานจากกระบวนการทางศรษฐกิจการมือง฿นระดับมหภาคลงมาจนถึงระดับทองถิ่น ละ
ปใญหาการลดลงของพื้นที่ปุาเม฿นภาคหนือตอนบนคือ การขยายการปลูกพืชพาณิชยแพื่อการสงออก ชน ขาวพด 
นอกจากน้ียังสงผลตอความสัมพันธแระหวางชุมชนกับปุาเม พราะปุาเมของชุมชนมีความหมายรวมเปถึงวัฒนธรรม 
คติความช่ือ ระบบศีลธรรม รวมทั้งอุดมการณแอํานาจ นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตดังผลจาก 
Hotspot ตรวจพบจุดความรอนจากการผาเหม฿นพื้นที่อําภอมจม 319 จุด ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธแ – 19 
มีนาคม 2558 พบวา สูงกวาอําภออื่น฿นจังหวัดชียง฿หม ดยฉพาะ฿นชวงที่กษตรกรตรียมพื้นที่พาะปลูก ขณะที่
คาฉลี่ยปริมาณฝุุน PM10 ตั้งตวันที่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2558 ปรียบทียบกับปี 2557 สูงถึง 299 
เมครกรัมตอลูกบาศกแมตร สงผล฿หมีผูปุวยที่อาจเดรับผลกระทบจากภาวะมลพิษหมอกควันละเฟปุาจังหวัด
ชียง฿หม กระทบตอศรษฐกิจการทองที่ยวจังหวัดชียง฿หม จนทํา฿หนักทองที่ยวลดลงเปถึง  รอยละ 40 (ประชา
ธรรม. ออนเลนแ. 2561)  การทองที่ยวป็นกิจกรรมทางศรษฐกิจท่ีสรางรายเดป็นงินตราตางประทศป็นอันดับ 1 
ติดตอกันมาป็นวลานานหลายปีหากจํานวนนักทองที่ยวลดลงอาจจะสงผลตอรายเดของประทศดวยชนกัน  
 ผูวิจัยจึงเดตั้งคําถามวา หากการทองที่ยวจะป็นครื่องมือ฿นการสรางความสมดุล (Balancing Act) 
฿หกับ สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวดลอม  ละวิถีวัฒนธรรมชุมชน บนฐานคิดชุมชนทุกคนป็น
จาของทรัพยากรละป็นผูมีสวนเดสีย (Stakeholder) จากการทองที่ยว  ละบนฐานองคแความรูภูมินิวศ
วัฒนธรรมของชุมชนดย฿ชนวคิดการทองที่ยวดยชุมชนป็นง่ือนเขการจัดการรียนรูพื่อหานวทางการสราง
ความสมดุลจะป็นอยางเร  การศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยว
ดยชุมชน บนพ้ืนท่ีศึกษาอําภอมจม จังหวัดชียง฿หม฿นครั้งน้ีจึงป็นเปพื่อหาปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู
ภูมินิวศวัฒนธรรมป็นครื่องมือ ดย฿ชการทองที่ยวดยชุมชนป็นง่ือนเขการรียนรูของ "คน" ฿นชุมชน บนฐาน
คิด "กระบวนการรียนรูรวมกัน" ผูมีสวนเดสีย คือ รัฐ ชุมชน ละกลุมนายทุนละธุรกิจ อันจะนําเปสูทางรวม฿น
การรักษาสมดุล ฿หกับ สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวดลอม ละวิถีวัฒนธรรมชุมชนตอเป  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 วัตถุประสงคแของการศึกษาครั้งนี้ป็นเปพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรม
พื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน฿นอําภอมจม  จังหวัดชียง฿หม 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 

 การจัดการความร๎ู (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการที่หลากหลาย฿นการขาถึง 
“ความรู”  ละ  “ความจริง” รวมเปถึงการลือกอาความรูละความจริง  ทั้งที่ป็นความรูที่ฝใงลึกอยูภาย฿นบุคคล  
(Tacit Knowledge) ละความรูที่อยูภายนอกตัวบุคคลสามารถห็นเดชัดจง  (Explicit Knowledge) มา฿ช฿หกิด
ประยชนแเดอยางหมาะสมสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของอําภอมจม  จังหวัดชียง฿หม  
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 กระบวนการจัดการความร๎ู (Process of Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการจัดการ
ความรู 7 ขั้น ประกอบดวย การบงช้ีความรู การสรางละสวงหาความรู  การจัดความรู฿หป็นระบบ การประมวล
ละกลั่นกรองความรู การขาถึงความรู การบงปในลกปลี่ยนความรู ละการรียนรูของอําภอมจม  จังหวัด
ชียง฿หม  
 ภูมินิเวศวัฒนธรรม  (Eco- Cultural Landscape) หมายถึง การปรับตัวของมนุษยแกับสภาพวดลอมทั้ง
ที่ป็นรูปธรรมละนามธรรมตามลักษณะของพื้นที่  จากนวคิดประภทของทรัพยากรองคแกรยูนสก  (ธนิก ลิศ
ชาญฤทธิ์, 2554: 21-28) กลาววาลักษณะที่ป็นรูปธรรมของภูมินิเวศวัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณแ (Symbol) 
ตามทฤษฎ ีภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) และ ทรัพยากรของชุมชนที่จับต้องได้ ชน อนุสรณแสถาน 
อาคารหรือสิ่งปลูกสราง หลงละสถานท่ีทั้งที่กิดขึ้นองตามธรรมชาติละมนุษยแสรางขึ้น  ป็นตน  ลักษณะที่ป็น
นามธรรมของภูมินิเวศวัฒนธรรม  หมายถึง ภาพพจนแ (Image) ฿นการรับรูของคน฿นทองถิ่น (Perception)  ตาม
ทฤษฎ ีนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) และ ทรัพยากรของชุมชนที่จับต้องได้ จากนวคิดประภทของ
ทรัพยากรองคแกรยูนสก ชน รื่องราว/ขอมูล ศิลปะการสดง นวปฏิบัติ/พิธีกรรม/ทศกาล ความรูละวิธีปฏิบัติ
กี่ยวกับธรรมชาติละจักรวาล ป็นตน ของอําภอมจม  จังหวัดชียง฿หม 
 การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึง ชุมชนป็นผูดํานินการ อยูบนฐาน
คิดชุมชนทุกคนป็นจาของทรัพยากรละป็นผูมีสวนเดสีย (Stakeholder) จากการทองที่ยวมีการพัฒนา
ศักยภาพคน฿นชุมชน฿หมีความรูความสามารถ฿นการจัดการทองที่ยวละป็นผูมีสวนรวม฿นการดํานินการตาม
องคแประกอบ ดานทรัพยากรธรรมชาติละวัฒนธรรม ดานองคแกรชุมชน ดานการจัดการ ละดานการรียนรู ของ
อําภอมจม  จังหวัดชียง฿หม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบนวคิดการวิจัย฿นครั้งน้ีกิดจากสมมติฐานการวิจัยวา  ขอมูลทั่วเป  เดก  ขอมูลสวนบุคคล  ขอมูล
ดานศรษฐกิจ  ละขอมูลดานสังคม  สงผลตอจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อจัดการทองที่ยวดยชุมชน 
อําภอมจม  จังหวัดชียง฿หม (ผนภาพท่ี 1) 

 

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1  กรอบนวคดิปใจจยัที่สงผลตอการจดัการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการการทองทีย่วดยชุมชน 

ป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการ 
จัดการความร๎ู 

ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อ 
การจัดการทํองเท่ียว 

โดยชุมชน 

 

แนวทางการจดัการความรู ๎
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อ 
การจัดการทํองเที่ยว 

โดยชุมชน 
 

ตัวแปรอิสระ : ขอมูลทั่วเป 
1.ขอมูลสวนบุคคล 
  1.1 พศ 
  1.2 อายุ 
  1.3 สถานภาพ 
  1.4 ศาสนา 
  1.5 ชาติพันธุแ 
  1.6 ระดับการศึกษา 
  1.7 จํานวนสมาชิก฿นครอบครัว 
  1.8 ภูมิลํานา 
2.ขอมูลดานศรษฐกิจ 
  2.1 รายเด 
  2.2 อาชีพหลัก 
  2.3 อาชีพสรมิ 
  2.4 การถือครองที่ดิน 
3.ขอมูลดานสงัคม 
  3.1 การดํารงตําหนง฿นชุมชน 
  3.2 การขารวมป็นสมาชิก฿นกลุม 
  3.3 การเดรวมงาน/รวมมือ/ชวยหลือ
หนวยงานภายนอกชุมชน 
  3.4 การเดขารวมประชุม฿นชุมชน 
  3.5 การเดขารับการฝึกอบรม 
  3.6 การเดขารับการศึกษาดูงาน 

ตัวแปรตาม : ลักษณะการจัดการความร๎ู 
1. การบงชี้ความรู  
2. การสรางละสวงหาความรู 
3. การจัดความรูป็นระบบ 
4. การประมวลละกลั่นกรองความรู  
5. การขาถึงความรู  
6. การบงปในลกปลี่ยนความรู  
7. การรียนรู  



 

 

448 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้คือ  ประชากร฿นอําภอจํานวน 59,515 
คน  ดยผูวิจัยเด฿ชสูตร Taro Yamane (1973)  ผลคือเดกลุมตัวอยางมาจํานวนกลุมตัวอยางมาทั้งหมด 400 คน  
ละทําการทียบบัญญัติรยางคแจากประชากร฿นทั้ง 7 องคแการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ของอําภอมจมพื่อ
ป็นตัวทนประชากร (ตาราง 1) ดังนี ้
 
ตาราง 1  สดงผลการสุมตัวอยางของตละชุมชนตามลักษณะการปกครองสวนทองถิ่นดยทียบบัญญัติรยางคแ 

ที ่ การปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวนประชากร จํานวนกลุํมตัวอยําง 
1 ทศบาลตาํบลทาผา  4,924 33 
2 ทศบาลตาํบลมจม 

องคแการบริหารสวนตําบลชางคิ่ง 
2,691 
8,098 

20 
54 

3 องคแการบริหารสวนตําบลบานทับ  6,389 43 
4 องคแการบริหารสวนตําบลมศึก  12,598 84 
5 องคแการบริหารสวนตําบลมนาจร  10,954 73 
6 องคแการบริหารสวนตําบลปางหินฝน  7,192 48 
7 องคแการบริหารสวนตําบลกองขก  6,669 45 

รวม 59,515 400 

  
2. เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเด฿ชบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นป็นครื่องมือดย

ผูวิจัยเดกําหนดขอคําถามตามกรอบนวคิดที่เดจากการทบทวนวรรณกรรมพื่อ฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแของ
งานวิจัย  ซึ่งบงออกป็น 2 สวน  ดังนี้  สวนท่ี 1 คําถามขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม  ประกอบดวย ขอมูล
สวนบุคคล ขอมูลดานศรษฐกิจ  ละขอมูลดานสังคม ละสวนท่ี 2 ความคิดห็นกี่ยวกับลักษณะการจัดการความรู  
ผูวิจัยเดนําครื่องมือท้ังบบสอบถามเปปรึกษาผูช่ียวชาญละผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  ทานพื่อหาความที่ยงตรง
ชิงนื้อหา ทําดยหาคาความสอดคลองหรือดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามตละขอกับจุดประสงคแ 
(Index  of  Item – Objective  Congruence หรือ IOC) ดยบบสอบถามมีคาความที่ยงตรงชิงนื้อหา คือ 
0.65 ละเดนําบบสอบถามเปทดลอง฿หกับกลุมตัวอยางที่เม฿ชกลุมปูาหมาย฿นการดํานินการวิจัย฿นครั้งนี้  ดย
ลักษณะของกลุมตัวอยางมีลักษณะที่฿กลคียงกับกลุมปูาหมาย  จํานวน  30  คน ดวยวิธีของ  คูดอรแ–  ริชารแดสัน  

ดย฿ชสูตร  KR – 21   (ลวนละอังคณา สายยศ, 2538 : 199) ดยปรากฏคาความช่ือมั่นฉลี่ยอยูท่ี α = 0.84 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผูวิจัยเดนําบบสอบถามที่มีคุณภาพเปก็บรวมรวมขอมูลดย฿ชการสุม
ตัวอยางบบงาย จากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน  ดยผูวิจัย฿ชการจัดสนทนากลุมยอยพื่อ฿หเดขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 
 4. การวิเคราะห๑  ผูวิจัยนําขอมูลที่เดจากบบสอบถามจํานวน 400 คน มาวิคราะหแประมวลผลดวย
ปรกรม SPSS (Statistical Package Program for Social Sciences)  ดย฿ชสถิติชิงพรรณนา(Descriptive 
Statistics) ประกอบดวยคาจกจงความถี่  คารอยละ  คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน พื่ออธิบายถึงลักษณะปใจจัย
สวนบุคคล ปใจจัยดานศรษฐกิจ  ละปใจจัยดานสังคม สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) : Multiple 
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Regression  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson’ products moment correlation coefficient) 
พื่อวิคราะหแหาความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานตาง ๆ ที่มีสงผลตอลักษณะการจัดการความรู  วิคราะหแปใจจัยที่มี
สงผลตอการจัดการความรูดวยการหาสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ฿ช฿นการหาสงผลละ
พยากรณแตัวปรหนึ่งซึ่งป็นผลมาจากตัวปรอิสระ 2 ตัวขึ้นเป ดย฿ชวิธีวิคราะหแการถดถอยพหุคูณบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปและลักษณะการจัดการความร๎ู 
    1.1 ข๎อมูลทั่วไป  ประกอบด๎วย 

  1.1.1 ขอมูลสวนบุคคล  จากการศึกษาพบวา ผูตอบบบสอบถามป็นพศชาย คิดป็นรอยละ 
47.25 มีอายุระหวาง 41 - 50 ปี สูงสุด คิดป็นรอยละ 31.00 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 31 - 40 ปี คิดป็นรอยละ
21.25 สถานภาพสมรส คิดป็นรอยละ 79.50 นับถือพุทธศาสนา คิดป็นรอยละ 97.75 ป็นชาติพันธุแ เทยวน (มือง
ลานนา) คิดป็นรอยละ 59.25 กลุมตัวอยางสวน฿หญเดรับการศึกษา คิดป็นรอยละ 96.75 มีจํานวนสมาชิก฿น
ครอบครัว 4 คนข้ึนเป คิดป็นรอยละ 53.25 ละมีภูมิลํานาอาศัยอยู฿นอําภอมจม  คิดป็นรอยละ 80.75  

 1.1.2 ขอมูลดานศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวา ผูตอบบบสอบถามมีรายเดระหวาง 5,001 - 
15,000 บาทตอดือน  คิดป็นรอยละ 46.50 รองลงคือมีรายเดต่ํากวาหรือทากับ 5,000 บาทตอดือน คิดป็นรอย
ละ 29.25  มีอาชีพหลักคือ กษตรกรรม คิดป็นรอยละ 64.25  มีการถือครองที่ดินระหวาง 6 - 15 เร คิดป็นรอย
ละ 68.25 รองลงมาคือ ละรองลงมาคือ ถือครองที่ดินมากกวา 15 เร คิดป็นรอยละ 26.50 

 1.1.3 ขอมูลดานสังคม  จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางดํารงตําหนง฿นชุมชน คิดป็นรอยละ 
35.50 เดขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน คิดป็นรอยละ 48.50 รวมงาน/รวมมือ/ชวยหลือหนวยงานภายนอก
ชุมชน คิดป็นรอยละ 31.00 เดขารวมประชุม฿นชุมชน คิดป็นรอยละ 81.50 ขารับการฝึกอบรม คิดป็นรอยละ 
30.50  ละขารับการศึกษาดูงาน คิดป็นรอยละ 13.00 
 1.2 ลักษณะการจัดการความร๎ูของอําเภอแมํแจํม จังหวัดใหมํ 
 จากตาราง 2 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการจัดการความรูของชุมชน การบงช้ีความรู การสรางละ
สวงหาความรู  ละการรียนรู อยู฿นระดับดํานินการปานกลาง มีคาฉลี่ยทากับ 3.16, 3.13ละ 2.79 สวนการ
จัดความรูป็นระบบ มีคาฉลี่ยทากับ 2.46  การประมวลละกลั่นกรองความรู มีคาฉลี่ยทากับ 2.04 การขาถึง
ความรู มีคาฉลี่ยทากับ 2.18 ละ การบงปในลกปลี่ยนความรู 2.23 ระดับดํานินการนอย   
 

ตาราง 2 คาฉลีย่ สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการความรูของชุมชน 
รายการ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการ 

ลักษณะการจัดความร๎ูของชุมชน    
     การบงช้ีความรู  3.16 0.93 ปานกลาง 
     การสรางละสวงหาความรู 3.13 1.21 ปานกลาง 
     การจัดความรูป็นระบบ 2.46 1.03 นอย 
     การประมวลละกลั่นกรองความรู 2.04 1.09 นอย 
     การขาถึงความรู  2.18 1.12 นอย 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
รายการ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการ 

ลักษณะการจัดความร๎ูของชุมชน    
     การบงปในลกปลี่ยนความรู  2.23 1.34 นอย 
     การรียนรู  2.79 1.25 ปานกลาง 

  

 2. ป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑ระหวํางข๎อมูลทั่วไป (ข๎อมูลสํวนบุคคล ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ และข๎อมูลด๎าน
สังคม) กับลักษณะการจัดการความร๎ู 
 ผ๎ูวิจัยได๎กําหนดตัวแปรอิสระในสํวนของข๎อมูลทั่วไป ดังนี้  
 ข๎อมูลสํวนบุคคล: 1) พศ  2) อาย ุ3) สถานภาพ  4) ศาสนา 5) ชาติพันธุแ  6) ระดับการศึกษา  7)จํานวน
สมาชิก฿นครอบครัว  8) ภูมิลํานา 
 ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ:  9) รายเด  10) อาชีพหลัก 11) อาชีพสริม  12) การถือครองที่ดิน 
 ข๎อมูลด๎านสังคม: 13) การดํารงตําหนง฿นชุมชน  14) การขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน  15) การเด
รวมงาน/รวมมือ/ชวยหลือหนวยงานภายนอกชุมชน  16) การเดขารวมประชุม฿นชุมชน  17) การเดขารับการ
ฝึกอบรม 18) การเดขารับการศึกษาดูงาน 
 2.1 ความสมัพันธแระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตามที่฿ช฿นการวิคราะหแ : การจัดการความรูภูมินิวศ
วัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชนของประชากร฿นอําภอมจม 
 จากตาราง 3 คาสหสัมพันธแของขอมูลทั่วเป (ตัวปรอิสระ) กับลักษณะการจัดการความรู (ตัวปรตาม) 
ผลปรากฏวา ขอมูลสวนบุคคลเมมีความสัมพันธแกับลักษณะการจัดการความรู   ขอมูลดานศรษฐกิจเมมี
ความสัมพันธแกับลักษณะการจัดการความรู  ละขอมูลดานสังคมมีความสัมพันธแกับลักษณะการจัดการความรูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ละระดับ 0.05 ดังปรากฏ฿นตาราง 2 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธแระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตามที่฿ช฿นการวิคราะหแ : การจัดการความรูภูมินิวศ
 วัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชนของประชากร฿นอําภอมจม 

ข๎อมูลทั่วไป 
(ตัวแปรอิสระ) 

ลักษณะ
การ

จัดการ
ความร๎ู 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 16 17 

ข๎อมูลสํวนบคุคล                   
1. พศ 0.112                  
2. อายุ -0.057 -0.039                 
3. สถานภาพ 0.105 0.165 0.197                
4. ศาสนา -0.021 0.084 -0.181 -0.097               
5. ชาติพันธุแ -0.036 0.082 -0.122 -0.074 -0.046              
6. ระดับการศึกษา 0.097 0.026 0.376** -0.045 0.016 -0.117             
7. จํานวนสมาชิก฿นครอบครัว 0.149 -0.122 0.521 -0.104 -0.097 -0.057 0.315            
8. ภูมิลํานา 0.092 -0.145 0.086 0.037 0.058 -0.105 0.052 -0.128           
ข๎อมูลดา๎นเศรษฐกิจ                   
9. รายเด 0.122 -0.104 -0.127 0.086 -0.045 -0.021 -0.122 -0.045 0.085          
10. อาชีพหลัก  0.045 0.086 -0.132 0.068 -0.057 -0.104 0.521** -0.328 -0.057 -0.097         
11. อาชีพสริม 0.104 -0.142 0.036 -0.152 -0.107 -0.173 -0.112 0.198* -0.837 -0.085 -0.038        
12. การถือครองที่ดิน 0.086 -0.076 -0.132 0.036 -0.064 -0.128 -0.145 -0.312 0.156* -0.087 -0.163 -0.063       
ข๎อมูลดา๎นสังคม                   
13. การดํารงตําหนง฿นชุมชน 0.312* 0.086 0.081 0.015 -0.172 -0.143 0.146* -0.092 0.068 -0.095 -0.152 0.054 -0.128      
14. การขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน 0.246** -0.117 0.163* -0.073 0.021 -0.129 -0.147 -0.061 -0.094 0.068 -0.075 -0.018 -0.126 0.275**     
15. การเดรวมงาน/รวมมือ/ชวยหลือ
หนวยงานภายนอกชุมชน 

0.496* -0.073 -0.158 -0.091 -0.079 -0.175 0.136 -0.108 -0.124 -0.062 -0.125 0.126 -0.047 -0.172 0.614**    

16. การเดขารวมประชุม฿นชุมชน 0.481** 0.056 -0.184 -0.059 -0.182 -0.143 -0.097 -0.021 -0.046 -0.024 -0.142 -0.057 -0.104 -0.324** 0.146* 0.421**   
17. การเดขารับการฝึกอบรม 0.352* -0.097 -0.138 -0.105 -0.097 -0.021 -0.081 0.036 -0.172 -0.057 0.063 -0.105 0.084 0.171* -0.157* 0.521** 0.413**  
18. การเดขารับการศึกษาดูงาน 0.521** -0.143 -0.328** -0.163 -0.054 0.116 -0.068 -0.097 -0.105 -0.159 -0.073 -0.081 -0.031 0.386** 0.225** 0.574** 0.346** 0.542** 

หมายเหตุ ** มีความสมัพันธแทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01, * มีความสัมพนัธแที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ ระดับ 0.05 
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 2.2 การวิคราะหแความสมัพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคล ศรษฐกิจ  สังคม ละความคิดห็นตอการจัดการ
ความรูภมูินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชนกับการจัดการความรู 
 จากตาราง 4 ผลการวิคราะหแการถดถอยพบวา ตัวปรอิสระมีความสัมพันธแกับตัวปรตามการจัดการ
ความรูมี 4 หัวขอเดก 13) การดํารงตําหนง฿นชุมชน 16) การเดขารวมประชุม฿นชุมชน มีความสัมพันธแกับตัว
ปรตามดยมีนัยสําคัญที่ .01 14) การขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน 18) การเดขารับการศึกษาดูงานมี
ความสัมพันธแกับตัวปรตามดยมีนัยสําคัญที่ .05 ละตัวปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันผวนของตัวปร
ตามเดรอยละ 51.4 สวนท่ีหลืออีกรอยละ 49.6 ป็นอิทธิพลจากตัวปรอื่นๆ  การวิคราะหแการถดถอยสดง฿หห็น
วา การดํารงตําหนง฿นชุมชน การเดขารวมประชุม฿นชุมชน การขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน ละการเดขา
รับการศึกษาดูงานมีความสัมพันธแกับการจัดการความรูดยรวม 
 

ตาราง 4 การวิคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคล ศรษฐกิจ  สังคม ละความคิดห็นตอการจัดการ
 ความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชนกับการจัดการความรู 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ลักษณะการจัดการความร๎ูโดยรวม 
b t Sig 

1. พศ    -0.413    -0.147   0.834 
2. อาย ุ    -0.324    -2.016   0.649 
3. สถานภาพ    -0.758     -2.173   0.715 
4. ศาสนา     0.081     0.594   0.364 
5. ชาติพันธุแ     0.185     0.493   0.257 
6. ระดับการศึกษา    -0.316    -1.759   0.481 
7. รายเด    -0.139    -0.643   0.868 
8. จํานวนสมาชิก฿นครอบครัว    -0.363    -2.421   0.759 
9. ภูมิลํานา    -0.195    -0.692   0.642 
10. อาชีพหลัก     0.068     0.968   0.092 
11. อาชีพสริม    -0.215    -0.792   0.415 
12. การถือครองที่ดิน    -0.018    -0.196   0.962 
13. การดํารงตําหนง฿นชุมชน     0.392     4.913   0.000** 
14. การขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน    -0.433    -2.641   0.013* 
15. การเดรวมงาน/รวมมือ/ชวยหลือหนวยงานภายนอกชุมชน    -0.218    -0.857   0.068 
16. การเดขารวมประชุม฿นชุมชน     0.486     5.972   0.000** 
17. การเดขารับการฝึกอบรม     0.643     1.045   0.096 
18. การเดขารับการศึกษาดูงาน     0.371     5.135   0.031* 
คาคงท่ี     1.832     2.483   0.009 
R2      0.514 51.4% 
F    10.819  
Sig.F      0.000  
หมายเหตุ **. P< 0.01,   *. P< 0.05 
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 จากผลการวิคราะหแการถดถอย ผูศึกษาขอสรุปผลดังนี้ ฿นภาพรวมปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู ภูมิ
นิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน เดก การดํารงตําหนง฿นชุมชน การเดขารวมประชุม฿นชุมชน 
การขารวมป็นสมาชิกกลุม฿นชุมชน ละการเดขารับการศึกษาดูงาน (ผนภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 ภาพรวมปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภมูินิวศวฒันธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดยชุม
ของอําภอมจม  จังหวัดชียง฿หม ผลปรากฏวา การบงช้ีความรู การสราง ละสวงหาความรู   ละการรียนรู 
อยู฿นระดับดํานินการปานกลาง การจัดความรูป็นระบบ การประมวลละกลั่นกรองความรู การขาถึงความรู ละ 
การบงปในลกปลี่ยนความรู อยูระดับดํานินการนอย  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ละสถาบันพิ่มผลผลิตหงชาติ (2548: 5-6) กลาววา กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management 
Process) ซึ่งป็นกระบวนการบบหนึ่งที่จะชวย฿หขา฿จถึงขั้นตอนที่ทํา฿หกิดกระบวนการจัดการความรู หรือ
พัฒนาการของความรูที่จะกิดขึ้นซึ่งประกอบดวย การบงช้ีความรู การสรางละสวงหาความรู การจัดความรู฿ห
ป็นระบบ การประมวลละกลั่นกรองความรู การขาถึงความรู  การบงปในลกปลี่ยนความรู ละการรียนรู ละ
งานวิจัยของสุจินตแ  สิมารักษและคณะ (2549: ข-ค) ซึ่งเดพัฒนากลเกการจัดการความรูพื่อพัฒนาทองถิ่นระดับ
ตําบล-อําภอ พบวา  พลังสําคัญที่ทํา฿หคน฿นชุมชนอยูรอดละสามารถจัดการตัวองเดนั้นประกอบเปดวย 1) ฐาน
ทรัพยากร ป็นจุดริ่มตนของการผลิตความรู  สรางระบบคุณคาละความช่ือ รวมเปถึงการสรางครือขายทางสงัคม 
2) ครือขายทางสังคม ป็นพลังที่ยึดยงชาวบาน฿นชุมชนทองถิ่นเวดวยกันป็นครือขาย 3) ระบบความรู ป็น
กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization: Tacit to Tacit) รวมถึงการลือก฿ชความรูที่หมาะกับบริบทละ
สภาพวดลอมของชุมชน ซึ่งป็นกระบวนการจัดการความรูที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง 4) ระบบคุณคาละความช่ือ ป็น
ครื่องรอยรัด฿หชุมชนทองถิ่นดํารงอยูเด ทําหนาที่กํากับควบคุมพฤติกรรมของคน฿นชุมชน สดงออกมา฿นรูปบบ
ตาง ๆ ชน  พิธีกรรม  ความช่ือ  ประพณี ละวัฒนธรรม ป็นตน ซึ่งมีความตกตางกันเปตามลักษณะภูมินิวศ
วัฒนธรรม ดังนั้นการจัดการความรูควรศึกษาลักษณะการจัดการความรูของชุมชนพื่อขา฿จชุมชน฿นระดับหนึ่งลว 
ควรคํานึงถึงบริบทละปใญหาของชุมชนดวยชนกัน ดังที่ สายันตแ เพรชาญจิตรแ ละคณะ (2549: 238-242) เด
ศึกษากระบวนการรียนรูละการจัดการความรูชุมชนดานศิลปวัฒนธรรมละภูมิปใญญาทองถิ่นพบวา  การจัดการ

ป๓จจัยที่มีอิทธพิลตอํจัดการความรู๎ 
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ

ทํองเที่ยวโดยชุมชน 
ข๎อมูลด๎านสังคม : 
   1. การดํารงตําหนง฿นสังคม 
   2. การเดขารวมประชุม 
   3. การเดขารวมป็นสมาชิก฿น
ชุมชน 
   4. การเดขารับการศึกษาดูงาน 

แนวทางการจัดการความร๎ู 
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพ่ือ 

การจัดการทํองเท่ียวโดยชุมชน 
 

ตัวแปรตาม : ลักษณะการจัดการความร๎ู 
1. การบงชี้ความรู  
2. การสรางละสวงหาความรู 
3. การจัดความรูป็นระบบ 
4. การประมวลละกลั่นกรองความรู  
5. การขาถึงความรู  
6. การบงปในลกปลี่ยนความรู  
7. การรียนรู  

ตัวแปรอิสระ : ขอมูลท่ัวเป 
1.ขอมูลสวนบุคคล 
  1.1 พศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3  ระดับการศึกษา 
  1.4 จํานวนสมาชิก฿นครอบครัว 
2.ขอมูลดานศรษฐกิจ 
  2.1 รายเด 
3.ขอมูลดานสังคม 
  3.1 การดํารงตําหนง฿นชุมชน 
  3.2 การขารวมป็นสมาชิก฿นกลุม 
  3.3 การเดรวมงาน/รวมมือ/ชวยหลือหนวยงาน
ภายนอกชุมชน 
  3.4 การเดขารวมประชุม฿นชุมชน 
  3.5 การเดขารับการฝึกอบรม 
  3.6 การเดขารับการศึกษาดูงาน 
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รียนรูละการจัดการความรูริ่มตนบนฐานคิดหรือหลักการ฿ดหลักการหนึ่งกอน  ชน การมีสวนรวม  การพึ่งตนอง 
พื่อช่ือมยงตอยอดสูนวคิดอื่น ๆ ละพบวามีความจําป็นอยางยิ่งที่จะตองฟื้นฟูภูมิปใญญาของชุมชนมา฿ช฿หกิด
ประยชนแเดอยางต็มศักยภาพ   ทําการผลิตซ้ําชุดความรู  ประสบการณแ รวมทั้งประดิษฐแภูมิปใญญา฿หมจากฐานภูมิ
ปใญญาดิม฿หหมาะสมกับบริบทของปใญหาที่ชุมชนผชิญอยูจนกิดชุดความรู฿หม  (Situated Knowledge) เด฿ช
ประยชนแ ดังนั้นหากจะพัฒนากระบวนการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมจําป็นอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงปใจจัย
฿นขางตนดวยชนกัน 
 จากผลการวิคราะหแการถดถอย฿นภาพรวมปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการ
จัดการทองที่ยวดยชุมชน เดก การดํารงตําหนง฿นชุมชน การเดขารวมประชุม฿นชุมชน การขารวมป็นสมาชิก
กลุม฿นชุมชน ละการเดขารับการศึกษาดูงาน  จะห็นเดวาปใจจัยดานสังคมป็นการมีสวนรวมอยางป็นทางการ
ทานั้น  สอดคลองกับกนกวรรณ ชูชาญ (2552: บทคัดยอ) เดศึกษารื่องการจัดการความรูทางวัฒนธรรมดยผูนํา
ชุมชนพื่อการทองที่ยวชุมชนบานผาหมอนดอยอินทนนทแ  จังหวัดชียง฿หม พบวาผูนําชุมชนมีบทบาท฿น
กระบวนการจัดการความรูดยอาศัยวทีรียนรูชุมชนผานการถายทอด  การนําเป฿ช  ละการผลิตซ้ํา การรียนรูที่
กิดจากกระบวนการวิจัยทองถิ่น ละยังพบรูปบบการจัดการความรูตามประพณี  ดังที่สายันตแ เพรชาญจิตรแ 
(2549: 244) เดกลาววา กระบวนการรียนรูบบมีสวนรวม (Participative Learning) บบเมป็นทางการเดสาระ
ทางการรียนรู (Informal & Informative Style) ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน (Accordance to Community 
Culture) ละพึ่งตนองเด (Self-Reliance) ทํา฿หชุมชนเดขาสูกระบวนการรียนรูละการจัดการความรูอยางป็น
ทางการ฿นลําดับตอเป ดังนั้นการพัฒนารูปบบการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการทองที่ยวดยชุมชน
ควรสรางการรียนรูอยางเมป็นทางการกอนที่จะขาสูกระบวนการจัดการรียนรูอยางป็นทางการ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษามุงหวังจะนําผลที่เดจากปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อ
การจัดการทองที่ยวดยชุมชนป็นขอมูลประกอบ฿นการพัฒนารูปบบการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการ
จัดการทองที่ยวดยชุมชน ซึ่งป็นการจัดการความรู฿นอีกรูปบบหนึ่งที่อาจจะทํา฿หกิดการรียนรูของ "คน" ฿น
ชุมชนบนฐานคิด "กระบวนการรียนรูรวมกัน" อันจะนําเปสูการรักษาสมดุล ดานศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมตามบริบทภูมินิวศวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา จตนาพื่อหวังสรางความสมดุล
ของอํานาจละสิทธิ์฿นทรัพยากรระหวางผูมีสวนเดสีย ทาทันการปลี่ยนปลง จนกลายป็น "ชุมชนหงการ
รียนรู" (Communication of Practices: COP) ฿นผลสุดทายหากพอจะกาวเปถึง  ดังที่ Davide Brocchi (2008) 
กลาวถึงการนําทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปใญญามาพิจารณารวมกับความยั่งยืนตองริ่มจาก
การปลี่ยนมุมที่มีอยูปใจจุบันของบุคคลที่มองถึงความติบต (Growth) ตองปลี่ยนเปมองรื่องความสมดุล 
(Balance) รวมถึงปลี่ยนนวคิดจากการขงขัน (Competition) เปสูการรวมมือกัน (Cooperation) ละปลี่ยน
มุมมองจากการมุงพัฒนาศรษฐกิจ (Economic Center  Worldview) เปสูมุมมองที่หลากหลายมิติ (Multi-
dimensional Worldview) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาท่ีพบวาลักษณะทางสังคมสงผลตอลักษณะการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการ
จัดการทองที่ยวดยชุมชน ดังนั้นผูนําชุมชน ผูบริหารชุมชน หรือหนวยงานที่กี่ยวของควรนําประด็นขอคนพบนี้เป
฿ช฿นกระบวนการพัฒนาชุมชน พื่อสรางการรียนรูรวมอันจะนําเปสูการสรางความตระหนักรวม ละการจัดการ
รวม฿นรื่องอื่นๆตอเป 
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  2. จากผลการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมพื่อการจัดการทองที่ยวดย
ชุมชนนั้น สามารถนําผลการวิจัยนี้เปพัฒนารูปบบการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรมอันจะนําเปสูการรักษา
สมดุล ดานศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมชุมชน ละสรางความสมดุลของอํานาจละสิทธ์ิ฿นทรัพยากรระหวางผูมี
สวนเดสีย ทาทันการปลี่ยนปลงจนกลายป็น "ชุมชนหงการรียนรู" ดย฿ชการจัดการทองที่ยวดยชุมชนป็น
ครื่องมือ 
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บทคัดยํอ 
  การวิจัยรื่องนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา1)ระดับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละระดับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค 2)พื่อปรียบทียบปใจจัยสวนบุคคลกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 3) 
พื่อปรียบทียบปใจจัยสวนบุคคล ละพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูลดย฿ช
บบสอบถามเปยังกลุมตัวอยางที่ซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ  400 คน วิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติชิงพรรณนา  
เดก คาความถี่คารอยละ  คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน สถิติชิงอนุมาน ฿ช (t-test)ละ  การวิคราะหแ
ความปรปรวนทางดียว ( One-way- ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05  
  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญพศหญิง อายุ 36-46 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทอกชน มีรายเด 15,001-25,000 บาท฿หความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแ  ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ละ ดานการสงสริมการตลาด  อยู฿นระดับมาก สําหรับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันชีวิตผานออนเลนแผูบริภคสวน฿หญ฿หระดับความสําคัญ บบประกันที่ลือกซื้อ  หตุผล฿นการซื้อ  บุคคลที่มี
สวนรวม฿นการตัดสิน฿จ มีชองทางการรับขอมูลขาวสาร ละ ลือกวิธีการจายงินบบรายปี ที่ตกตางกัน  
ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันมีผลตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  ละ พฤติกรรม
฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแท่ีตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05  
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, ประกันชีวิตผานออนเลนแ  
 
ABSTRACT 
  This research 1) level of marketing mix and consumer purchasing behavior of online life 
insurance. 2) To compare personal factors with marketing mix factors. 3) To compare personal 
factors. And life insurance buying habits The data were collected by using questionnaires to 400 
samples who purchased life insurance through online. Data were analyzed by using descriptive 
statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. The t-test and one-way ANOVA 
were significant at 0.05.  
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  The research found that Most of the females age 36-46 years. Employees of private 
companies earn 15,001-25,000. The Company focuses on marketing mix, pricing, distribution 
channels and marketing promotion. different For online consumer buying behavior, most 
consumers give priority. Buy insurance. Reasons to buy People involved in decision making There 
are channels to receive information and choose the method of annual payment. different The 
hypothesis test showed that Different personal factors affect the mix of marketing and behavior 
of online life insurance.  
Keywords : marketing mix, behavior, online life insurance  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นปี 2560  ประทศเทยเดริ่มขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งป็นยุคของการ฿ชนัวตกรรม ละ ทคนลยี ฿ห
ขามามีบทบาทมากขึ้น฿นองคแกร หรือ หนวยงานตาง ๆ ทั้ง฿นภาครัฐละ ภาคอกชน กระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจ
ละสังคม มีการสํารวจพฤติกรรมของผู฿ชอินทอรแน็ต฿นปี 2560 พบวากลุมคน Gen Y ป็นกลุมที่฿ชอินทอรแน็ต
สูงสุดตอวัน กิจกรรมที่นิยมทํามื่อ฿ชอินทอรแน็ตมากท่ีสุด 5  อันดับรก เดก การ฿ชซชียลมิดียการคนหาขอมูล 
การรับสงอีมลลแ การดูทีวีละฟใงพลงออนเลนและการซื้อสินคาออนเลนแ จากผลสํารวจพบวาการซื้อสินคาออนเลนแ
ป็นกิจกรรม 1 ฿น 5 อันดับรกที่คนนิยมมื่อ฿ช  ป็นที่นาสน฿จวาความถี่฿นการซื้อสินคาละ฿ชบริการ฿นระยะวลา  
3 ดือน บริการดานการงินละการลงทุนป็นบริการที่คนเทยลือกซื้อซ้ํามากที่สุด สดง฿หห็นวาคนเทยริ่ม฿ห
ความเววาง฿จ฿นระบบทคนลยีมากขึ้น ประกันชีวิตถือป็นอีกหนึ่งธุรกิจกี่ยวกับการงิน ตองมีการพัฒนาละ
ปรับปรุงตามรูปบบการ฿ชชีวิต ละ ความตองการของลูกคา ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตเทยปี 2559 ละนวนม
ธุรกิจประกันชีวิตเทยปี 2560 ธุรกิจประกันชีวิตป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการติบตขึ้น ละมีนวนมขยายตัว฿นชวงปี  
2560  หรือบี้ยประกันประมาณ 600 ลาน มีหลายปใจจัยชน สภาวะศรษฐกิจ นยบายของภาครัฐ ฿นรื่องของ
กฎระบียบ฿นการดํานินธุรกิจประกันชีวิตพื่อรองรับการปลี่ยนผานสูการป็น “Digital Insurance”ละมาตรการ
ทางดานภาษี  การขงขันของบริษัทตาง มีการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หมีความหลากหลาย ทั้งพัฒนารูปบบการ
฿หบริการ฿หทันสมัย สะดวกสบาย ชน การพัฒนาระบบการทําธุรกรรมประกันชีวิตผานสื่ออิล็กทรอนิกสแ (Digital 
Life Insurance) ฿หครอบคลุม฿นทุกขั้นตอนของการประกันชีวิต   สินคาประกันชีวิตซึ่งเดมีการพัฒนาป็นการขาย
ผานออนเลนแ  พื่อป็นการตอบสนองความตองการของลูกคา จากท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงมีความสน฿จ฿นการศึกษาปใจจัย
สวนประสมทางการตลาดละพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตออนเลนแของผูบริภค฿นขตกรุงทพฯ ละปริมณฑล 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พือ่ศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค 
 2. พื่อศึกษาพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค 
 3. พื่อปรียบทียบปใจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาด 
 4. พื่อปรียบทียบปใจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในงานวิจัย 
 นิยามศัพทแที่฿ช฿นงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
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 1. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ครื่องมือ฿นการทําการตลาดที่สามารถทํา฿หธุรกิจประสบ
ความสําร็จเดก  
 ผลิตภัณฑแ หมายถึง บบประกันชีวิตสนอขายอยู฿นออนเลนแท่ีสามารถตอบสนองความตองการผูบริภค 
 ราคา หมายถึง  จํานวนงินท่ีลูกคาพอ฿จที่จะจายพื่อ฿หเดประกันชีวิตที่จําหนายอยู฿นออนเลนแ 
 การจัดจําหนาย หมายถึง  ชองทางที่ลูกคาสํามารถรับรูขอมูลประกันชีวิตผานออนเลนแทุกชองทาง 
 การสงสริมการตลาด หมายถึง   สิ่งจูง฿จที่กระตุน฿หผูบริภคกิดการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ 
 การตลาดออนเลนแ  หมายถึง  หรือ การตลาดบนอินทอรแน็ต ( Internet marketing) , I-marketing, 
Web-marketing, Digital Marketing, online-marketing, E-Marketing) 
 2. พฤติกรรม  หมายถึง  กระบวนการหรือขั้นตอน฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแดย฿ชนวทางการ
วิคราะหแพฤติกรรมเดก ฿ครคือตลาดปูาหมาย   ซื้ออะเร ทําเมตองซื้อ บุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ  ซื้อ
มื่อ฿ด  ซื้อที่เหน ละลือกวิธีการจายงินอยางเร 
 3. ประกันชีวิต   หมายถึง   ความคุมครองรายเดมื่อกิดหตุที่ทํา฿หสูญสียรายเด หรือ สูญสียชีวิตทั้ง
จากทางอุบัติหตุหรือจ็บปุวย   รวมเปถึงการชดชยคาสินเหมทดทน มื่อกิดหตุตามสัญญาประกันชีวิต ละป็น
การออมงินพื่อเว฿ช฿นอนาคตยามกชรา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยเดนํานวคิดละทฤษฏีของฟิลิป  คอตลอรแ  มา฿ชซึ่งประกอบเปดวย 
 1. ตัวปรอิสระประกอบเปดวยปใจจัยสวนบุคคลดาน  พศ  อายุ  อาชีพ การศึกษาละ รายเด 
 2. ตัวปรตามประกอบเปดวย  2 ตัวปร 
    2.1  ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นดานผลิตภัณฑแ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ละ 
ดานสงสริมการตลาด 
    2.2  พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค฿นขตกรุงทพฯละปริมณฑล ดย฿ชหลัก
วิคราะหแพฤติกรรมของ  6W 1H  ฿ครคือตลาดปูาหมาย   ซื้ออะเร ทําเมตองซื้อ บุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ  
ซื้อมื่อ฿ด  ซื้อที่เหน ละลือกวิธีการจายงินอยางเร 
 
   

     
   
 
                                  

พฤติกรรมการซื้อประกันชีวติผําน
ออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล  6W 1H 

 
 
 

 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ในการซ้ือประกันชีวิต
ผํานออนไลน๑ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ครั้งนี้ป็นการวิจยัชิงสํารวจ มีวิธีการดํานินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากร฿นการวิจัยครั้งนี้  ป็นประชากรที่ซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแที่อาศัยอยู฿นกรุงทพฯละ
ปริมณฑล  จํานวน 32,156 คน (สํานักงานคณะกรรมการกํากับละสงสริมการประกอบวิชาชีพประกันภัย , 
ออนเลนแ) 
 2. ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย จัดทําบบสอบถามบงป็น 4 ตอนดยตอนที่ 1 ป็นคําถามกี่ยวกับปใจจัย
สวนบุคคล ตอนที่ 2 ป็นคําถามกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ตอนที่ 3 กี่ยวกับพฤติกรรม฿นการซื้อ ซึ่งป็น
บบมาตรสวนประมาณคา ( Rateting scale ) ละ ตอนที่ 4 ป็นคําถามปลายปิดสําหรับขอสนอนะ 
 3. การก็บรวบรวมขอมูล ก็บรวบรวมขอมูล ระหวางดือนมีนาคม  ถึง ดือนมษายน  2561  ดยนํา
บบสอบถามเป฿หกลุมประชากรตอบจํานวน  400 ชุด  ดยมีวิธีการดํานินการก็บรวบรวมขอมูลดังนี้  สราง
บบสอบถามผาน Google Form สงบบสอบถามผาน E-mail ฿นกลุมตัวทนประกันชีวิต ละ฿นกลุมสื่อ Social 
Media ชน Facebook , Line ทั่วเป ละ จัดทําบบสอบถามนําเปเวที่สํานักงานตัวทนประกันชีวิต฿นขต
กรุงทพฯละปริมณฑลพื่อ฿หลูกคาท่ีขามา฿ชบริการ฿นสํานักงานตอบบบสอบถาม 
 4. การจัดทําขอมูลละสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล วิคราะหแขอมูลของกลุมตัวอยาง฿นการตอบ
บบสอบถามดยปรกรม สําร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เดก คาความถี่ 
(Frequency) ละคารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติ( t-test ) ละ การวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-way-ANOVA ) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สรุปขอมูลทั่วเป พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง อายุระหวาง 36-46 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน รองลงมาป็นอาชีพตัวทนประกันชีวิต สวน฿หญมีรายเดตอดือนฉลี่ย 
15,001-25,000 บาท รองลงมามีรายเด 35,001 -45,000 บาท 
 2. สรุประดับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริภค฿หความสําคัญ฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ 
ตามตารางดานลางดังนี้ 

สวนประสมทางการตลาด    
ดานผลิตภณัฑแ  4.24 0.980 
ดานราคา 4.13 0.945 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.17 0.961 
ดานการสงสริมการตลาด 4.01 1.038 

ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย  และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของสํวนประสมทางการตลาดที่ผ๎ูบริโภคให๎ความสําคัญ 
 

จากตารางที่  1 พบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดทีผู่บริภค฿หความสําคญั฿นการซื้อประกันชีวิตผาน
ออนเลนแของผูบริภค฿นขตกรุงทพฯละปริมณฑล สวน฿หญ฿หความสําคญัดานผลติภณัฑแ มีคาฉลี่ยอยูที่ 4.24 
รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายมีคาฉลีย่ที่ 4.22 ดานราคามีคาฉลี่ย 4.13 ละดานสงสริมการตลาดมี
คาฉลี่ย4.01ตามลําดับ 
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 ด๎านผลิตภัณฑ๑ พบวาผูบริภค฿หความสําคัญระดับมาก฿นรื่องการมีง่ือนเขความคุมครอง฿นกรมธรรมแ
จงอยางชัดจน รองลงมาคือผลประยชนแที่เดรับจากกรมธรรมแตรงตามความตองการ  ความมีช่ือสียง ละ 
ภาพลักษณแของบริษัท ตามลําดับ 
 ด๎านราคา พบวาผูบริภค฿หความสําคัญระดับมาก฿นรื่องสํามารถคํานวณบี้ยประกันเดจากระบบ
ออนเลนแอยางมนยา รองลงมาคือราคาสํามารถปรับลดละพิ่มเดตามความตองการ 
 ด๎านชํองทางการจําหนําย พบวาผูบริภค฿หความสําคัญระดับมาก฿นรื่องการขาถึงขอมูลเดตลอด 24 
ชม. รื่องการจัดหมวดหมูบบประกันตาง ๆ ที่ขาถึงเดงาย ตามลําดับ 
 ด๎านการสํงเสริมการตลาดพบวาผูบริภค฿หความสําคัญ฿นระดับมาก฿นรื่องการเดรับสวนลดคาบี้ย
ประกันอยางถูกตองตามขอกําหนด รองลงมาคือการสะสมคะนนพื่อรับสิทธิพิศษ ละ กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธแนะนําบบประกันตามสถานท่ีตางๆ ตามลําดับ 
 3. สรุประดับพฤติกรรมการซื้อท่ีผูบริภค฿หความสําคัญ฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ  

พฤติกรรมการซื้อ   
ลือกซื้อบบประกันอะเร (What) 3.85 1.076 
หตุผลทําเมตองซื้อประกันชีวิต (Why) 3.92 1.23 
ซื้อประกันมื่อ฿ด (When) 3.663 1.181 
ชองทางการหาขอมูลขาวสาร(Where) 3.32 1.19 
บุคคลที่มสีวนรวม฿นการตัดสิน฿จ (Whom) 3.77 1.120 
ทานลือกวิธีการจายงินอยางเร(How) 3.10 1.385 

ตารางที่ 2 คําเฉลี่ย  และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของพฤติกรรมที่ผ๎ูบริโภคให๎ความสําคัญ 
 

 จากตารางที่ 2  พบวาพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค฿นขตกรุงทพฯละ
ปริมณฑล ฿หความสําคัญตอหตุผล฿นการซื้อประกันชีวิตอยู฿นระดับมากคาฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือการลือกซื้อ
บบประกันคาฉลี่ย 3.85 ดยการซื้อมื่อ฿ดมีคาฉลี่ย 3.66 ผูบริภค฿หระดับความสําคัญปานกลาง฿นดานชองทาง
การหาขอมูลขาวสารมีคาฉลี่ย 3.32 ละ วิธีการจายงินมีคาฉลี่ย 3.10 ตามลําดับ 
 ด๎านแบบประกันที่เลือกซ้ือ(What) ดยภาพรวมผูบริภค฿หความสําคัญระดับมาก ฿นรื่องบบประกัน
สุขภาพละอุบัติหตุป็นอันดับรก รองลงมาป็นประกันบบรครายรง ประกันบบสะสมทรัพยแ  
 ด๎านเหตุผลในการซ้ือ (Why) ดยภาพรวมผูบริภค฿หความสําคัญอยู฿นระดับมาก ฿นรื่องพื่อป็นคา
รักษาพยาบาลละรครายรง฿นอนาคต พื่อวางผนกษียณ พื่อวางผนภาษ ี 
 ด๎านซ้ือประกันเมื่อใด (When)  ดยภาพรวมผูบริภค฿หความสําคัญอยู฿นระดับมาก ฿นรื่อง
ผลประยชนแ฿นบบประกันตรงตามความตองการ รองลงมาคือ สิ้นปีบัญชีพื่อลดหยอนภาษ ี 
 ด๎านบุคคลที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ(Whom)  ดยภาพรวมผูบริภค฿หความสําคัญอยู฿นระดับมาก฿น
รื่อง ตนอง รองลงมาบุคคล฿นครอบครัว ตัวทนประกัน ละ พื่อน   
 ด๎านชํองทางการรับข๎อมูลขําว (Where) ดยภาพรวมผูบริภค฿หความสําคัญระดับปานกลาง ฿นรื่อง 
Social Media (Facebook , Line ,IG) รองลงมาคือ Website Application ละ E-mail  
 ด๎านวิธีการจํายเงินอยํางไร(How) ดยภาพรวมผูบริภค฿หความสําคัญระดับปานกลาง ฿นรื่องการซื้อ
ราย 1 ปี รองลงมาคือการซื้อราย 1 ดือน การซื้อราย 6 ดือน ละการซื้อราย 3 ดือน ตามลําดับ   
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 4. ปรียบทียบปใจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาดการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค
฿นขตกรุงทพฯ ละปริมณฑล 
ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ปใจจัยสวนบุคคล 
 พศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายเด 
ดานผลิตภณัฑแ 0.090* 0.000* 0.000* 0.000* 0.722 
ดานราคา 0.967 0.002* 0.198 0.000* 0.061 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.331 0.001* 0.008* 0.000* 0.086 
ดานการสงสริมการตลาด  0.038* 0.027* 0.004* 0.000* 0.155 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบป๓จจัยสํวนบุคคลกับสํวนประสมทางการตลาด 
 

 จากตารางที่ 3 พบวาพศที่ตกตางมีผลกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ตกตาง฿นดานผลิตภัณฑแ
ละดานการสงสริมการตลาด  อายุที่ตกตางมีผลกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ตกตาง฿นทุก ๆ ดาน  
การศึกษาท่ีตกตางมีผลกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีตกตาง฿นดานผลติภณัฑแ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ละ ดานการสงสริมการตลาด อาชีพท่ีตกตางมีผลกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ตกตางทุก ๆ ดาน รายเด
ที่ตกตางเมมีผลกับสวนประสมทางการตลาด฿นทุก ๆ ดาน  อยางมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05  
 5. ปรียบทียบปใจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ฿นขตกรุงทพฯ ละ
ปริมณฑล  

 
พฤติกรรม฿นการซื้อ 

ปใจจัยสวนบุคคล 
พศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายเด 

ลือกซื้อบบประกันอะเร (What) 0.633 0.007* 0.947 0.096 0.273 
หตุผลทําเมตองซื้อประกันชีวิต (Why) 0.398 2.119 0.786 0.442 0.104 
รับขอมูลขาวสารมาจากที่เหน (Where)  0.746 0.284 0.554 0.001* 0.002* 
บุคคลที่มสีวนรวม฿นการตัดสิน฿จ (Whom) 0.000* 0.252 0.002* 0.032* 0.001* 
ทานลือกวิธีการจายงินอยางเร(How)  0.001* 0.610 0.002* 0.015* 0.000* 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบป๓จจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตผํานออนไลน๑ใน 
เขตกรุงเทพฯ  และ ปริมณฑล 

 

จากตารางที่ 4 พบวาพศที่ตกตางมีผลกับพฤติกรรมการซื้อที่ตกตาง฿นดาน ทานลือกวิธีการจายงิน
อยางเร (How) ทานลือกวิธีการจายงินอยางเร (How)  อายุที่ตกตางมีผลกับพฤติกรรมการซื้อที่ตกตาง฿นดาน 
ลือกซื้อบบประกันอะเร (What) การศึกษาท่ีตกตาง ผลกับพฤติกรรมการซื้อที่ตกตาง฿นดานบุคคลที่มีสวนรวม
฿นการตัดสิน฿จ (Whom)  ทานลือกวิธีการจายงินอยางเร (How)  อาชีพที่ตกตางมีผลกับพฤติกรรมการซื้อที่
ตกตาง฿นดานรับขอมูลขาวสารมาจากที่เหน (Where)  บุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ (Whom)  ทานลือก
วิธีการจายงินอยางเร (How)  รายเด ที่ตกตางมีผลกับพฤติกรรมการซื้อที่ตกตาง฿นดาน  รับขอมูลขาวสารมา
จากท่ีเหน (Where)  บุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ (Whom) ทานลือกวิธีการจายงินอยางเร (How)  อยางมี
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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อภิปรายผลทดสอบสมมตฐิาน  
 จากการศึกษารื่องปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแของ
ผูบริภค฿นขตกรุงทพฯละปรมิณฑล สามารถอภิปรายผลทดสอบสมมติฐานเดดังนี้  
 1. ผลทดสอบสมมติฐานปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้อประกัน
ชีวิตผานออนเลนแตกตางกันดังน้ี 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปใจจัยสวนบุคคล 

พศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายเด 
 1.ดานผลติภณัฑแ -    -  
 2.ดานราคา -  -  -  
 3.ดานชองทางการจัดจําหนาย -    -  
 4.ดานการสงสรมิการตลาด  -    -  

ตารางที่  5  ผลทดสอบสมมติฐานป๓จจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันมีป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดในการซ้ือ
ประกันชีวิตผํานออนไลน๑แตกตํางกัน 

 
 พศที่ตกตางกันมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้ อประกันชีวิตผานออนเลนแ฿นภาพรวมเม
ตกตางกัน฿นทุกดาน เมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรฏา   สภาสิทธ์ิ (2557) เดศึกษารื่อง พฤติกรรมละปใจจัย
ที่สงผลตอการลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ บริษัทกรุงทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ฿นขตบางค 
กรุงทพมหานคร ที่พบวาพศทีตกตางกัน มีปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ฿นดานผลิตภัณฑแ  ดานราคา  ดาน
การจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ละดานกระบวนการ ของการตัดสิน฿จลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสม
ทรัพยแท่ีตกตางกัน 
 อายุท่ีตกตางกันมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ฿นภาพรวมตกตาง
กัน฿นทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรฏา   สภาสิทธ์ิ (2557) เดศึกษารื่อง พฤติกรรมละปใจจัยที่สงผลตอ
การลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ  บริษัทกรุงทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ฿นขตบางค 
กรุงทพมหานคร  พบวา อายุที่ตกตางกัน มีผลตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ฿นดานผลิตภัณฑแ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ของการตัดสิน฿จลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ ตกตางกัน 
 การศึกษาที่ตกตางกันมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ฿นภาพรวม
ตกตางกัน฿นดานผลิตภัณฑแ  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงสริมการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ภัทรฏา   สภาสิทธ์ิ (2557) เดศึกษารื่อง พฤติกรรมละปใจจัยที่สงผลตอการลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ 
บริษัทกรุงทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ฿นขตบางค กรุงทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาทีตกตางกัน มี
ผลตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาด เดก ดานผลิตภัณฑแ ดานชองทางการจัดจําหนาย ของการตัดสิน฿จลือกซื้อ
ประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ ตกตางกัน 
 อาชีพท่ีตกตางกันมีสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ฿นภาพรวมตกตางกัน
ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรฏา   สภาสิทธิ์ (2557) เดศึกษารื่อง พฤติกรรมละปใจจัยที่สงผลตอการ
ลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ บริษัทกรุงทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ฿นขตบางค กรุงทพมหานคร ที่
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พบวาอาชีพที่ตกตางกัน มีผลตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ฿นดานผลิตภัณฑแ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงสริมการตลาด ของการตัดสิน฿จลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ ตกตางกัน 
 รายเดที่ตกตางกันมีปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ฿นภาพรวมเม
ตกตางกัน฿นทุกดาน เมสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรฏา   สภาสิทธิ์ (2557) เดศึกษารื่อง พฤติกรรมละปใจจัย
ที่สงผลตอการลือกซื้อประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแ บริษัทกรุงทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ฿นขตบางค 
กรุงทพมหานคร พบวารายเดที่ตกตางกันมีผลตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาด฿น  ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงสริมการตลาด ดานบุคลากร ท่ีตกตางกัน  
 2. ผลทดสอบสมมติฐานปใจจัยสวนบุคคลที่ตกตางกันมีพฤติกรรมที่ตกตางกัน฿นการซื้อประกันชีวิตผาน
ออนเลนแ 

พฤติกรรม฿นการซื้อ 
ปใจจัยสวนบุคคล 

พศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายเด 
1.ลือกซื้อบบประกัน -  - - - 
2.หตุผล฿นการซื้อประกัน - - - - - 
 3.ซื้อประกันมื่อ฿ด - - -   
4.ชองทางการรับขอมูลขาวสาร  - - -   
5.บุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ  -    
6.วิธีการจายงิน  -    

ตารางที่ 6  ผลทดสอบสมมติฐานป๓จจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมที่แตกตํางกันในการซ้ือ
ประกันชีวิตผํานออนไลน๑ 

 
 พศที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแที่ตกตางกัน฿นดานบุคคลที่มีสวนรวม฿น
การตัดสิน฿จ ละ ดานวิธีการจายงิน สอดคลองกับงานวิจัยของกมลภัทร นิยมนา (2554) เดศึกษารื่องปใจจัย฿น
การลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริภค฿นขตทศบาลนคร นครราชสีมาที่พบวา พศที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการ
ซื้อประกันชีวิตที่ตกตางกัน฿นดานบุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ละ ยังสอดคลองกับ ชุติญา จิรกฤตยากุล 
(2557) เดศึกษารื่องปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทอเออ จํากัด ของผูบริภค฿น
ขตกรุงทพมหานคร ท่ีพบวาพศท่ีตางกัน  มีผูที่มีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัทอเออ 
ตางกัน 
 อายุที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแที่ตกตางกัน฿นดานการลือกซื้ อบบ
ประกัน สอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตนแ  รัตนพันธแ (2559) เดศึกษารื่องปใจจัย฿นการตัดสิน฿จซื้อประกันชีวิตของ
ผูบริภค฿นจังหวัดสงขลา ที่พบวา อายุที่ตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จซื้อประกันชีวิต฿นภาพรวมตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ0.05  ละ ยังสอดคลองกับ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) เดศึกษารื่องปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทอเออ จํากัด ของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร  ที่พบวา อายุที่
ตกตางกันมีหตุผลที่ลือกซื้อบบประกันสุขภาพ ของบริษัทอเออ ที่ตกตางกัน 
 การศึกษาท่ีตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแที่ตกตางกัน฿นดานบุคคลที่มีสวน
รวม฿นการตัดสิน฿จ ละ วิธีการจายงิน สอดคลองกับงานวิจัยของชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) เดศึกษารื่องปใจจัย
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ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทอเออ จํากัด ของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร ที่
พบวาการศึกษาที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการตัดสิน฿จซื้อประกันสุขภาพบริษัทอเออที่ตกตางกัน฿นดาน ผูมี
อิทธิพล฿นการลือกซื้อบบประกัน 
 อาชีพที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแที่ตกตางกัน฿นดานการซื้อประกัน
มื่อ฿ด  ดานชองทางการรับขอมูลขาวสาร ดานบุคคลที่มีสวนรวม฿นการตดัสนิ฿จ ละ ดานวิธีการจายงิน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) เดศึกษารื่องปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซือ้ประกันสขุภาพ ของ
บริษัทอเออ จํากัด ของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร  ที่พบวา อาชีพที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการตัดสิน฿จ
ซื้อประกันสุขภาพบริษัทอเออตกตางกัน฿นดานผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อละ จํานวนบี้ยประกัน 
 รายเดตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแท่ีตกตางกัน฿นดานการซื้อประกันมื่อ฿ด  
ดานชองทางการรับขอมูลขาวสาร ดานบุคคลที่มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ละ ดานวิธีการจายงิน  สอดคลองกับ
งานวิจัยของกมลภัทร นิยมนา (2554) เดศึกษารื่องปใจจัย฿นการลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริภค฿นขตทศบาล
นคร นครราชสีมา ละ ประดิษฐแพชร ซตั้ง (2558) เดศึกษารื่อง พบวารายเดที่ตกตางกันสงผลตอการตัดสิน฿จ
ซื้อกรมธรรมแประกันชีวิตบบสะสมทรัพยแที่ตกตางกัน ละ ยังสอดคลองกับ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) เดศึกษา
รื่องปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทอเออ จํากัด ของผูบริภค฿นขต
กรุงทพมหานคร ที่พบวารายเดที่ตกตางกันมีพฤติกรรม฿นการตัดสิน฿จซื้อประกันสุขภาพบริษัทอเออตกตางกัน
฿นดานผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อ การซื้อประกันมื่อ฿ด ละ จํานวนบี้ยประกัน 
 
ข๎อเสนอแนะจากการทําวิจัยคร้ังนี้ 
 ผลที่เดรับจากการทําวิจัยครั้งนี้พบวา 
 1. ขอสนอนะดานปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ด๎านผลิตภัณฑ๑  ผูบริภค฿หความสําคัญ ฿นรื่องการมีง่ือนเขความคุมครอง฿นกรมธรรมแจงอยางชัดจน  
ดังนั้นบริษัทควรจงงื่อนเขตางๆ ฿นการคุมครอง฿หชัดจนตั้งตริ่มตน 
 ด๎านราคา  ผูบริภค฿หความสําคัญ ฿นรื่องการสํามารถคํานวณบี้ยประกันเดจากระบบออนเลนแอยาง
มนยํา  บริษัทควรอํานวยความสะดวก ละ พัฒนาระบบ฿หคํานวณบี้ยประกันเดอยางถูกตอง 
 ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ผูบริภค฿หความสําคัญ ฿นรื่องรวมถึงการขาถึงขอมูลเดตลอด 24 ชม. 
บริษัทตาง ๆ ควรมีการพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสํารตาง ๆระหวางบริษัทละลูกคาพื่อ฿หลูกคาขาถึงขอมูลเด
ตลอดวลา 
 ด๎านสํงเสริมการตลาด  ผูบริภค฿หความสําคัญ฿นรื่อง สวนลดคาบี้ยประกันอยางถูกตองตามขอกําหนด 
บริษัทควรมีขอกําหนด฿หชัดจน฿นการ฿หสวนลดบี้ยประกัน฿นระบบ 
 2. ขอสนอนะดานปใจจัยพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผานออนเลนแ 
 เลือกซื้อแบบประกัน   ผูบริภคสวน฿หญลือกซื้อบบประกันสุขภาพละอุบัติหตุ ตัวทนประกันชีวิตมี
อกาสนําสนอบบประกันพื่อ฿หตรงกับความตองการของลูกคา  ละทํา฿หปิดการขายเดร็วขึ้น 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือ พื่อป็นคารักษาพยาบาลละรครายรง฿นอนาคต   ตัวทนอาจนําสนอหรือ 
รวมวางผนคา฿ชจาย฿นการรักษาพยาบาลละรครายรง฿นอนาคตกับลูกคา 
 ซ้ือประกันเมื่อ ผลประยชนแ฿นบบประกันตรงตามความตองการ หนาที่ของตัวทนคือทราบความ
ตองการของลูกคาละสนอบบประกันท่ีป็นประยชนและตรงตามความตองการ 



 

 

464 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ชํองทางการหาข๎อมูล ผานทาง Facebook ,Line ,IG  ซึ่งป็นชองทางที่฿ชกันอยางพรหลาย ตัวทน
ละบริษัทประกันชีวิต สํามารถวางกลยุทธแการทําสื่อฆษณาดยผาน Social Media  จะทํา฿หตรงกลุมปูาหมาย
ชวยลดตนทุนคา฿ชจายเปเดอีกทางหนึ่ง 
 บุคคลที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  คือตนอง  สดง฿หห็นวาผูบริภคสํามารถตัดสิน฿จองเดลยทันที
มื่อเดขอมูลตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนดังนั้นบริษัทควรพัฒนาระบบพื่อ฿หชําระงิน ละ ออกกรมธรรมแเดลยทันที 
พื่อความสะดวกละรวดร็ว 
 เลือกวิธีการจํายเงิน  บบราย 1 ปี บริษัทควรมีการจงตือนลวงกอนถึงกําหนด  30 วันพื่อความยั่งยืน
ของกรมธรรมแ  ละ พื่อความคุมครองที่ตอนื่องของลูกคา 
 3. ขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป 
 1. ควรศึกษา฿นบริบทท่ีตกตางชน พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ หรือ ฿นภาคประทศเทยนื่องจากระบบออนเลนแ 
สํามารถทําธุระกรรมเด฿นทุก ๆ ขอบขตบบเรพรมดน 
 2. ควรศึกษาบบประกันท่ีฉพาะจาะจงพื่อ฿หเดรายละอียดละขอมูลชิงลึก อยางมนยํามากขึ้น 
 3. ควรพิ่มรายละอียด฿นกรอบนวคิดรื่องความสํามารถ฿นการขาถึงระบบออนเลนแของกลุมผูบริภคที่
ป็นกลุมปูาหมาย หรือ รื่องทัศนคติของผูบริภคกี่ยวกับประกันชีวิต 
 4. ควรขยายกลุมตัวอยาง หรือ ลือกกลุมตัวอยางป็นอาชีพท่ีฉพาะ พื่อขาถึงกลุมปูาหมายชัดจน 
 
เอกสารอ๎างอิง 
กมลภัทร นิยมนา (2554) .ป๓จจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผ๎ูบริโภคในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา.

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ.สาขาการตลาด.มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบรุี. 
การสัมมนา InsurTech Roundtable (2561).  สูการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทลั . (ออนเลนแ).

หลงที่มา http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88492 .(20 มกราคม  2561). 
ชุติญา  จิรกฤตยากลุ . (2557). ป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซ้ือประกันสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด 

ของผ๎ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.สํารนิพนธแบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต.สําขาการตลาด,มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑติ. 

พัสวี  เขมุก. (2559). ป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อประกันชีวิตของข๎าราชการครูในสังกัดสํานกังานเขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลัยสตมฟอรแด. 

มณีรตันแ  รัตนพันธแ .(2560) .ป๓จจยัในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผ๎ูบริโภคในจังหวัดสงขลา .สาํขาการตลาด.
มหาวิทยาลยัหาด฿หญ. 

สถาบันประกันภัย. (2560) . คลังความร๎ูติวสอบตัวแทนประกันชีวติ .กรุงทพฯ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับละสงสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย. (2561) . การประกันชีวิตหมายถึง .( 

ออนเลนแ ).  หลงที่มา http://www.oic.or.th/th/consumer  (15  มกราคม 2561 ) .   
สํานักงานคณะกรรมการกํากับละสงสริมการประกอบวิชาชีพประกันภัย.(2561) สถิติจํานวนกรมธรรม๑ผูเอา

ประกันชีวิต.(ออนเลนแ) . หลงที่มา  http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/32/2. (15  
มกราคม 2561 ) 

http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88492
http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/32/2


 

 

465 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิล็กทรอนิกสแ (องคแการมหาชน).(2560) .ETDA เปิดพฤติกรรมผู๎ใช๎อินเทอร๑เน็ตปี 
2017 พบคนไทยใช๎เน็ตเพ่ิมขึ้น. (ออนเลนแ)  หลงที่มา. http://thumbsup.in.th/2017/09/etda-
internet-profile-thailand-2017/. (12  ธันวาคม 2560 ). 

สุทธิพบ  ทวีชัยการ.(2561).งานประชุม Asia Distribution Conference 2018 .(ออนเลนแ) หลงที่มา. 
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88483. (20 มกราคม  2561). 

สุวิทยแ มษินทรียแ . (2560) . ขับเคลื่อนประชารัฐ มุํงสูํ ไทยแลนด๑ 4.0 . (ออนเลนแ) . หลงที่มา 
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1464064007. (12 ธันวาคม 2560) 

Philip Kotler. (2016) Marketing Management, Millennium Edition Custom Edition for University of 
Phoenix : Pearson Education Company. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thumbsup.in.th/2017/09/etda-internet-profile-thailand-2017/
http://thumbsup.in.th/2017/09/etda-internet-profile-thailand-2017/
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88483
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1464064007


 

 

466 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผ๎ูนําไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
POLITICAL STABILITY OF THAI LEADER DURING WORLD WAR I 

 
ชนะศกึ วิเศษชัย1 และ วีระศักดิ์ พํุมเพ็ชร2 
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บทคัดยํอ 
  บทความนี้ป็นสวนหน่ึงของงานวิจัยรื่อง “สถียรภาพทางการมืองของผูนําเทย฿นสมัยสงครามลกครั้งที่ 
1 ละสงครามลกครั้งที่ 2” ดยมีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอสถียรภาพทางการมืองของผูนําเทย
สมัยสงครามลกครั้งท่ี 1, 2) ศึกษาวิธีการสรางสถียรภาพทางการมืองของผูนําเทยสมัยสงครามลกครั้งที่ 1 ละ 
3) ศึกษารูปการสรางสถียรภาพของผูนําเทยสมัยสงครามลกครั้งท่ี 1 
  การวิจัยชิ้นนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ทําการก็บรวบรวมขอมูลจากอกสาร ทั้งอกสารช้ันตนละช้ันรอง 
ครื่องมือ฿นการวิจัย คือ บบสัมภาษณแ ทําการสัมภาษณแจาะลึกผูช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรและรัฐศาสตรแ฿น
ประด็นกี่ยวกับสถียรภาพละการสรางสถียรภาพของผูนําเทย฿นสมัยสงครามลกครั้งที่ 1 การวิคราะหแขอมูล฿ช
การวิคราะหแนื้อหา ละการวิคราะหแชิงพรรณนา (Content and Descriptive Analysis)      
  ผลการวิจัยพบวา 1) ปใจจัยที่กี่ยวของกับสถียรภาพทางการมืองของผูนําของเทย฿นสมัยสงครามลกครั้ง
ที่ 1 คือ พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว ประกอบดวย ปใจจัยภายนอกซึ่งกี่ยวกับอิทธิพลละการคุกคาม
ของชาติตะวันตก ละกระสการปลี่ยนปลงการปกครอง฿นประทศตางๆ ปใจจัยภาย฿น กี่ยวกับปใญหาทางดาน
การงินการคลัง ละ การตอตานระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ 2) การสรางสถียรภาพทางการมือง พระบาทสมด็จ
พระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงสริมสรางสถียรภาพทางการมืองดยการสริมสรางภาพลักษณแทางการมือง การ฿ช
ชาตินิยม การรวบอํานาจละสรางฐานอํานาจ การผอนคลายทางการมือง ละการสรางประสิทธิภาพทาง
การทหาร 3) รูปบบการสรางสถียรภาพทางการมืองของผูนําเทยสมัยสงครามลกครั้งที่หนึ่ง ประกอบเปดวย
องคแประกอบที่สําคัญ คือ องคแประกอบดานความชอบธรรมทางการมือง ละประสิทธิภาพทางการมือง ดย
องคแประกอบประการรกกิดจากการยอมรับทางการมือง สวนองคแประกอบประการหลังกิดจากความสามารถ฿น
การจัดการสภาพงื่อนเขหรือรงกดดันทางการมืองตางๆเดอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว, สถียรภาพทางการมือง, สงครามลกครั้งท่ี 1 
 
ABSTRACT 
  This article is a part of the research “Political Stability of Thai Leaders during World War I 
and World War II”. The objectives of this research are: 1) to study the factors involved with the 
political stability of Thai leader during World War I, 2) to identify political stability establishment 
strategies of Thai leader during World War I, and 3) to study the political stability establishment 
model of Thai leader during the World War I.  
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  This research applied qualitative methodology. The research tool is interview forms. Data 
have been collected via in-depth interview and documentary researching. The data have been 
analyzed using Content and Descriptive Analysis.   
  According to the research, it revealed that 1) the factors affecting the political stability of 
Thai leader during the World War I (King Vajiravudh) included the western influences and the up-
rising revolution of political regimes in many countries. Furthermore, the internal factors such as 
the financing issue and political movement and completion affected the political stability of the 
king. 2) King Vajiravudh had strengthened and built up political stability by utilizing nationalism, 
centralizing of power, creating political power, mitigation of political intense, and supporting 
military affairs. As those actions had been performed, the king’s political stability had effectively 
enhanced. 3) The model of political stability establishment of King Vajiravudh is comprised of 2 
keys factors which are political legitimacy and political efficiency.  
Keywords : King Vajiravudh, Political Stability, World War I 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
  ฿นประวัติศาสตรแของมวลมนุษยชาต ิเดผานความขัดยงระหวางกันมาดยตลอด  ความขัดยงท่ีทํา฿หกิด
ความสูญสียชีวิตผูคนมากมายผานสงครามครั้ง฿หญๆ คือ สงครามลกครั้งที่หนึ่ง฿นปี ค.ศ. 1914 -1918 ละ
สงครามลกครั้งท่ี 2 ฿นชวงปี ค.ศ. 1939-1945 (ประทุมพร วัชรสถียร. 2554:64-65) ความขัดยงระหวางประทศ
ดังกลาว ป็นผลมาจากการขงขันทางการมอืงระหวางประทศ ซึ่งนําพามาซึ่งความเรสถียรภาพของประชาคมลก 
ละสงผลกระทบตอสถานการณแของตละประทศอยางหลีกลี่ยงเมเด  
 สาหตุหลักของสงครามลกครั้งที่ 1 คือ ความขัดยงระหวางชาติมหาอํานาจ฿นการขงขันละยึดครอง
ดินดนตางๆละสรางความยิ่ง฿หญละมั่งคั่ง฿หกประทศตนอง กอ฿หกิดการบงฝใกบงฝุาย  ประทศตางๆตาง
ทําทุกวิถีทางพื่อปกปูองผลประยชนแของตนอง ละ฿นขณะดียวกันก็สดงสนยานุภาพ฿หประทศคูขงกรงกลัว 
ความขัดยงดังกลาวนําเปสูสงครามครั้ง฿หญลุกลามเปยังหลายประทศ (Willmott. 2003: 21) ประทศเทยก็ป็น
สวนหนึ่งของความขัดยงดังกลาว นื่องดวยคยป็นพื้นที่ที่ชาติมหาอํานาจตองการจะยึดครองมาตดิม ความ
สียปรียบทางการมือง฿นอดีต ประกอบกับสถานการณแทั้งภายนอกละภาย฿นประทศบีบคั้น ทํา฿หผูนําเทยเด
ตัดสิน฿จขารวมสงครามลก ซึ่งมื่อขาสูสงครามลวสภาวะของสถียรภาพทางการมืองยิ่งมีความออนเหวมาก
ยิ่งข้ึน  
 ฿นชวงวิกฤติการณแความขัดยงซึ่งมีความปราะบางตอสถียรภาพทางการมือง การรักษาความมั่นคงของ
ระบบการมืองละสถานะทางการมืองมีความสําคัญ  ผูนําประทศตองป็นผูมีวิสัยทัศนแ มีความสามารถ ดํานิน
นยบายพื่อสรางสถียรภาพทางการมือง฿หกรัฐละตัวผูนําองเด ดยผูนําของประทศเทย฿นชวงสถานการณแ
สงครามลกครั้งท่ีหนึ่ง คือ พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว พระองคแทรงป็นพระมหากษัตริยแที่มีความดด
ดน ทรงศึกษาวิชาการทหาร฿นบื้องตนจากประทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาดานประวัติศาสตรและการปกครอง
พิ่มติม (วรชาติ มีชูบท. 2552:29) ทํา฿หพระองคแนอกจากทรงมีพระปรีชา฿นการทหารลว ยังทรงป็นอก฿นดาน
วรรณกรรม วรรณศิลป ทรงเดรับการยอมรับวาป็น “ปราชญแ” ซึ่งพระราชอัจฉริยภาพอันรอบดานของพระองคแทํา
฿หประทศสยามรอดพนจากวิกฤตการณแทางการมืองระหวางประทศละสามารถดํารงอยู฿นฐานะรัฐอกราชเด
อยางสงางาม 
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 ดวยความสําคัญของสถียรภาพทางการมืองละความมั่นคงของรัฐ฿นชวงวลาวิกฤตการณแ ละบทบาท
ของผูนําเทย฿นสมัยสงครามลกครั้งที่ 1 ที่มีความดดดน จึงป็นที่มาของความสําคัญของการวิจัยช้ินนี้ ดยมี
จุดมุงหมายหลัก คือ ศึกษาปใจจัยที่กี่ยวของกับสถียรภาพทางการมือง ศึกษาวิธีการสรางสถียรภาพทางการมือง 
ละศึกษารูปบบการสรางสถียรภาพทางการมือง พื่อป็นบทรียน฿หผูสน฿จรุนหลังเดศึกษาตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาปใจจัยท่ีกี่ยวของกับสถียรภาพทางการมืองของผูนําเทยสมัยสงครามลกครั้งท่ี 1 
 2. พื่อศึกษาวิธีการสรางสถียรภาพทางการมืองของผูนําเทยสมัยสงครามลกครั้งท่ี 1 
 3. พื่อศึกษารูปบบการสรางสถยีรภาพทางการมืองของผูนําเทยสมัยสงครามลกครั้งท่ี 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรอบนวคิดตามผนภาพขางตน สดง฿หห็นถึงปใจจัยที่กี่ยวของกับสถียรภาพทางการมือง อัน
ประกอบเปดวยปใจจัยภาย฿นละภายนอก ปใจจัยดังกลาวมีผลตอวิธีการสรางสถียรภาพทางการมือง ซึ่งนําเปสู
รูปการสรางสถียรภาพทางการมือง ดยมีองคแประกอบหรือตัวปรหลัก 2 ประการ คือ ความชอบธรรมทาง
การมือง ละ ตัวปรดานประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ความชอบธรรม หมายถึง ความถกูตองตามระบบ ระบียบ กฎกณฑแ ละบรรทัดฐานของสังคม 
 เสถียรภาพ หมายถึง ความมั่นคง ความสามารถ฿นการธํารงรักษาระบบหรือสถานะ฿หมีความตอนื่อง 
 ประสิทธิภาพทางการเมือง หมายถึง ความสามารถ฿นการบรหิารจดัการสถานการณแทางการมือง 
สามารถบรรลุปูาหมายทางการมอืง  
 
 

ปัจจัยภายในประเทศ 

ปัจจัยดา้นสังคม 

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจัยดา้นการเมือง 

ปัจจัยภายนอกประเทศ 

อิทธิพลของชาติตะวันตก 

กระแสการปฏิวัติเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง 

 

การสร้างเสถยีรภาพทางการเมือง 

การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง 

การสร้างประสิทธิภาพ  
 
 รูปแบบการสร้างเสถียรภาพทางการเมอืง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
  งานวิจัยรื่องผูนําเทยกับสถียรภาพทางการมือง฿นสมัยสงครามลกครั้งที่หนึ่งละสงครามลกครั้งที่สอง 
ป็นวิจัยชิงคุณภาพ ดยวิจัยอกสาร (Documentary Research) ประกอบกับการสัมภาษณแ ดยมีกลุมตัวอยาง 
คือผูช่ียวชาญดานประวัติศาสตรแ 3 ทาน ละผูชี่ยวชาญดานรัฐศาสตรแ 3 ทาน การวิจัยอกสารดํานินการดยการ
วิคราะหและสังคราะหแขอมูลจากอกสารช้ันตน (Primary Document) ที่กี่ยวของกับพระบาทสมด็จพระมงกุฎ
กลาจาอยูหัวซึ่งป็นผูนํา฿นชวงสงครามลกครั้งท่ีหนึ่ง เดก บันทึกรวมสมัย จดหมายหตุ บทพระราชนิพนธแ ละ
หนังสือพิมพแ ขอมูลที่เดจากการวิคราะหแอกสารละการสัมภาษณแถูกนํามาจัดรียงขอมูล ละตรวจสอบความ
ถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบสามสา (Triangulation) ละทําการวิคราะหแชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
  1. ป๓จจัยท่ีเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ผ๎ูนําไทยสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 
   ถึงมพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวพระองคแจะทรงป็นพระมหากษัตริยแของเทยภาย฿ตระบอบ 
“สมบูรณาญาสิทธิราชยแ” (Absolute Monarchy) ตมีปใจจัยที่มีผลตอสถียรภาพทางการมืองของพระองคแ ปใจจัย
ดังกลาวประกอบดวยปใจจัยภายนอก ละ ปใจจัยภาย฿นประทศ ปใจจัยประการรกกี่ยวของกับสถานการณแ
การมืองระหวางประทศ ปใจจัยประการหลังกี่ยวกับการปลี่ยนปลงดานการมือง ศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ 
  1.1.ป๓จจัยภายนอก 
   ฿นรัชสมัยของพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว ประทศสยามเดผานพนวิกฤตการณแทางการมือง
ระหวางประทศซึ่งมีความรุนรงสูงสุด฿นรัชสมัยของพระบาทสมด็จพระจุลจอมกลาจาอยูหัว พระบรมชนกนารถ 
กระนั้นก็ตาม ปใจจัยภายนอกก็ยังคงมีอิทธิพลตอสถียรภาพทางการมืองของประทศละของพระองคแ ปใจจัย
ดังกลาวประกอบดวย อิทธิพลของชาติตะวันตก ละ กระสการปลี่ยนปลงการปกครอง฿นตางประทศ  
 อิทธิพลของชาติตกวันตก 
 การลาอาณานิคมละอิทธิพลของชาติตกวันตก (Colonization) ป็นปใจจัยสําคัญที่มีผลตอสถียรภาพทาง
การมืองของผูนําละรัฐบาลเทย กลาวคือ การขงขันกันลาอาณานิคมยุค฿หม฿นปลายคริสตแศตวรรษที่ 19 พื่อสั่ง
สมความมั่งคั่งละรักษาอิทธิพลทางการมืองของชาติตะวันตก ทํา฿หประทศ฿หญ฿นภูมิภาคตางๆทั่วลกเดรับ
ผลกระทบกันอยางกวางขวาง (สม฿จ เพรจนแธีระรัชตแ.  2536: 113)  ประทศ฿นทวีปอชียสวน฿หญถูกยึดครอง
ละสียอกราชอธิปเตย฿หกประทศชาติตะวันตก พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงตระหนักถึงภัยจาก
การลาอาณานิคมละอิทธิพลของชาติตะวันตกดยตลอด ถึงมสถานการณแของประทศสยาม฿นรัชสมัยของ
พระองคแจะมีความสงบขึ้นบางก็ตาม ตก็ยังคงมีอิทธิพลตอความมั่นคงของประทศละตัวผูนําอยางตอนื่อง ทรงมี
พระราชดํารัสกี่ยวกับอิทธิพลของชาติตะวันตกตอนหนึ่งวา“เมื่อเยอรมันได้ทราบอยู่ว่าทูลกระหม่อมไม่โปรดและ
ทรงระแวงอยู่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส  เยอรมันเห็นว่าเปนโอกาสที่จะเข้าครอบสยามได้ จึ่งได้คิดด าเนินอุบายอย่าง
ลึกลับชนิดน้ าลอดใต้ทราย...แล้วและคิดหาทางได้ประโยชน์ต่างๆทั้งในทางรัฐประศาสน์และทางยุทธศาสตร์” 
(พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว. 2545: 195-198)  ความ฿นกระสพระราชดํารัส สะทอน฿หห็นถึงความ
ตระหนัก฿นอิทธิพลละภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ทั้งที่คุกคามอยางชัดจง ละคุกคามบบทรกซึม ซึ่งป็น
ลักษณะของความพยายามขาครอบครองดินดน฿นรูปบบการสรางอิทธิพลผูกขาด ทํา฿หรัฐที่ถูกครองงํานั้นเมมี
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ความป็นอิสระละสามารถดํานินกิจกรรมทางศรษฐกิจเดอยางสรี หากตตองพึ่งพิงละยอมปฏิบัติตามผูที่ขา
ครอบครองนั้น ผลประยชนแทั้งหลาย ทนที่จะตกอยูกับประทศ กับถูกขูดรีดเปอยางเมป็นธรรม ละกิดการ
ผูกขาดดยรัฐอื่น ก็ปรียบสมือนวาประทศถูกครอบงําอํานาจอธิปเตย ซึ่งป็นลักษณะการยึดครองประทศบบ 
“การลาอาณานิคมสมัย฿หม” ซึ่งเมจําป็นตอง฿ชกําลังทหารยึดครอง หากตยึดครองผานกระบวนการทางการคา
ละพาณิชยแ ซึ่งอิทธิพลดังกลาวยอมกระทบตอสถียรภาพทางการมืองของตัวผูนําละตอประทศ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองในต่างประเทศ 
 กระสการปลี่ยนปลงการปกครอง฿นตางประทศก็มีผลตอสถียรภาพทางการมือง฿นพระบาทสมด็จ
พระมงกุฎกลาจาอยูหัวชนกัน กลาวคือ ตั้งตปลายคริสตแศตวรรษที่ 19 ป็นตนมา นวความคิดทางการมือง
บบตะวันตก เดผยพรขยายขามา฿นภูมิภาคอชีย มีผลทํา฿หกิดการปลี่ยนปลงทางการมือง฿นประทศตางๆ 
หลายประทศ รวมทั้งมีอิทธิพลตอประทศเทยดวย กระสหงการปลี่ยนปลงการปกครอง฿นประทศตางๆ 
฿นชวงกอนรัชสมัยพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว อาทิ  การปลี่ยนปลงครงสรางทางการมืองของญี่ปุุน
ดยการประกาศ฿ชรัฐธรรมนูญประทศญี่ปุุน พ.ศ.2432 การปฏิวัติ฿นประทศอิหราน ละตุรกี พ.ศ.2451      (น้ํา
งิน บุญปี่ยม. 2546:274) การปฏิวัติ฿นประทศปรตุกส พ.ศ.2453 ละ การปฏิวัติลมลางราชวงศแมนจู พื่อ
สถาปนาการปกครองบบสาธารณรัฐขึ้น฿นประทศจีน฿น พ.ศ. 2454 (Li. 2007: 2627) ป็นตน หตุการณแการ
ปลี่ยนปลงดังกลาวเดมีอิทธิพลตอความสํานึกทางการปกครอง฿นประทศเทย  จนกิดการพยายามปลี่ยนปลง
การปกครอง฿นหตุการณแกบฏ รศ.130 ดยพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงมีพระราชดํา ริกี่ยวกับ
หตุการณแดังกลาววา “...ความคิดฟุูงซ่านต่างๆ ฉันเช่ือว่า มีอยู่นานแล้ว แลได้เคยพูดจาตักเตือนเสนาบดีและ
ข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ว่าไม่ควรจะนอนใจ ควรหมั่นเงี่ยหูฟัง และหมั่นติดต่อกับข้าราชการผู้น้อยไว้บ้าง” (หจช. รัชกาล
ที่ 6. ม3.6 ก/5.) ซึ่งสะทอน฿หห็นวาพระองคแทรงมั่นพระทัยวากระบวนการพยายามปลีย่นปลงการปกครองสยาม
มีมานานลว อันป็นผลพวงมาจากกระสการปลี่ยนปลงระบอบการปกครองของประทศตางๆ สงผลตอการ
ขับคลื่อนลมลางระบอบการปกครองของสยาม ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้กระทบตอสถียรภาพของระบอบการมืองละ
ตัวพระองคแองอยางชัดจน 
  1.2 ป๓จจัยภายใน   
 เศรษฐกิจ 
  ฿นรัชสมัยพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวสด็จขึ้นครองราชยแมื่อ พ.ศ. 2453 สถานการณแทาง
การงินการคลังของประทศสยามยังเมมั่นคงมากนัก อันนื่องมาจากหตุการณแทางการมือง฿นรัชสมัย
พระบาทสมด็จพระจุลจอมกลาจาอยูหัว (รุงพงษแ ชัยนาม. สัมภาษณแ 10 ตุลาคม 2560) กระนั้นก็ตามมื่อ
พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงสวยราชยแตอพระบรมชนกนารถลว สภาวะทางการงินการคลังหาเด
ดีขึ้น หากตราชสํานักเด฿ชงินลงทุนเปกับกิจการดานตางๆ ยิ่งทํา฿หสถานะทางการงินย่ํา ยลงเป ซึ่งกลุม
ขาราชการบางสวนกิดความเมพอ฿จ ดังท่ีสะทอน฿หห็น฿นความห็นของกลุมผูกอการกบฎ รศ.130 ท่ีสดงความเม
พอ฿จท่ีพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรง฿ชงินสิ้นปลือง ดังชนคํา฿หการของผูกอการ ร.ศ 130 ท่ี฿หการ
กับคณะกรรมการทหารพิศษวา “พระเจ้าแผ่นดินเก็บเงินภาษีอากรสมภักษรส่วย เช่น ภาษีเรือ ภาษีรถ เอาไปมีโขน 
ละคร และการละเล่นต่างๆ เที่ยวฟังมหาดเล็กจะเอาอะไรก็ทูลขอพระเจ้าแผ่นดินก็เซ็นให้ เช่น รถยนต์และสิ่งของ
ต่างๆ... เงินท่ีเก็บอากรนั่นควรจะไว้ซื้อปืน ซื้อลูก ซื้อดินไว้ เมื่อเกิดศึกสงครามขึ้น” (หจช. รัชกาลที่ 6. บ.17/7) ซึ่ง
ประด็นหลานี้สงผลตอความชื่อมั่น ละสถียรภาพทางการมือง฿นพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว 
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 นอกจากนี้ การจัดการพระราชทรัพยและการงินการคลังของผนดินก็มีผลตอความสถียรภาพทางการ
งินละความมั่นคงทางการมือง฿นพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวชนกัน จากขอครหารื่องการ฿ชจาย
ฟุุมฟือย ทํา฿หสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตองสนอ฿หยกกิจการออกป็นสองผนกอยางชัดจน 
ดํานินการ฿นลักษณะที่จํากัดพระราชอํานาจทางดานการงินการคลัง นอกจากนี้สถานะทางการงินของ
พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวเมคอยสูดีนัก ถึงมวาจะทรงเดรับงินที่กรมพระคลังมหาสมบัติจัดถวาย
สําหรับพระมหากษัตริยแปีละ 6 ลานบาท ตก็เมพอกับการ฿ชจาย ดยฉพาะอยางยิ่งมื่อขาสูสภาวะสงคราม ทํา฿ห
พระคลังขางที่อยูภาวะที่มีหนี้สินสูงมาก (วรชาติ มีชูบท. 2559: 220-236) ถึงขนาดที่พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลา
จาอยูหัวทรงขอ฿หบงคแสยามกัมมาจลปลอยกู฿ห ตก็เมประสบความสําร็จ ดังความตอนหนึ่ง฿นพระราชหัตถลขา
บอกลาวา “ฉันขอให้แบงค์สยามกัมมาจลช่วยโดยให้กู้เงินบ้างก็ไม่ยอมให้กู้ ฉันจะขายหุ้นส่วนของฉันบ้างก็ไม่ให้
ขาย” (พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว. 2545: 180) ซึ่งการเมปลอยงินกูของบงคแสยามกัมมาจลทํา฿ห
สถานะทางการงินของกรมพระคลังขางที่ซึ่งดูลทรัพยแสินสวนพระองคแอยูย่ําย สภาพทางการงินการคลัง฿นรัช
สมัยของพระองคแจึงป็นตัวปรหนึ่งที่ทํา฿หสถียรภาพทางการมือง฿นพระองคแเมมั่นคง 
 การเมือง 
  ตัวปรดานการมืองที่สําคัญ คือ ความขัดยงละเมลงรอยกัน฿นราชสํานัก  สืบนื่องจากกลุมพระบรม
วงศแช้ันสูงเมเดมีความสนิทชิดช้ือกับพระองคแ ซึ่งสงผล฿หมีความคิดห็นที่เมตองพระทัยซึ่งกันละกัน ความเมลง
รอยกันระหวางพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวกับพระบรมวงศานุวงศแมีมากอนท่ีพระองคแจะขึ้นครองราชยแ 
(ทพ บุญตานนทแ. 2559: 20-21) ละปรากฏตอนื่องรื่อยมา ละรุนรงมากที่สุด คือ ความช่ือมยง฿กลชิด
ระหวางพระบรมวงศานุวงศแกับกลุมกบฏ รศ.130 ดยมีขาวลือดานลบกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศแพระองคแตางๆซึ่ง
ทํา฿หพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาคลางคลง฿จสมอมา อาทิ ขาวลือท่ี กบฏ รศ.130 จะอัญชิญสมด็จพระจาพี่
ยาธอกรมหมื่นราชบุรีดิรกฤทธิ์ฯ ขึ้นครองราชยแ หรือขาวลือที่สมด็จพระจานองยาธอจาฟูากรมหลวงพิษณุลก
ประชานาถฯ ทรงเมพอพระทัยพระองคแ ละพยามชวงชิงอํานาจจากพระบรมชษฐา ป็นตน พระบาทสมด็จพระ
มงกุฎกลาจาอยูหัวทรงรูสึกวาเมมี฿ครจงรักภักดีตอพระองคแอยางทจริงจัง ละรูสึกดดดี่ยว อันสะทอน฿หห็น
การเรฐานกําลังทางการมืองของพระองคแเดอยางดี ดังความ฿นพระราชลขาฉบับหนึ่งวา “ฉันจึงเป็นผู้ที่หาพวกพ้อง
มิได้เลย ยืนอยู่คนเดียว ...เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ควรจะช่วยกันโกรธแค้น อย่างน้อยถามข่าวคราวและแสดงอาการเอื้อเฟ้ือ
อย่างใดบ้างสิ นี่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่” ( หจช., ร.6 บ.3.1/64) ความสั่นคลอนสถียรภาพทางการมืองของ
พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว สดงออก฿หห็น฿นพระราชปรารถ฿นพระราชหัตถลขาฉบับหนึ่งวา “เป็น
พระเจ้าแผ่นดินนับวันจะยากขึ้นทุกที หาทางเอาตัวรอดยาก” (หจช. ร6. ก. 1/11) ซึ่งจากพระราชหัตถลขาขางตน 
สดง฿หห็นถึงความวิตกกังวล฿นพระราชหฤทัย฿นพระราชสถานะละสถียรภาพทางการมืองของพระองคแ ซึ่งถา
หากพระองคแเมทรงดํานินพระราชบายพื่อสรางความขมข็ง฿หกพระองคแองลว ก็ป็นการยากที่จะทรงรักษา
สถียรภาพทางการมืองเดอยางตลอดรัชสมัย (รุงพงษแ ชัยนาม. สัมภาษณแ. 10 ตุลาคม 2560) 
  ด้านสังคม 
  ตัวปรดานสังคม คือ สังคมที่กาวขาสูความทันสมัย  (modernization) ทํา฿หกิดการทาทายระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยแ การทํา฿หทันสมัย฿นรัชสมัยของพระบาทสมด็จพระจุลจอมกลาจาอยูหัว เดมีการปฏิรูป 
ละวางรากฐานการพัฒนาประทศหลายดาน ทั้งการมืองการปกครอง การสรางครงสรางพื้นฐาน การปฏิรูประบบ
สังคม ละการศึกษา ผลจากการศึกษาทํา฿หสังคมเดวิถีความคิด ละบบอยาง฿นการจัดการปกครองตามนวทาง
ตะวันตกซึ่งมีการปกครองดยระบอบประชาธิปเตยกอ฿หกิดรงขับคลื่อนพื่อพยายามปลี่ยนปลงประทศสยาม
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฿นวลาตอมา  นอกจากนี้การสื่อมความนิยม฿นตัวผูนําก็ป็นตัวปรรงรา฿หกิดการคลื่อนเหวปลี่ยนปลงการ
ปกครอง จนนําเปสูความพยายามลมลางการปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ (มัลลิกา มัสอูดี. 2555:452-453)   
฿นหตุการณแกบฏ รศ.130  ดยมีนายทหารระดับลางสวนหนึ่งมีผนการกอกบฏขึ้น คณะผูกอการ ร.ศ. 130 เด
พิจารณาห็นถึงความสื่อมทรามของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแของสยาม นําดย ร.ต. หรียญ ศรีจันทรแ ร.ต. 
จรูญ ษตะมษ ละ ร.ต. นตร ศรีภูมิ ตอมามีการรวบรวมสมาชิกคณะเดกวา 100 คน ดยมีจุดมุงหมายพื่อจะ
ปลี่ยนปลงระบอบการปกครองเปป็นประชาธิปเตย (หล็ง ศรีจันทรแ , ร.อ. นตร พูนวิวัฒนแ, ร.ต. ละ สมจิตร 
ทียนศิริ. 2489 : 42) ซึ่งพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงตระหนักดีวากระสการทาทายระบอบการ
ปกครองกาจะสรางความสั่นคลอน฿หกพระองคและอาจทํา฿หระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแถึงกาลสิ้นสุด ดังความ
฿นพระราชหัตถลขาที่มีเปยังสมด็จจาฟูาจักรพงษแภูนาถ กรมหลวงพิษณุประชานาถฯ สนาธิการทหารบก รื่อง
การจัดตั้งรัฐมนตรีสภาวา  “ขอให้เข้าใจว่า ในส่วนตัวฉันไม่มีความตั้งใจที่จะเกี่ยงหรือหวงอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใด
เลย   แลฉันเองก็รู้ดียิ่งกว่า ใครๆว่าราชการสมัยนี้มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก แลสมัยที่จะใช้แบบปกครอง
อย่างที่เคยมาแล้วใกล้จะล่วงเลย” (พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว. 2517: 49) 
 2. การสร๎างเสถียรภาพทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
  องคแประกอบของสถียรภาพทางการมือง คือ การสรางความชอบธรรมทางการมือง ละประสิทธิภาพ 
(Lijphart, 1977: 4) ดยความชอบธรรมทางการมืองทํา฿หกิดการยอมรับ฿นตัวผูปกครอง ละตอระบบการมือง 
สวนประสิทธิภาพ คือ ความสามารถ฿นการจัดการกับง่ือนเขทางการมืองตางๆเด พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลา
จาอยูหัวทรงสริมสรางองคแประกอบของสถียรภาพทางการมืองทั้ง 2 องคแประกอบ ดยทางดานความชอบธรรม
ทางการมืองทรงนนพระราชสถานะของความป็นพระมหากษัตริยแบบธรรมราชาละความป็นจอมทัพเทย 
ทางดานประสิทธิภาพ ทรงดํานินการรวบอํานาจละสรางฐานอํานาจทางการมือง  
   2.1 การสร๎างความชอบธรรมทางการเมือง 
  การสริมสรางพระราชสถานะหงความป็นธรรมราชา มีความกี่ยวของกับ มนทัศนแกี่ยวกับ
ผูปกครองของเทย ซึ่งพระมหากษัตริยแทรงป็นดัง “สมมุติทพ” ตามคติความช่ือของศาสนาพราหมณแ ละยังทรง
ป็น “ธรรมราชา” ตามคติ฿นศาสนาพุทธ พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงสดง฿หห็นวาพระองคแทรง
กอปรดวยทศพิธราชธรรมของพุทธศาสนาซึ่งป็นศาสนาที่อยูคูกับสังคมเทยมาชานาน ละพระมหากษัตริยแทรงป็น 
“องคแอัครศาสนูปถัมภก” ทรงอํานวยความยุติธรรมละทรงปกครองคนทุกช้ัน฿หอยูย็นป็นสุข ทรงทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนาอันป็นหลงท่ีมาของศีลธรรมสยามละศลิปวัฒนธรรมสยามอันจริญรุงรือง นอกจากนึ้ความป็นธรรมราชา 
จะตองมี “ความป็นธรรม” อื้อฟื้อตอมวลมนุษยแทั้งปวง ดยพระองคแทรงผความมตตาธรรมละความยุติธรรม
เปยังสังคมลก ฿นคราวขารวมสงครามลกครั้งท่ี 1 ก็สดงพระราชสถานะชนนั้น ดังความ฿นพระนิพนธแสรรสริญ
พระกียรติคุณพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว นิพนธแดยพระวรวงศแธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
อดีตราชลขานุการ฿นพระองคแ ความวา “ทรงเป็นธรรมแก่คนทั่วไปแม้แต่ต่อต่างประเทศ เช่นเมื่อเกิดสงครามโลก
ครั้งท่ีหนึ่ง เมื่อ  ทรงเห็นว่าฝุายหนึ่งเอาเปรียบเบียดเบียนโดยอธรรมก็ทรงคัดค้าน และเมื่อค้านไม่ส าเร็จก็ได้ทรงเข้า
ร่วมสงครามกับสัมพันธมิตร สหิตประเทศ ซึ่งแท้จริงก าลังอยู่ในระยะปราชัยถอยทัพอยู่ดัวยซ้ า” (พระวรวงศแธอกรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. 2514: 46) จากความดังกลาว สดง฿หห็นภาพลักษณแของพระมหากษัตริยแที่ผูที่ป็นธรรม
เดป็นอยางดี ดยปใจจัยที่สําคัญ฿นรื่องการสริมสรางความชอบธรรม฿หประสบความสําร็จ คือ การอบรมกลอม
กลาผานกระบวนการชาตินิยม  พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงตอกย้ําความชอบธรรมทางการมือง
ของพระองคแ฿นฐานะพระมหากษัตริยแ ละประชาชนจะตองจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยแ พระองคแทรง฿ช 



 

 

473 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

“ลัทธิชาตินิยม” พื่อปลุกราความรักชาติของประชาชนชาวสยาม (รุงพงษแ ชัยนาม. สัมภาษณแ 10 ตุลาคม 2560)  
พระองคแทรงนนหนาที่ของราษฎรที่จะตองจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยแ ดยช่ือมยงการคารพช่ือฟใงกษัตริยแก็
ทากับคารพตัวอง ดังความตอนหนึ่ง฿นพระราชนิพนธแปลุก฿จสือปุา ความวา “ราษฎรทุกคนจึงต้องจงรักภักดี
เคารพนับถืออ านาจของราชาธิบดี เพราะการเคารพในอ านาจกษัตริย์ก็เหมือนเคารพตัวเอง เนื่องจากกษัตริย์มีหน้าท่ี
ปูองกันชาติบ้านเมืองมิให้เป็นอันตรายจากภายนอก และท าให้ชาติอยู่รอดได้ ดังนั้นกษัตริย์จึงมีอ านาจอันถือเป็น
ของคู่กันมากับชาติ ผู้ท าลายกษัตริย์เท่ากับท าลายชาติและความสุขของตน” (พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลา
จาอยูหัว. 2539:  .44-45) การกลอมกลาทางการมืองบนพื้นฐานของความป็นชาตินิยมจึงป็นกระบวนการสราง
สถียรภาพทางการมืองอีกประการหนึ่ง 
   2.2 การสร๎างประสิทธิภาพทางการเมือง 
  พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว ทรงดํานินพระราชบาย฿นการจัดการดุลหงอํานาจ พื่อ
สรางประสิทธิภาพ฿นชิงบริหารการมือง฿นราชสํานัก ดยการรวบอํานาจ ละสรางฐานอํานาจทางการมือง  
  การสร้างประสิทธิภาพทางการเมืองโดยการรวบอ านาจ 
   ความสัมพันธแระหวางกองทัพกับพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงดํารงพระยศป็นสมด็จ
พระจาลูกยาธอจาฟูามหาวชิราวุธกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศแ ละทหารเมคอยจะราบรื่นนัก ดังที่ห็นเดจาก
หตุการณแกรณีทหารทะลาะวิวาทกับมหาดล็กของพระองคแ จนกิดการสั่งฆี่ยนทหาร สงผล฿หพระองคแเมป็นที่
นิยมชมชอบของหลาทหาร฿นกองทัพทา฿ดนัก (มัลลิกา มัสอูดี . 2555:452) ดวยหตุนี้มื่อพระองคแทรงขึ้น
ครองราชยแ จึงทรงดํานินพระบรมราชบายรวบอํานาจทางการทหารละมอบหมาย฿หกบุคคลที่พระองคแเวพระทัย
ดูล  พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงดํานินพระราชบายดยการรวบอํานาจ฿นกองทัพ พื่อพิ่มพระ
ราชอํานาจ฿หกับพระองคแ มวาพระองคแจะเดทรงปลี่ยนผูดํารงตําหนงสนาบดีกระทรวงกลาหม ดยตงตั้ง฿ห
พระจาบรมวงศแธอฯ กรมหลวงนครเชยศรีสุรดช ซึ่งมักจะอนออนตามพระราชประสงคแของพระองคแลวก็ตาม 
ตอํานาจ฿นการบริหารกิจการ฿นกองทัพดยทจริงลวกลับขึ้นอยูกับสมด็จฯ จาฟูากรมหลวงพิษณุลกประชา
นาถ ที่ทรงดํารงตําหนงสนาธิการทหารมาตั้งต฿นรัชกาลกอนหนา ดยพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว
เมมีสวนรวม฿ด ๆ ลย฿นการบริหารราชการกองทัพ ดวยหตุนี้พระองคแจึงพยายามอยางมาก฿นการทรกซงการ
บริหารราชการกองทัพ รวมทั้งการสรางบทบาททางการทหาร฿หกพระองคแขึ้นมา (ทพ บุญตานนทแ. 2559 : 5-6) 
   การสร้างฐานก าลังทางการเมือง 
    กอนสด็จขึ้นครองราชยแ พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว ทรงเมมีบทบาท฿นการ
ควบคุมกองกําลังทหารมากนัก มื่อปรียบทียบกับบรรดาพระราชอนุชา พระองคแจึงทรงสถาปนา“กองสือปุา” พื่อ
ป็นการสรางฐานอํานาจกพระองคแ (ทพ ดยมีพระราชประสงคแ฿หกองสือปุาป็นกองทัพสวนพระองคแ พื่อทรงมี
พระราชอํานาจ฿นการบังคับบัญชาอยางต็มที่ละสามารถเววางพระราชหฤทัยเดอยางสนิท฿จ ทั้งนี้พระองคแทรง
ตงตั้งขาราชบริพารหรือขาราชการที่มีความสนิทสนม ซึ่งสวน฿หญป็นกลุมคนที่ทํางานรับ฿ช฿กลชิดพระองคแขึ้น
ดํารงตําหนงสําคัญ฿นกองทัพของพระองคแ ชน จาพระยารามราฆพ (ม.ล. ฟื้อ พ่ึงบุญ) ดํารงตําหนงอุปนายกสือ
ปุา ละจรกรมทหารรักษาวัง (ชานนทแ ยอดหงษแ. 2556: 24-25) ป็นตน สือปุาเดกลายป็นองคแกรที่มีอิทธิพล฿น
ดานการบริหารราชการผนดิน ละป็นกองหนุนสนับสนุน฿หพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว ซึ่งพระองคแ
ทรงพอพระทัยป็นอยางมาก ดังความ฿นพระราชบันทึก วา “การที่ผู้ใดจะกล่าวว่าเรารักเสือปุายิ่งกว่าลูกเมียก็ยอม 
เพราะถ้ามีเมียอย่างปกติ จะได้ลูกกันพึ่งพาอาไศรยก าลังกันได้เร็วและเป็นจ านวนมากเช่นนี้ฤา  นี่ใน 3 -4 เดือนลูก
เกิดนับด้วยพันและมีก าลังวังชาขึ้นทันตา” (จมื่นอมรดรุณารักษแ. 2519: 12-13) ซึ่งจากพระราชบันทึกดังกลาว 
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สะทอน฿หห็นวาพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวหวังพึ่งพาอาศัยสือปุาผูมี “กําลังวังชา” ป็นกองกําลัง
สนับสนุน฿หพระองคแมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ดยพระองคแทรงรูสึกปราบปลื้มพระราชหฤทัย฿นผลงานของพระองคแ
ป็นอยางมาก ดังที่ทรงบันทึกวา “การที่ได้เห็นเสือปุาและลูกเสือปุาตั้งขึ้นได้โดยเร็ว และเป็นที่นิยมแห่งคนทั้งหลาย
ทั่วถึงกันเช่นนี้  ท าให้เรารู้สึกยินดีหาที่เปรียบได้โดยยาก  (จมื่นอมรดรุณารักษแ.  2519: 12-13) สดง฿หห็นวา สือ
ปุาถูกสถาปนาขึ้นพ่ือสริมสรางประสทิธิภาพ฿นการบรหิาร ละการจัดการดุลอํานาจของพระบาทสมด็จพระมงกุฎ
กลาจาอยูหัว    
   การผ่อนคลายทางการเมือง 
   ภาพลักษณแทางการมืองของพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวท่ีพระบรมวงศานุวงศและ
ขาราชการสวนหนึ่งห็น คือ ทรงมีพระราชจริยวัตรที่เมป็นมิตรกับทหาร ทํา฿หทหารสวนหนึ่งเมพอ฿จละทําการ
กอการกบฏ รศ.130 ข้ึน นอกจากนี้พระองคแยังถูกครหา฿นรื่องของการ฿ชจายงินฟุุมฟือยอันป็นผลทํา฿หกิดการ
ตอตานขึ้น พื่อสรางภาพพจนแที่ดี฿หกพระองคแองละพื่อประยชนแของประทศชาติ พระองคแทรงผอนคลาย
ง่ือนเขทางการมืองดังกลาว ดยทรงมีพระราชหัตถลขาถึงสมด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สนาบดี
กระทรวงมหาดเทย฿หดํานินการจัดก็บภาษีที่ดินละรงงานที่ป็นสมบัติสวนพระองคแชนดียวกับที่รัฐบาลเดก็บ
จากราษฎรสามัญทั่วเป ดยทรง฿หหตุผลวา “...สมบัติของหม่อมฉันท้ังหลายที่เป็นส่วนตัวก็เท่ากับเป็นทรัพย์สมบัติ
ของคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่เหตุใดหม่อมช้ันจึงจะมาเอาเปรียบแก่คนท่ัวไป ซึ่งดูไม่เป็นการสมควรเลย... หม่อมฉันก็มี
ความยินดีเต็มใจที่จะเฉลี่ยเป็นการอุดหนุนชาติ และบ้านเมืองอย่างคนสามัญด้วยเช่นกัน…” (พระบาทสมด็จพระ
มงกุฎกลาจาอยูหัว. 2555: 179) จากพระราชหัตถลขาขางตน สดง฿หห็นวาทรงผอนคลายง่ือนเขทางการมือง
ที่กี่ยวของกับพระองคแอง ดยปรับปรุงภาพลักษณแการ฿ชจายงินผนดินที่ถูกครหาวาฟุุมฟือย พื่อ฿หขออาง฿นการ
กอการลมล าง บาบางลง  นอกจากนี้ พระองคแทรงตระหนักถึ งกาล วลาอันป็นจุ ดจบของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยแ฿กลลวงขามาลว ตสภาพสังคมละครงสรางของประทศยังเมพรอมท่ีจะปลี่ยนปลง ดัง
มีพระราชปรารภวา “แต่มีปัญหาส าคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจะหลับตาเสียไม่ค านึงดูไม่ได้ คือ คนไทยเราทั่วไป...พร้อมอยู่
หรือยังที่จะใช้อ านาจเลือกผู้แทนของตัวเองท าการปกครองตนเอง มีความเสียใจที่ยังแลไม่เห็นว่าจะท าการเช่นนั้น
ส าเร็จได้”  (พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว. 2517: 49) พระองคแทรงสื่อสาร฿หห็นพระราชประสงคแของ
พระองคแ฿นการพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองดยทรงตั้งพระราชหฤทัยวามื่อครบการครองราชยแ 15 ปี จะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ฿ห ตก็ยังเมสามารถทําเด พระองคแจึงทรงผอนคลายง่ือนเขทางการมืองดังกลาวดยการ
จัดตั้งดุสิตธานีมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 บริวณพระราชวังพญาเท ดยจําลองรูปบบการปกครองบบ
ประชาธิปเตย มีการลือกตั้งผูปกครองละมีการประชุมสภาพื่อป็นการทดลองการปกครองละตรียมความพรอม
฿หกขาราชบริพาร฿นอนาคต อีกท้ังป็นการผอนคลายความตึงครียดทางการมืองอีกประการหนึ่ง  
    การสร้างประสิทธิภาพทางการทหาร 
    พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงหวังอยางยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของกองทัพ ละ
พัฒนาประทศ฿หทัดทียมกับประทศอารยะทั้งหลาย ดังปรากฏ฿นพระราชหัตถลขาฉบับหนึ่ง มีขอความตอนหนึ่ง
วา “...ฉันยังหวังว่าจะมีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้เห็นประเทศสยามได้เข้าร่วมในหมู่ชาติต่างๆ โดยได้รับเกียรติและ
ความเสมอภาคอย่างจริงๆตามความหมายของค านั้นทุกประการ...” (พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว 
2453: 576)  ทางดานการพัฒนากองทัพพื่อสรางความขมข็งละสถียรภาพกตัวพระองคและประทศ  ด ย
พระองคแทรงรับสมาคมราชนาวีหงกรุงสยามเว฿นพระบรมราชูปถัมภแทํา฿หสนยานุภาพทางการทหารของ
กองทัพรือเดพัฒนาขึ้นป็นอันมาก นอกจากน้ีพระองคแยังทรงสนับสนุนกิจการของกองทัพรือ ดยการมอบที่ดินติด
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ชายทะลที่อําภอสัตหีบพื่อสรางฐานทัพรือ การมอบที่ดินดังกลาวนอกจากจะทํา฿หประทศสยามมีฐานทัพที่มั่นคง
ละมีประสิทธิภาพ฿นการปูองกันประทศอยางดี นื่องจากป็นชัยภูมิที่สําคัญลว ยังทํา฿หพระองคแทรงสามารถลบ
ขอครหา฿นรื่องของการ฿ชจายงิน ละป็นการสรางสถียรภาพทางการมือง฿หกับพระองคแอีกดวย 
 3. รูปแบบการสร๎างเสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
  พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว  ทรงครองราชยแสมบัติอยูป็นระยะวลากวา 15 ปี ละทรงป็น
พระมหากษัตริยแของประทศซึ่งอยู฿นชวงความผันผวนทางการมือง รวมเปถึงภัยคุกคามละความขัดยงระหวาง
ประทศรุนรง ซึ่งปรากฏมาตั้งตสมัยรัชกาลกอนๆ พระองคแทรงดํานินพระราชบาย฿นการสรางสริมสถียรภาพ
ทางการมืองชองพระองคแ มื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของพระราชบายของพระองคแลว จะห็นเดวารูปบบการสราง
สถียรภาพทางการมืองของพระองคแที่ทรง฿ช ประกอบเปดวย การสรางความชอบธรรม ละ การสริมสราง
ประสิทธิภาพทางการมือง  ดยการสรางความชอบธรรมทางการมือง฿นพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว มี
ความกี่ยวของสัมพันธแกับการสรางภาพลักษณแทางการมือง พื่อกอ฿หกิดการยอมรับละการสนับสนุน ละพื่อ
สรางสถียรภาพทางการมือง฿หกพระองคแ  ดยสามารถอธิบายเดดังผนภาพ ดังตอเปนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 1. แสดงเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง 
 

 จากผนภาพขางตน สดงสถียรภาพทางการมืองของพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวกิดจาก
ความชอบธรรมทางการมือง อันมีสวนประกอบสําคัญที่กิดจากการสรางภาพลักษณแทางการมืองพื่อ฿หกิดการ
ยอมรับทางการมือง ดยพระองคแทรงดํานินพระราชบาย฿นการสรางภาพลักษณแความป็นธรรมราชา ละ
ภาพลักษณแทางการทหาร฿นฐานะที่ทรงป็นจอมทัพเทย ซึ่งการสรางภาพลักษณแดังกลาวประสบความสําร็จ ทํา฿ห
พระองคแเดรับการยอมรับจากขุนนางทั้งพลรือนละทหาร ซึ่งการยอมรับดังกลาวคือการสรางความชอบธรรมทาง
การมืองซึ่งนําเปสูการสริมสรางสถียรภาพทางการมืองของพระองคแ 
 พระบรมราชบายอีกประการหนึ่งที่พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรง฿ช  คือ การสราง
ประสิทธิภาพทางการมืองบริหารการมือง  ทํา฿หพระองคแทรงดํารงอยู฿นราชสมบัติ฿นฐานะพระมหากษัตริยแภาย฿ต
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแเดอยางมั่นคง ดยการสรางประสิทธิภาพทางการมืองของพระองคแ ดํานินการดย
การรวบอํานาจหรือการขจัดอํานาจกา การสรางฐานอํานาจสวนพระองคแ ละการสรางพลังสนับสนุนดยการ
สงสริมลัทธิชาตินิยม ดยทั้งหมดป็นปใจจัยที่สริมสรางสถียรภาพทางการมืองของพระองคแดังผนภาพดังตอเปนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 2. แสดงเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากการสร้างประสิทธิภาพทางการเมือง 

 
ภาพลักษณแทางการมือง 

การกลอมกลาผานชาตินิยม 

การยอมรับทาง
การมือง 

ความชอบธรรม
ทางการเมือง 

สถียรภาพทาง
การมือง 

 การรวบอาํนาจ 

การสรางฐานอํานาจ 

การผอนคลายทางการมือง 

การสรางประสิทธิภาพทางการทหาร 

ประสิทธภิาพทางการเมือง สถียรภาพทาง
การมือง 
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 จากผนภาพขางตน สดง฿หห็นถึงรูปบบการสรางสถียรภาพทางการมืองของพระบาทสมด็จพระ
มงกุฎกลาจาอยูหัว ซึ่งกิดจากการขจัดอํานาจกา ซึ่งป็นอํานาจของหลาพระบรมวงศานุวงศแ ละขุนนางดยการ
ปรับละทดทนตําหนงดวยบุคคลที่พระองคแเวพระราชหฤทัย รวมเปถึงการสรางฐานอํานาจของพระองคแดยการ
มอบหมายกิจการงานสําคัญ฿หกับบุคคล฿กลชิด ท้ังนี้พื่อสรางประสิทธิภาพทางการบริหารการมือง ซึ่งผลที่ปรากฏ
สดง฿หห็นวาพระองคแทรงสามารถสรางสถียรภาพทางการมืองเด 
 
สรุป 
 พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรงป็นผูนําของเทย฿นสมัยสงครามลกครั้งที่ 1 ซึ่งป็นชวงวลา
ที่สังคมลกผชิญกับความขัดยง ทํา฿หสถานการณแทางการมือง฿นประทศตางๆมีความออนเหว สถียรภาพทาง
การมือง฿นพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวนอกจากจะมีความกี่ยวของกับหตุการณแดังกลาวลว ยังมี
ความกี่ยวของกับกระสการปลี่ยนปลงการปกครอง฿นประทศตางๆ รวมเปถึงสถานการณแภาย฿นประทศ 
พระองคแทรงดํานินพระราชบาย฿นการสรางสริมสถียรภาพทางการมืองดยการสรางองคแประกอบดาน
สถียรภาพหลักๆ 2 ประการ คือ องคแประกอบดานความชอบธรรมทางการมือง ละองคแประกอบดาน
ประสิทธิภาพทางการมือง ผลจากการดํานินพระราชบายดังกลาว สงผล฿หพระองคแทรงสามารถธํารงรักษาระบอบ
การปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ละทรงดํารงอยู฿นราชสมบัติเดอยางมั่นคงตลอดรัชกาล 
 
อภิปรายผล 
 ปใจจัยที่กี่ยวของกับสถียรภาพทางการมือง฿นพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว คือ การที่
พระองคแทรงเมมีฐานอํานาจทางการทหาร จึงป็นหตุ฿หพระองคแทรงตองสริมสรางสถียรภาพทางการมือง ซึ่งมี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kullada Kesboonchoo Mead (2004) ซึ่งเดขียนงานรื่อง “The Rise and 
Decline of Thai Absolutism” ซึ่งผูขียนเดอธิบายถึงการจริญละสื่อมถอยของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ
ของประทศเทย ดยมีรากฐานมาตั้งตการปรับปลี่ยนละการทํา฿หประทศทันสมัย฿นรัชสมัยพระบาทสมด็จพระ
จุลจอมกลาจาอยูหัว สงผล฿นสังคมปลี่ยนเป  ทํา฿หขุนนางมีอํานาจมากยิ่งขึ้น ดวยหตุนี้฿นรัชการถัดมา คือ
รัชกาลของพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวจึงตองสวงหาความมั่นคงละสรางสถียรภาพทางการมือง 
ดยทรงดํานินนยบายชาตินิยม ละทรงตั้งฐานสนับสนุนกองสือปุา ตอยางเรก็ตามนยบายดังกลาวก็ถูกมองวา
สิ้นปลืองละเมประสบความสําร็จ ฿นประด็นรื่องการสรางความชอบธรรมทางการมืองความสอดคลองกับผล
การศึกษาของ  ฐิติมา สุวรรณชาติ  (2543) ซึ่ งเดทําการศึกษารื่ อง “กียรติภูมิของกองทัพเทยสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชยแ พ.ศ. 2411 – 2475” พบวาทหารรูสึกวาพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูทรงสน
พระทัยสนับสนุนกองสือปุามากกวากองทหาร ทํา฿หทหารรูสึกเมเดรับความอา฿จ฿สทาที่ควร ตการตัดสิน฿จขา
รวมรบ฿นสงครามลกครั้งที่ 1 ก็ทํา฿หทหารรูสึกวากียรติภูมิของกองทัพเดพิ่มมากขึ้น สวนประด็นดาน
องคแประกอบดานประสิทธิภาพทางการมืองละการบริหาร ผลการศึกษาพบวา พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลา
จาอยูหัวทรงสรางประสิทธิภาพทางการมือง ดยการรวบอํานาจ ละขจัดอํานาจของขุนนางละพระบรมวงศานุ
วงศแกา ซึ่งสอดคลองกับ Greene, Stephen Lyon Wakeman (1999) เดขียนหนังสือกี่ยวกับรัฐบาลของ
พระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัว รื่อง “Absolute Dreams: Thai Government under Rama VI 1910-
1925 ดยผูขียนเดสนอวาพระบาทสมด็จพระมงกุฎกลาจาอยูหัวทรง฿หความสําคัญกับสถียรภาพทางการมือง
ของพระองคแป็นสําคัญ ทั้งนี้ทรงเววางพระราชหฤทัยขุนนางที่พระองคแทรงเวพระทัย ซึ่งป็นกลุมขุนนางหนุม฿ห
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ดํารงตําหนงสําคัญๆ สวนผูที่อิทธิพลทางการมือง฿นสมัยรัชกาลกอนที่มีความสามารถ ตมีความห็นเมตรงกับ
พระองคแเดถูกปลด หรือยกยายออก นอกจากนี้การสรางประสิทธิภาพทางการมืองดยการกอตั้งองคแกรคลาย
กองทัพ สงผล฿หพระองคแทรงมีสถียรภาพ อยางเรก็ตาม องคแกรดังกลาวก็เมเดรับความสําคัญหลังจากพระองคแ
สวรรคตลว สดง฿หห็นถึงวา องคแกรดังกลาวป็นพียงครื่องมือทางการมืองทานั้น สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ  ชานนทแ ยอดหงสแ (2556 : 109) ซึ่งสนอวา สือปุาถูกจัดตั้งขึ้นพื่อป็นฐานกําลังของพระบาทสมด็จพระ
มงกุฎกลาจาอยูหัวทาน้ัน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาปรียบทียบสถียรภาพทางการมือง ละการสรางสถียรภาพทางการมืองของผูนํา฿น
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ฿นชวงระยะวลาดียวกัน 
 2. ควรศึกษาความขัดยงของชนช้ันนําที่มีผลตอสถียรภาพทางการมืองของผูนํา฿นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ 
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บทคัดยํอ 
  การวิจัยรื่อง รูปบบการออมงินละการวางผนทางการงินที่สงผลตอการตรียมความพรอมกอน
กษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) รูปบบการออมงินละการวางผน
ทางการงินของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 2) ระดับการออมงินละการวางผนทางการงินของพนักงาน฿น
ครือบริษัท กิฟฟารีน 3) รูปบบการออมงินละการวางผนทางการงินที่สงผลตอการตรียมความพรอมกอน
กษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ดยประชากรกลุมตัวอยาง฿นการวิจัย฿นครั้งนี้คือ พนักงาน฿นครือ
บริษัท กิฟฟารีน ที่มีอายุตั้งต 30 ปีขึ้นเป จํานวน 256 คน ซึ่ง฿ชครื่องมือบบสอบถามที่ผานการประมินจาก
ผูชี่ยวชาญทําการก็บขอมูล ละนําขอมูลมาทําการวิคราะหแพื่อหาคารอยละ คาฉลี่ย คาจกจงความถี่  สวน
บี่ยงบนมาตรฐาน ละวิคราะหแสมการถดถอยชิงซอน ผลการศึกษาพบวา สวน฿หญป็นพศหญิง อายุ 30-35 ปี 
ระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาศัยอยูกับคูสมรส ยังเมมีบุตร มีพอละมที่ดูลรับผิดชอบ ดยมีรายเดฉลี่ย
ตอดือน 15,001-25,000 บาท รายจายฉลี่ยตอดือนเมกิน 15,000 บาท ผลการวิคราะหแสมการถดถอยชิงซอนพบวา 
การออมงิน฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร การวางผนทางการงินดานการจัดทําผนการงิน การตรวจสอบละปรับ
ผนตามสถานการณแ สงผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01, 0.10 ละ 0.10 ฿นทิศทางดียวกันตามลําดับ ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานที่กําหนดเว  
คําสําคัญ : รูปบบการออมงิน, การวางผนทางการงิน, การตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ 
 
ABSTRACT 
  The research of saving model and financial planning that affect the preparation before 
the retirement of employees in the network of GIFFARINE company aimed to study 1) the model 
of saving and financial planning of employees in the network of GIFFARINE company 2) the level 
of saving and financial planning of employees in the network of GIFFARINE company 3) the saving 
model and financial planning that affect the preparation before the retirement of employees in 
the network of GIFFARINE company by the population in this study are employees in the network 
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of GIFFARINE company, aged between 30 years and above in a number of 256 people. The tools 
used in this study was the questionnaire that assessed by the experts and collects data. And 
bring the data to analyze to find the percentage, mean, frequency, standard deviation and 
complex regression. The study found that the mostly female was age 30 - 35 years, Bachelor's 
degree level, marital status, living with a spouse, no child, there were father and mother in the 
family which was in charge of responsibility by the average income per month 15,001 baht up to 
25,000 and the average monthly expenditure does not exceed 15,000 baht. The regression 
complexes analysis showed that savings in fixed assets affect the preparation before retirement 
of employees in the network of GIFFARINE company in the same direction with statistical 
significance at the 0.01 level and the preparation of financial plans, verification and adjust the 
plan according to the circumstances that affect the preparation before the retirement of 
employees in the network of GIFFARINE company in the same direction with statistical 
significance at the 0.10 and 0.10 level, respectively according to the hypothesis set. 
Keywords : The saving model, The financial plan, The preparation before the retirement 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันการปลี่ยนปลงครงสรางประชากรของประทศเทยกําลังขาสูการป็นสังคมผูสูงวัยตั้งต
ประมาณปี พ.ศ. 2543 – 2544 ดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นเปมีมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของ
ประทศเทย  (ปรามทยแ ปราสาทกุล, 2556) ซึ่งสาหตุที่สําคัญของการพิ่มจํานวนประชากรผูสูงอายุอยางรวดร็ว
นั้น มาจากปใจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 1) การลดลงของภาวะจริญพันธุแหรือการกิดนอยลง 2) อัตราการตายลด
นอยลงทํา฿หอายุคนเทยยืนยาวขึ้น ซึ่งจากการปลี่ยนปลงดังกลาวสงผล฿หประชากรวัยด็กลดลงอยางรวดร็วจน
นํามาสูการพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุละมีนวนมที่จะสูงขึ้นอยางตอนื่อง จากขอมูลการคาดการประมาณ
ประชากรของประทศเทย฿นปี พ.ศ. 2558 - 2573 จะห็นวาภาพรวมประทศเทยอยู฿นสถานการณแ “สังคมสูงวัย” 
(aged society) ละ฿นอีก 10 ปีขางหนาก็จะริ่มขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแ (completed aged society) 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ, 2557) ซึ่งปใจจุบันประทศเทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นเปทั้งสิ้น 9,934,309 คน ดังนั้นมื่อตองกาวขาสูวัยหงการกษียณหรือวัยสูงอายุนั้น ทุกคนยอมมี
ความคิด ความรูสึก ละความหมายของการกษียณอายุของตละคนที่ตกตางกันเป ฉะนั้นการออมจึงถือป็นสิ่งที่
สําคัญสิ่งหนึ่งสําหรับวัยหงการกษียณอายุหรือผูสูงอายุ หากวัยหงการกษียณอายุหรือวัยสูงอายุเมมีรายเดละ
เมเดรับการจุนจือจากลูกหลาน การออมจึงป็นสิ่งที่สําคัญ฿นการสรางความมั่นคงดานรายเดของผูกษียณอายุเด 
ซึ่งตั้งตปี พ.ศ. 2554 – 2558 ประชากรประทศเทยเด฿หความสําคัญ฿นการออมกันมากขึ้น ดยมีอัตรางินออม
สุทธิตอคนพิ่มขึ้นทุกปี (สํานักงานสถิติหงชาติ, 2560) ละมื่อมีการออมงินลวผูออมควรจะตองมีการวางผน
ทางการงินท่ีดีดวย พ่ือจะชวย฿หตละบุคคลมีนวทาง฿นการดํานินชีวิตที่ถูกตองละขาสูวัยการกษียณอายุหรือ
วัยสูงอายุที่มั่นคง ละควรมีการตรียมความพรอม฿นดานตาง ๆ ฿หกิดผลสําร็จกอนที่จะกษียณอายุจากการ
ทํางาน พราะการตรียมความพรอม฿นดานตาง ๆ นั้นตอง฿ชวลานานละตองดํานินการอยางตอนื่อง ดังนั้นหากมี
การออมงินที่ดี การวางผนทางการงินที่ดี ละมีความพรอม฿นดานตาง ๆ สําหรับการกษียณอายุที่ดี จะชวย฿ห
ชีวิตหลังการกษียณอายุมีตความสุขละความมั่นคงตลอดเป 
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 ดังนั้นจากปใญหาละความสําคัญขางตนผูศึกษาห็นวา พนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ซึ่งก็ป็น
ประชากรกลุมหนึ่งที่มีอายุตั้งต 30 ปีขึ้นเป ละภาย฿นอีก 10 – 20 ปีขางหนาประชากรกลุมนี้จะริ่มขาสูวัย
กษียณอายุหรือวัยผูสูงอายุ ซึ่งปใจจุบันมีพนักงานที่มีอายุตั้งต 30 ปีขึ้นเปจํานวน 358 คนจาก 708 คนของ
พนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ทั้งหมด คิดป็นรอยละ 50 (ผนกทรัพยากรบุคคล฿นครือบริษัท กิฟฟารีน, 
2560) ดยพนักงานสวน฿หญยังขาดความรูละความขา฿จถึงปใญหาตาง ๆ ที่อาจจะตามมาภายหลังจากการ
กษียณอายุ อีกทั้งยังเมห็นถึงความสําคัญของรูปบบการออมงิน การวางผนทางการงิน ละการปลี่ยนปลง฿น
ดานตาง ๆ ของการตรียมความพรอมกอนถึงวัยกษียณอายุ ดังที่เดกลาวมาลวนั้น ทั้งนี้ผลการวิจัยอาจจะป็น
ประยชนแตอการนําเปพัฒนา สงสริม ละยกระดับถึงการออมงิน การวางผนทางการงิน รวมถึงการตรียมพรอม
กอนถึงวัยกษียณ฿หกบุคลากร฿นองคแกรเด 

 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษารูปบบการออมงินละการวางผนทางการงินของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 
 2. พื่อศึกษาระดับการออมงินละการวางผนทางการงินของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 
 3. พื่อศึกษารูปบบการออมงินละการวางผนทางการงินที่สงผลตอการตรียมความพรอมกอน
กษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. รูปบบการออมงิน หมายถึง การออมงินจากสวนของรายเดที่หลืออยู หรือท่ีกันอาเวเมนํามา฿ชจาย
฿นการบริภคละอุปภค฿นปใจจุบัน  
 2. การออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร หมายถึง การออมดยการนํารายเดสวนท่ีหลือจากการบริภค฿ชจาย 
มาทําการซื้อทรัพยแสินถาวร (real assets) เมวาจะป็น ที่ดิน อาคารละสิ่งกอสรางที่อยูอาศัย ป็นตน 
 3. การออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน หมายถึง การออมที่มีการก็บเวป็นทรัพยแสินทางการงิน 
(financial assets) ดยมีการออม฿นลักษณะบบถืองินสดเวอยู฿นมือ การฝากงินท่ีสถาบันการงินตาง ๆ ป็นตน  
 4. การออม฿นสถาบันการออม หมายถึง การออมงินกับสถาบันการงินตาง ๆ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภาย฿ต
กฎระบียบขอบังคับของกฎหมาย เมวาจะป็นการฝากงินกับธนาคารพาณิชยแ สลากออมสิน สลากธกส. ป็นตน 
 5. การวางผนทางการงิน หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่จะชวย฿หราสามารถจัดการชีวิตเดอยางป็น
ระบบ มีรายเดพียงพอกับคา฿ชจายละมีงินหลือก็บออมเว฿ช฿นอนาคต  
 6. การประมินฐานะทางการงิน หมายถึง การทําบันทึกรายรับรายจายประจําวัน หรือการจัดทําบัญชี
สินทรัพยและหนี้สิน  
 7. การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน หมายถึง การกําหนดปูาหมายละระยะวลาที่ชัดจนพื่อ฿หกิดผล
สําร็จ ดยจะตองกําหนดปูาหมายที่ชัดจนสามารถวัดผลป็นตัวลขหรือตัวงินเด 
 8. การจัดทําผนการงิน หมายถึง การจัดทําผนการบริหารทรัพยแสินตาง ๆ ละการจัดสรรวลาของ
ผน฿หสัมพันธแกับภาระทางการงิน พื่อ฿หกิดประยชนแมากท่ีสุด 
 9. การดํานินการตามผนอยางครงครัด หมายถึง การปฏิบัติตามผนการงินที่ตั้งเว ดวยความมุงมั่น 
ความมีวินัย พราะถาหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังละตอนื่องก็ยากท่ีจะบรรลุตามปูาหมายเด 
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 10. การตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ หมายถึง การตรวจสอบผนการงิน อยางสม่ําสมอ 
ละควรมีการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางตลอดวลา 
 11. การตรียมความพรอมดานจิต฿จ หมายถึง การปลี่ยนปลงบทบาทละสถานภาพทางสังคมอยาง
ฉับพลันดยเมเดทํา฿จเวลวงหนา ชน อารมณแหงุดหงิด หงา วาหว บื่อหนายกับชีวิต มีความวิตกกังวล ป็นตน 
 12. การตรียมความพรอมดานรางกาย หมายถึง การหมั่นดูลละอา฿จ฿สสขุภาพรางกายอยางสม่ําสมอ 
พื่อเม฿หกิดปใญหาดานสุขภาพตามมามื่อถึงวัยกษียณอายุ 
 13. การตรียมความพรอมดานการบริหารการงินสวนบุคคล หมายถึง การจัดระบียบการงินของบุคคล
หลังกษียณอายุอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรูจักจัดสรรรายเดละรายจายอยางถูกตอง 
 14. การตรียมความพรอมดานกิจกรรมการ฿ชวลาวาง หมายถึง การวางผนการ฿ชวลาวาง฿หกิด
ประยชนแหลังจากท่ีกษียณอายุ ดยการมองหางานอดิรก หรือการทํากิจกรรมที่มีประยชนแตอตนองละตอผูอื่น 
 15. การตรียมความพรอมดานสัมพันธภาพ฿นครอบครัว หมายถึง การวางผน การสราง การรักษา
สัมพันธภาพที่ดีภาย฿นครอบครัวหลังจากกษียณอายุ อาทิชน การเปพบปะสังสรรคแภาย฿นครอบครัว ป็นตน 
 16. การตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย หมายถึง การวางผนกี่ยวกับบุคคลที่จะพักอาศัยดวย การ
ปรับปรุงที่อยูอาศัยหลังจากท่ีกษียณอายุลว ชน การปูพื้นกันลื่น ราวจับ฿นหองน้ํา ป็นตน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบนวคิด฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดยึดนวคิดทฤษฎีรูปบบการออมงินของ พ็ญพิมล ทัศนแธนนทแ 
รื่อง ปใจจัยท่ีมีผลกระทบตอการออมภาคครัวรือนเทย นวคิดทฤษฎีกี่ยวกับการวางผนทางการงินของ นษพร 
นาคสีหลือง รื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการออมพื่อตรียมความพรอมการกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงาน฿หญ ละนวคิดทฤษฎีกี่ยวกับการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของ พ็ญประภา 
บญจวรรณ รื่อง การตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ พื่อ฿หสอดคลองกับการศึกษารูปบบการออมงินละ
การวางผนทางการงินท่ีสงผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน  

 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

รูปบบการออมงิน 
1. การออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร 
2. การออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน 
3. การออม฿นสถาบันการออม 
(พ็ญพิมล ทัศนแธนนทแ, 2556) 

 
 การวางผนทางการงิน 

1. การประมินฐานะทางการงิน 
2. การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน 
3. การจัดทําผนการงิน 
4. การดํานินการตามผนอยางครงครัด 
5. การตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ 
(นษพร นาคสีหลือง, 2557) 

 

การตรียมความพรอมกอนกษยีณอายขุอง
พนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 

1. ดานจิต฿จ 
2. ดานรางกาย 
3. ดานการบริหารการงินบุคคล 
4. ดานกิจกรรมการ฿ชวลาวาง 
5. ดานความสัมพันธภาพ฿นครอบครัว 
6. ดานที่อยูอาศัย 
(พ็ญประภา บญจวรรณ, 2558) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่฿ชศึกษา฿นครั้งนี้เดก พนักงาน฿นครือบริษัทกิฟฟารีน ที่มีอายุตั้งต 30 ปีขึ้นเป ซึ่งบริษัทที่
อยู฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ประกอบดวย บริษัท กิฟฟารีน สกายเลนแ ลบบอราทอรี่ อนดแ ฮลทแครแ จํากัด ละ
บริษัท สกายเลนแ ฮลทแครแ จํากัด ซึ่งมีพนักงานท้ังหมดทั้งสิ้นจํานวน 708 คน฿นการสุมตัวอยางพื่อการศึกษาครั้งนี้
เดทําการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ดย฿ชสูตรของ Taro Yamane ซึ่งสามารถคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางเดทากับ 256 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้คือ บบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาบงบบสอบถาม
ออกป็น 5 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 บบสอบถามกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2 บบสอบถามกี่ยวกับรูปบบการ
ออมงิน สวนที่ 3 บบสอบถามกี่ยวกับการวางผนทางการงิน สวนที่ 4 บบสอบถามกี่ยวกับการตรียมความ
พรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน สวนที่ 5 ขอสนอนะพื่อสงสริมการออม การ
วางผนทางการงินละการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ ป็นคําถามปลายปิดผูวิจัยจะทําการทดสอบ
คุณภาพของบบสอบถามพื่อ฿หกิดความตรงทางดานนื้อหา (Content validity) ละความช่ือมั่น (Reliability) 
ดยผูวิจัยนําบบสอบถามเปทดสอบความตรง ชิงนื้อหาดยผูชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ฿นการคัดลือกขอคําถามที่
ผูช่ียวชาญประมิน ตรวจสอบกี่ยวกับการ฿ชภาษาละความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทแ฿นตละ
ดานป็นรายขอละตรวจสอบ ความที่ยงตรงชิงนื้อหาดย฿ชดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective 
Congruence--IOC) ที่มีคาทากับ 0.50 ข้ึนเป จึงจะนําเปทําการทดลอง฿ช ผลสรุปคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับนิยามคําศัพทแ฿นตละดานป็นรายขอของบบสอบถามทั้งชุด ดยผลสรุป IOC ที่เด฿นงานวิจัยครั้งนี้มี
คา IOC ตั้งต 0.6 ขึ้นเป  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูศึกษาเดดํานินการก็บรวบรวมขอมลูตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. หลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลเดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมเว 
เมวาจะป็น หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธแ วิทยานิพนธแ ละงานวิจัยที่กี่ยวของ หนังสือพิมพแ วารสาร 
สิ่งพิมพแตาง ๆ ละขอมูลทางอินตอรแน็ต ป็นตน 
 2. หลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผูวิจัยเดรวบรวมจากหลงขอมูล ดยวิธีการ฿ชบบสอบถาม 
(Questionnaire) ป็นครื่องมือ฿นการก็บขอมูลจากพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน จํานวน 256 คน ดยผูศึกษา
ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณแ ฿นพระบรมราชูปถัมภแ พื่อขอ
อนุญาตก็บรวบรวมขอมูล฿นครือบริษัท กิฟฟารีน หลังจากนั้นจึงนําบบสอบถามเปดํานินการก็บขอมูลกับ
พนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ละนําขอมูลที่เดมากรอกรหัส พื่อนําเปวิคราะหแขอมูลทางสถิติตอเป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูลบบสอบถามนั้นผูวิจัยเด฿ชสถิติชิงพรรณนา (Description Analysis) ฿นการ
วิคราะหแ ซึ่งประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คาจกจงความถี่  (Frequency) ละ฿ชสถิติชิงอนุมาน (InferenceStatisti Analysis) ฿นการ
วิคราะหแรูปบบการออมงินท่ีสงผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 
ละการวางผนทางการงินท่ีสงผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน 
ดย฿ชวิธีวิคราะหแสมการถดถอยชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ดวยปรกรมสถิติสําร็จรูป 
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ผลการวิจัย 
 ประชากรที่พนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน จากกลุมตัวอยาง 256 คน พบวาสวน฿หญป็นพศหญิง 200 
คน คิดป็นรอยละ 78.1 อายุ 30 – 35 ปี คิดป็นรอยละ 49.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 52.7 
สถานภาพสมรสละอยูดวยกันกับคูสมรส คิดป็นรอยละ 50 เมมีจํานวนบุตรที่อยู฿นความดูล คิดป็นรอยละ 57.4 
พอ – ม คือบุคคลหลัก฿นครอบครัวที่อยู฿นความรับผิดชอบ คิดป็นรอยละ 60.4 รายเดฉลี่ยตอดือน 15,001 - 
25,000 บาท คิดป็นรอยละ 43 ละรายจายฉลี่ยตอดือนเมกิน 15,000 บาท คิดป็นรอยละ 45.7  

 
ตารางที่ 1 สดงคาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละระดับความสําคัญกี่ยวกับรูปบบการออมงินละการวางผน
 ทางการงินดยรวมละระดับความพรอมกี่ยวกับการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ 

ปใจจัย  SD ระดับความสําคัญ 
รูปบบการออมงิน    
1. การออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร 3.37 0.83 ปานกลาง 
2. การออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน 3.54 0.87 มาก 
3. การออม฿นสถาบันการออม 3.54 1.01 มาก 

รวม 3.48 0.83 มาก 
การวางผนทางการงิน    
1. การประมินฐานะทางการงิน  4.12 0.76 มาก 
2. การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน  3.93 0.70 มาก 
3. การจัดทําผนการงิน  4.04 0.64 มาก 
4. การดํานินการตามผนอยางครงครัด  4.05 0.64 มาก 
5. การตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ  3.89 0.59 มาก 

รวม 4.01 0.59 มาก 
การตรียมความพรอมกอนกษียณอาย ุ    
1. ดานจิต฿จ  3.46 0.69 มาก 
2. ดานรางกาย  3.56 0.70 มาก 
3. ดานการบริหารงินบุคคล  3.56 0.80 มาก 
4. ดานกิจกรรมการ฿ชวลาวาง  3.21 0.86 ปานกลาง 
5. ดานสัมพันธภาพ฿นครอบครัว  3.69 0.74 มาก 
6. ดานท่ีอยูอาศัย  3.09 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.68 มาก 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยพื่อ฿หสอดคลองตามวัตถุประสงคแของการวิจัยเดดังนี้ 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 1 เพ่ือศึกษารูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ผลการวิจัย คือ รูปบบการออมงิน ประกอบดวย การออม฿นรูปบบทรัพยแสิน
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ถาวร การออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน ละการออม฿นรูปบบสถาบันการออม ดยภาพรวมพนักงาน฿น
ครือบริษัท กิฟฟารีน ฿หความสําคัญอยู฿นระดับมาก ฿นขณะที่การวางผนทางการงิน เมวาจะป็น การประมิน
ฐานะทางการงิน การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน การจัดทําผนการงิน การดํานินการตามผนอยางครงครัด การ
ตรวจสอบผนละปรับผนตามสถานการณแ ดยภาพรวมพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ฿หความสําคัญอยู฿น
ระดับมากชนกัน ละสําหรับการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ฿นดานจิต฿จ ดานรางกาย ดานการบริหารงิน
บุคคล ดานกิจกรรมการ฿ชวลาวาง ดานสัมพันธภาพ฿นครอบครัว ละดานท่ีอยูอาศัย ดยภาพรวมพนักงาน฿นครือ
บริษัท กิฟฟารีน มีความพรอมอยู฿นระดับมากชนดียวกัน  
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ผลการการวิจัย คือ รูปบบการออมงินดยรวมของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟ

ฟารีน มีคาคะนนฉลี่ยอยู฿นระดับความสําคัญมาก ( = 3.48, SD = 0.83) ดยรูปบบการออมงินดานการออม

฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน มีคาคะนนฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.54, SD = 0.87) รองลงมาคือ ดานการออม฿น

สถาบันการออม (  = 3.54, SD = 1.01) ละดานการออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร (  = 3.37, SD = 0.83) 
ตามลําดับ สําหรับการวางผนทางการงินดยรวมของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน มีคาคะนนฉลี่ยอยู฿น

ระดับความสําคัญมาก ( = 4.01, SD = 0.59) ดยดานที่มีคาคะนนฉลี่ยสูงที่สุดของการวางผนทางการงินคือ 

ดานการประมินฐานะทางการงิน ( = 4.12, SD = 0.76) รองลงมาคือ ดานการดํานินการตามผนอยางครงครัด 

(  = 4.05, SD = 0.64) ดานการจัดทําผนการงิน (  = 4.04, SD = 0.64) ดานการกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน 

(  = 3.93, SD = 0.70) ละดานการตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ (  = 3.89, SD = 0.59) ตามลําดับ 
ละการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุดยรวมของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน มีคาคะนนฉลี่ยอยู฿น

ระดับความพรอมมาก ( = 3.43, SD = 0.68) ดยดานที่มีคาคะนนฉลี่ยสูงที่สุดของการตรียมความพรอมกอน

กษียณอายุคือ ดานสัมพันธภาพ ( = 3.69, SD = 0.74) รองลงมา คือ ดานรางกาย (  = 3.56, SD = 0.70) ดาน

การบริหารงินบุคคล (  = 3.56, SD = 0.80) การดานจิต฿จ (  = 3.46, SD = 0.69) ดานกิจกรรมการ฿ชวลาวาง 

(  = 3.21, SD = 0.86) ละดานที่อยูอาศัย (  = 3.09, SD = 0.93) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2  สดง Variance Inflation Factor (VIF) ละคา Tolerance 

ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา Tolerance คํา Variance Inflation Factor (VIF) 
การออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร 0.375 2.668 
การออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน 0.249 4.018 
การออม฿นสถาบันการออม 0.256 3.910 
การประมินฐานะทางการงิน 0.283 3.529 
การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน 0.302 3.315 
การจัดทําผนการงิน 0.304 3.284 
การดํานินการตามผนอยางครงครัด 0.293 3.413 

การตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ 0.418 2.391 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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 จากตารางที่ 2  พบวาตัวปรทุกตัวมีคา Tolerance มากกวา 0.1 ละมีคา Variance Inflation Factor 
(VIF) เมกิน 10 สดง฿หห็นวาตัวปรตนมีคาความสัมพันธแที่ระดับยอมรับเด ดังนั้นตัวปรตนท่ี฿ช฿นการศึกษาครั้ง
นี้จึงเมกิดปใญหา Multicollinearity สามารถนําตัวปรทั้งหมดขาสมการถดถอยชิงซอน ถึงมวาเมกิดปใญหา 
Multicollinearity ตความสัมพันธแของตัวปรตนมีคากินกวา 0.8 จึงเดทําการกปใญหาของการวิคราะหแการ
ถดถอยดวย จากการวิคราะหแสมการถดถอยชิงซอนบบข้ันตอน (Enter Multiple Regression) พื่อตัดตัวปรตน
ที่มีความสัมพันธแกันตัว฿ดตัวหนึ่งออกจากสมการถดถอย ซึ่งวิธีการนี้จะป็นการคัดลือกฉพาะตัวปรตนที่สามารถ
พยากรณแตัวปรอยางนัยสําคัญทางสถิติทานั้น 
 

ตารางที่ 3 สดงคาสถติิตาง ๆ ของบบจําลองทางศรษฐมิติของรูปบบการออมงินละการวางผนทางการงิน
 ที่สงผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครอืบริษัท กิฟฟารีน 

ตัวแปร คําสัมประสิทธิ์ (B) Beta t-statistic Sig. 
คาคงท่ี 0.734  3.031  

การออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร 0.294 0.361 4.607 0.000** 
การออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน 0.524 0.061 0.638 0.524 
การออม฿นสถาบันการออม 0.013 0.019 0.199 0.843 
การประมินฐานะทางการงิน -0.126 -0.142 -1.578 0.116 
การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน 0.049 0.050 0.576 0.565 
การจัดทําผนการงิน 0.174 0.165 1.898 0.059* 
การดํานินการตามผนอยางครงครัด 0.099 0.093 1.051 0.294 

การตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ 0.184 0.161 2.164 0.031* 

R Square (R2) = 0.422, F = 5.784, D.W. = 1.646, Sig. = 0.000 

a. Dependent Variable : การตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ 

ที่มา: จากการคํานวณ 
** ความมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* ความมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.10 
 

 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยพื่อ฿หสอดคลองตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอท่ี 3 เดดังนี้ 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 3 เพ่ือศึกษารูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่สํงผล
ตํอการเตรียมความพร๎อมกํอนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ผลการการวิจัย คือ การออม฿น
รูปบบทรัพยแสินถาวรมีความสัมพันธแ฿นทิศทางดียวกันกับการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿น
ครือบริษัท กิฟฟารีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ละการจัดทําผนการงิน การตรวจสอบละปรับ
ผนตามสถานการณแ มีความสัมพันธแ฿นทิศทางดียวกันกับการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿น
ครือบริษัท กิฟฟารีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานที่กําหนดเว ดยมีคา D.W. 
ทากับ 1.646 หมายความวามีคาความคลาดคลื่อนป็นอิสระตอกัน ละจากสมการถดถอยที่เดนี้ตัวปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวปรตามเดถึงรอยละ 0.422 หรือ 42.2% ละมีคาความยืดหยุน (B) ทากับ 0.294, 0.174 ละ 
0.184 ตามลําดับ คาทางสถิติ F ทากับ 5.784  ละ Sig. ทากับ 0.000  
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 สําหรับรูปบบการออมงินดานการออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน การออม฿นสถาบันการออม การ
วางผนทางการงินดานการประมินฐานะทางการงิน การกําหนดปูาหมาย฿หชัดจน ละการดํานินการตามผน
อยางครงครัด ดยทั้ง 5 ตัวปรที่กลาวมานั้นเมสงผลการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือ
บริษัท กิฟฟารีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งเมป็นเปตามสมมติฐานที่กําหนดเว 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบวา พนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน สวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 30 ถึง 35 
ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสวนมากมีสถานภาพสมรสละอยูดวยกันกับคูสมรสละยังเมมีบุตร ดยมี
บุคคลที่จะตองดูลรับผิดชอบคือพอละม สวน฿หญมีรายเดฉลี่ยตอดือนระหวาง 15,001 บาทถึง 25,000 บาท 
ละมีรายจายฉลี่ยตอดือนเมกิน 15,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับลักษณะงานของบริษัท กิฟฟารีน ที่สวน฿หญจะ
ป็นพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอยู฿นสํานักงานท่ีเดรับการบรรจุพนักงานลว ดยจะป็นงานดานวางผน การ
บริหารจัดการ งานดานอกสารตางๆ ตลอดจนดานทักษะทางดานครื่องสําอางละอาหารสริม ซึ่งป็นงานที่จะตอง
฿ชความละอียดรอบคอบ฿นการปฏิบัติงาน จึงทํา฿หสวน฿หญมีพนักงานป็นพศหญิง ป็นตน 
 การออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร มีผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือ
บริษัท กิฟฟารีน ฿นทิศทางดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ พนักงานสวน฿หญ฿ห
ความสําคัญกับการออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวร฿นระดับปานกลาง นื่องจากพนักงานสวน฿หญมองวาการออม฿น
ลักษณะนี้ป็นการถือครองสินทรัพยแที่สามารถปลงป็นงินสดเดยากกวาการออม฿นรูปบบทรัพยแสินทางการงิน
ละการออม฿นสถาบันการออม เมวาจะป็นการออมลักษณะการซื้อบานที่อยูอาศัย รวมถึงการซื้อทองคําหรื ออัญ
มณีที่มีคา ดังนั้นการออม฿นรูปบบทรัพยแสินถาวรจึงเมป็นที่นิยม฿นการออมทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ นษพร นาคสีหลือง (2557) ปใจจัยที่มีผลตอการออมพื่อตรียมความพรอมการกษียณอายุของพนักงาน
ธนาคารกรุงทพจํากัด (มหาชน) สํานักงาน฿หญ 
 การจัดทําผนการงิน มีผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟ
ฟารีน ฿นทิศทางดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 กลาวคือ พนักงานสวน฿หญ฿หความสําคัญกับการ
จัดทําผนการงินที่คะนนฉลี่ยระดับมาก ซึ่งพนักงานล็งห็นวาการจัดทําผนการงินนั้นกอ฿หกิดผลประยชนแ
ตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุมากที่สุด ละยังป็นสวนชวย฿นการบริหารการงินของพนักงานเดป็น
อยางดี ซึ่ง฿นการจัดทําผนการงินน้ันจะประสบผลสําร็จเดนั้นขึ้นอยูกับระยะวลา฿นการริ่มตนของการจัดทําผน
ของตละคน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริวรรณ วองวีรวุฒิละลดารัตนแ ศรรักษแ (2554) การวางผนทาง
การงินพื่อวัยกษียณ 
 การตรวจสอบละปรับผนตามสถานการณแ มีผลตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนักงาน
฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ฿นทิศทางดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 กลาวคือ  หลังจากที่ผาน
กระบวนการประมิน การกําหนดปูาหมาย การจัดทําผน ละการดํานินการตามผนลว พนักงานสวน฿หญจะ
ดํานินการตรวจสอบผนอยางสม่ําสมอ พรอมท้ังมีการปรับปลี่ยนปลงการดํานินการตาง ๆ พื่อ฿หสอดคลองกับ
สถานการณแปใจจุบัน ดยการติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอปูาหมายที่ตั้งเวเด อาทิชน การ
ปรับรายเดประจําปี บนัส ป็นตน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริวรรณ วองวีรวุฒิละลดารัตนแ ศรรักษแ 
(2554) การวางผนทางการงินพื่อวัยกษียณ 
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ข๎อเสนอแนะ  
 1. การศึกษา฿นครั้งนี้ป็นการศึกษาฉพาะกลุมของพนักงาน฿นครือบริษัท กิฟฟารีน ซึ่งป็นองคแกรที่
ดํานินธุรกิจประภทผลิตละจําหนายครื่องสําอางละอาหารสริมป็นหลัก ดังนั้นจึงควรศึกษาตอ฿นองคแกรหรือ
กลุมธุรกิจอื่น ๆ ชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจอิล็กทรอนิกสแ ป็นตน พื่อ฿หกิดการ
ปรียบทียบระหวางธุรกิจทํา฿หขอมูลมีความหลากหลายละสมบูรณแมากยิ่งข้ึน 
 2. ศึกษากี่ยวกับรูปบบการออมงิน การวางผนทางการงิน ละการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุ
฿นตละกลุมของพนักงานมาปรียบทียบ ชน กลุมผูบริหาร กลุมพนักงานสํานักงาน ละกลุมพนักงานปฏิบัติการ 
พื่อ฿หกิดประยชนแตอการกําหนดผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3. ศึกษาถึงรูปบบการออมงิน การวางผนทางการงิน ที่คาดวาจะมีผลกระทบภายหลังจากที่กษียณอายุลว 
พื่อ฿หทราบถึงผลของการออมงินละการวางผนทางการงินภายหลังจากกษียณอายุการทํางานลว 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัย฿นครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่กิดจากการศึกษาละมองห็น
ปใญหาของชนชาติพันธุแกะหรี่ยง฿นปใจจุบัน นํามาซึ่งการตระหนักถึงนวทางการอนุรักษและการสืบทอดวัฒนธรรม
ของชาวกะหรี่ยงท่ีมีวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณคาละป็นชนชาติพันธุแหนึ่งที่มีถิ่นฐานอยู฿นจังหวัดพชรบุรี ดยการสื่อ
สดงออก฿นรูปบบของผลงานศิลปะ ซึ่งป็นนวทางหนึ่งที่สามารถถายทอด ผยพรละสงสริม฿หชนผา
กะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรีป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น การวิจัยนี้มีครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย
ประกอบดวย การสัมภาษณแบบจาะลึก การสังกต บบสอบถาม ละบบประมินผลงาน ซึ่งจากการศึกษา 
รวบรวมขอมูลกี่ยวกับวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี จากภาค
อกสาร ภาคสนาม ละจากประชากรกลุมตัวอยาง ทํา฿หผูวิจัยกิดความรูละความขา฿จถึงการดํารงชีวิตของชาว
กะหรี่ยง พบวาชาวกระหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่รียบงาย มีภูมิปใญญาละมีศิลปวัฒนธรรมที่มีอกลักษณแ ซึ่งป็นอีกหนึ่งวิถี
วัฒนธรรมอันล้ําคาของจังหวัดพชรบุรี ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาป็นรงบันดาล฿จละกําหนด
นวความคิด฿นการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัย ดยการ฿ชนวคิดทฤษฎีสัญศาสตรแกับการทนความหมาย
฿นทัศนศิลปท่ีสามารถสดงถึงวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรีที่มี
ความสัมพันธแกับธรรมชาติละการสะทอนถึงภูมิปใญญาของวิถีชีวิตที่รียบงาย สดงนื้อหา รื่องราว ทคนิควิธีการ
ละรูปบบการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมอยางมีอกภาพ อันนําเปสูการอนุรักษแ การสืบทอด การพัฒนา ละ
สงสริมการทองที่ยวของชุมชนกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรีตอเป นอกจากนี้การวิจัย฿นครั้งนี้
จะมีประยชนแกผูที่ตองการศึกษากี่ยวกับชนชาติพันธุแกะหรี่ยงละผูที่สน฿จ฿นการสรางสรรคแผลงานศิลปะอยาง
ป็นระบบ รวมทั้งยังป็นนวทางสําหรับการสรางสรรคแผลงานศิลปะที่สอดคลองกับระบียบวิธีการวิจัยเด   
คําสําคัญ : วิถีชีวิต, อกลักษณแ, ชาวกะหรี่ยง, จิตรกรรมรวมสมัย 
 
ABSTRACT 
 This research is the creative research of the Contemporary Paintings from learning and 
knowing about the problem of the Karen in the present. The research has been brought about 
the realization of the Cultural conservation and inheritance guidelines of the valuable culture of 
the Karen, which has lived in Phetchaburi Province presented by the Art Work which can pass on 
the culture, raise and promote the Karen in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi province to be 
well known. The research instrument of this research consists of the deep interviews, the 
observation, the questionnaire and the assessment. From the learning, the data collection about 
the way of life and the identity of the Karen in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi province 
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form the document, the fieldwork and the representative sample make the researcher has the 
knowing and understanding about the Karen living which is simple and have the identity culture. 
The cuture is the valuable in Phetchaburi Province. Therefor the researcher has used the 
informaion to be the inspiration and the guidelines to create the Contemporary Paintings that can 
perform the way of life and the identity of the Karen. Because of the conten, the stories, the 
technique, the method and pattern of the Contemporary Paintings by using the figurative art and 
the replacement of meaning in the visual arts that can perform the way of life and the identity of 
the Karen in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi province which relate with the nature and 
reflect the simple folk wisdom. Because of the conten, the stories, the technique, the method 
and pattern of the Contemporary Paintings unity creation has brought about the conservation, 
the inheritance, the development and the tourism promotion of the Karen in Amphoe Nong Ya 
Plong Phetchaburi province. In addition this research will be beneficial to people who need to 
study about the Karen race and people who is interested in the systematically creation of Art 
Work. Moreover the research is the guidelines for the Art Work creation which is consistent with 
the method of research.  
Keywords : Way of Life, Identity, Karen, Contemporary Paintings 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 กะหรี่ยง ป็นชนผาหนึ่ง฿นจังหวัดพชรบุรีที่มีวิถีวัฒนธรรมละมีความสําคัญมาป็นระยะวลายาวนาน  
ซึ่งมีวิถีชีวิตที่มีอกลักษณแอยางชัดจน ต฿นปใจจุบันยังขาดการอนุรักษและผยพร จึงยังเมป็นที่รูจักทาที่ควร ชน
ผากะหรี่ยงจัดเดวามีหลายผาพันธุแ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ตางกันตกะหรี่ยงดั้งดิมจะนับถือผี ช่ือ
รื่องตนเมปุา฿หญ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสตแ ป็นตน กะหรี่ยงมีถิ่นฐานตั้งอยู ที่ประทศพมา ตหลังจากถูก
รุกรานจากสงคราม จึงมีกะหรี่ยงท่ีอพยพขามาอาศัยอยูประทศเทย กะหรี่ยง ที่อาศัยอยู฿นประทศเทย บงออก
เดป็น 4 ประภท บงออกป็นกลุมยอย กะหรี่ยงสะกอ หรือที่รียกนามตัวองวา ปากะญอ หมายถึงคน หรือ
มนุษยแ กะหรี่ยงสะกอ ป็นกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด มีภาษาขียนป็นของตนองดยมีมิชชันนารีป็นผูคิดคน
ดัดปลงมาจากตัวหนังสือพมา ผสมภาษารมัน กลุมนี้หันมานับถือศาสนาคริสตแป็นสวน฿หญ ชนผา  "ปกากะญอ" 
ป็นชนผาที่บอกกลาวถึงประวัติศาสตรแความป็นมานับรอย นับพันรื่อง รียงรอยก็บเว฿นนวของนิทาน อาจจะ
เม฿ชหลักฐานที่นชัด ตก็พยายามที่จะลาสืบทอด฿หลูกหลานเดรู ถึงความป็นมาของผาพันธุแ ละวัฒนธรรมของ
ตัวอง เทยภูขาผากะหรี่ยงถิ่นดิมอาศัยอยูตามนวชายดนบริวณภูขาทางทิศตะวันตกของประทศ อยู ตาม
นวขาตะนาวศรี ชนท่ีจังหวัดตาก มฮองสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ละพชรบุรี ป็นตน  
 ฿นปใจจุบันชนผากะหรี่ยงป็นที่รูจักนอยลง นื่องจากการปลี่ยนปลงทางสังคมที่ลวนมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตละคานิยมตางๆที่ขามามีอิทธิพลตอคนรุน฿หม ทํา฿หวัฒนธรรมดังกลาวริ่มสูญสลายเป ดวยหตุนี้
พระบาทสมด็จพระจาอยูหัว สมด็จพระนางจาฯ พระบรมราชินีนาถ ละสมด็จพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ทรงหวง฿ยความป็นอยูของราษฎรทุกกลุมชาติพันธุแที่อาศัยบนผืนผนดินเทย ทุกพระองคแทรงมีบทบาท
สําคัญ฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะหรี่ยงป็นหตุ฿หปใญหาของชาวกะหรี่ยงซึ่งถูกละลยมาอยางยาวนาน
เดรับการยียวยากเข ที่สําคัญคือ ทํา฿หชาวกะหรี่ยงตระหนักวาพวกขาป็นสวนหนึ่งของสังคมเทย ทํา฿หพวกขา
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มีจิตสํานึกท่ีจะชวยป็นหูป็นตาดูลประทศเทยตามนวชายดน ละทํา฿หพวกขาอยูรวมกับคนเทยอยางรมย็น
ป็นสุขถึงปใจจุบัน นวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะหรี่ยงตามนวพระราชดําริของทุกพระองคแลวน
สอดคลองกับวิถีดั้งดิมของชาวกะหรี่ยง ละชวยธํารงวัฒนธรรมความป็นกะหรี่ยง ตลอดจนอนุรักษแสิ่งวดลอม
ควบคูเปดวย เดก การพระราชทานความชวยหลือพื่อ พิ่มศักยภาพ฿นการทําการกษตร การสงสริมดาน
ศิลปหัตถกรรม ฟื้นฟูสิ่งวดลอม ละการสงสริมดานการศึกษาพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรหลานั้น฿หดี
ยิ่งข้ึนปใจจุบัน นานาประทศตางยอมรับวาครงการ฿นพระราชดําริพื่อพัฒนาราษฎร฿นถิ่นทุรกันดารของทุกพระองคแ
นําเปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนเด สมควรอยางยิ่งที่ภาครัฐจะนอมนํานวพระราชดําริมาดํานินการสานตออยาง
จริงจังพื่อบงบาพระราชภาระ ละพื่อที่สังคมเทยจะเดกาวสูการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางทจริง (วิชาติ บูรณะ
ประสริฐสุข, 2555) 
 จากการปลี่ยนปลงของสังคม฿นปใจจุบัน สงผลกระทบ฿หวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวกะหรี่ยง
รวมถึงชุมชนกะหรี่ยง฿นจังหวัดพชรบุรีริ่มปน็ท่ีสน฿จนอยลง พิพิธภัณฑแที่ก็บรักษาละป็นหลงรียนรูมีผูที่สน฿จ
ขายี่ยมชมหรือขาศึกษาลดลง หลงที่อยู วัสดุอุปกรณแครื่องมือครื่อง฿ชรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่มีอกลักษณแของ
ชาวกะหรี่ยงถูกมองขาม ละมื่อมองตามการปลี่ยนปลงของสังคมปใจจุบันลว ทํา฿หชาวกะหรี่ยงขาดรายเด 
สงผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมของจังหวัดพชรบุรี  
 ครงการวิจัยนี้กิดจากการศึกษาละมองห็นปใญหาตางๆของสังคมปใจจุบัน ป็นการอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมของชาวกะหรี่ยงที่มีคุณคาออกมา฿นรูปบบของผลงานศิลปะ นื่องจากศิลปะมีสวน฿นการสรางสังคม
ละวางรากฐานทางปใญญากวิถีชีวิตของคน฿นทองถิ่น ท้ังระดับรากหญาละสงัคมมอืงทุกชนช้ัน ฿หความตระหนัก
ถึงภูมิปใญญาเทย฿นการสรางสรรคแ สรางวัตถุ สิ่งของ ละงานศิลปะ วัฒนธรรมตางๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะ
รวมสมัย ดยนําสนอสูสาธารณะ สรางพื้นที่฿นการผยพรละลกปลีย่นความรู ระหวางนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน 
ละประชาชน ตามผนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) เดกําหนด฿หมีการ
พัฒนา฿นยุทธศาสตรแขอที่ 5.2.5  ประด็นการสริมสรางความขมข็งของสถาบันทางสังคม ป็นการสริมสรางความ
ขมข็งละพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคม฿หอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยม฿หคนเทยภูมิ฿จ฿น
วัฒนธรรมเทย ละยอมรับความตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปใญหาความขัดยงทางความคิด 
ละสรางความป็นอกภาพ฿นสังคม สรางครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมลกดยฉพาะ
ประชาคมอาซียน฿หกิดการเหลวียนทางวัฒนธรรม฿นรูปบบการลกปลี่ยนรียนรู สงสริมความขา฿จระหวาง
ประชาชน฿นการรียนรูประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ละการลกปลี่ยนรียนรูขอมูลขาวสาร ซึ่งผนการพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) นี้ ตองการ฿หมีการอนุรักษแ สงสริมละพัฒนา฿นดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทุกช้ือชาติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับนยบายละยุทธศาสตรแการวิจัยหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2555-2559) ฿นยุทธศาสตรแการวิจัยขอที่ 1 การสรางศักยภาพละความสามารถพื่อการพัฒนาทางสังคม ฿น
ตัวช้ีวัดที1่ ป็นผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคลองกับปูาหมายละวัตถุประสงคแ มีการถายทอด
ผลงานวิจัยสูกลุมปูาหมาย สริมสรางองคแความรู ละนําภูมิปใญญาทองถิ่นมา฿ชพื่อ฿หกิดคุณคาทางสังคม ละ
กอ฿หกิดผลกระทบทางการสรางสรรคแ฿นการพัฒนาประทศ  ฿นกลยุทธแการวิจัยที่ 2 ผนงานวิจัยที่ 2.2 ซึ่งป็นการ
วิจัยกี่ยวกับองคแความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประพณี คานิยม ละสรางสรรคแงานศิลป ระดับทองถิ่น ระดับชาติ ละ
ระดับนานาชาติ   ดยนยบายการวิจัยนี้ตองการ฿หนักวิจัยทําวิจัย฿นการสงสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของเทย฿ห
ดํารงอยู ซึ่งมีความสอดคลองกับนยบายของกระทรวงวัฒนธรรม฿นยุทธศาสตรแขอที่ 2 กี่ยวกับการสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม พื่อสืบสานอกลักษณแ อัตลักษณแความป็นเทย ซึ่งรัฐบาลตองการรักษาขนบธรรมนียม
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ประพณีของเทยเว฿หลูกหลานเดกิดความภาคภูมิ฿จ฿นอกลักษณและภูมิปใญญาทองถิ่น  นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัดพชรบุรีพัฒนาละสงสริมการทองที่ยวทางลือกดานประวัติศาสตรแ  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  รวมทั้งยังสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี ดานการวิจัยละพัฒนาองคแความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปใญญาทองถิ่น ละการสรางครือขาย พื่อ฿หกิดความตระหนัก฿นคุณคาของการอนุรักษและ
ผยพรสูสากล ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน ศิลปวัฒนธรรมจึงป็นสิ่งที่มีความสําคัญ พื่อป็นอกลักษณแของ
ประทศ ต฿นความสภาพความป็นจริง฿นปใจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมบางอยางอาจสูญหายเป รวมทั้งกะหรี่ยงที่มี
ปใญหาการขาดการสงสริมชนดียวกัน 
 ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงป็นการรวบรวม วิคราะหและสังคราะหแขอมูลกี่ยวกับวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาว
กะหรี่ยง ซึ่งป็นการศึกษากี่ยวกับชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ซึ่งควรคากการอนุรักษแ
ละสืบทอด อีกท้ังยังป็นการนําสนอนื้อหาหรือ฿ชสื่อ฿นรูปบบของผลงานจิตรกรรมรวมสมัย พื่อป็นอีกนวทาง
ที่สามารถถายทอด ผยพรพื่อดึงดูดละชวยทํา฿หชนผากะหรี่ยงจังหวัดพชรบุรีป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งป็น
การสงสริมทางดานการทองที่ยวชวยระบบศรษฐกิจละป็นการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม฿หคงอยูสืบเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาวิคราะหแวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงอําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
 2. พื่อสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่สามารถสงสริมการทองที่ยวดยการผยพรวิถีชีวิตละ
อกลักษณแชาวกะหรี่ยง  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 วิถีชีวิต  หมายถึง  บบผนหรือนวทางพฤติกรรมของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัด
พชรบุรี ท่ี฿ชรวมกันหรือยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอๆกันมา ซึ่งสดงถึงการประกอบกิจกรรมพื่อการอยูรอด รวมเปถึง
นวทางการดํารงชีวิตละความป็นอยู฿นชีวิตประจําวันของผูคน฿นชุมชน  ดยการสะทอนพฤติกรรมตางๆ ที่สดง
ถึงประพณี ความช่ือ วิถีชีวิตความป็นอยู ภูมิปใญญาละศิลปวัฒนธรรม จนกลายป็นบบผน กฎกณฑแที่
สามารถรวมกันปฏิบัติอยางตอนื่อง  
 เอกลักษณ๑ หมายถึง นวทางการดํานินชีวิตของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
ป็นการสะทอนพฤติกรรมตางๆ  ท่ีสดงถึงประพณี ความช่ือ วิถีชีวิตความป็นอยู ภูมิปใญญาละศิลปวัฒนธรรม 
จนกลายป็นบบผนหรือกฎกณฑแที่สามารถรวมกันปฏิบัติอยางตอนื่อง  
 กะเหร่ียง  หมายถึง กลุมชนผากะหรี่ยง฿นอําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
 จิตรกรรมรํวมสมัย หมายถึง ผลงานจิตรกรรมที่เดรงบันดาล฿จ฿นการสรางสรรคแจากวิถีชีวิตละ
อกลักษณแของชาวกะหรี่ยง ซึ่งผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่สะทอนหรือสดงออกถึงวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาว
กะหรี่ยงอําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยรื่องวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี   ป็นวิจัย
ชิงสรางสรรคแที่มีการศึกษา รวบรวมขอมูลกี่ยวกับวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดพชรบุรี ลวจึงนําขอมูลมาวิคราะหและสังคราะหแพื่อสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัย ดยการ฿ช
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นวคิดทฤษฎีสัญศาสตรแกับการทนความหมาย฿นทัศนศิลป ซึ่งป็นการวิคราะหแพื่อหาสัญญะที่สามารถสื่อ
สดงออกทางศิลปะ พื่อนําสนอนื้อหากี่ยวกับวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดพชรบุรี ซึ่งพบวาสัญศาสตรแชวย฿หสามารถขา฿จชัดจนขึ้นวา วัตถุ฿ดๆ฿นสังคม เมวาจะป็นครื่องอุปภค 
บริภค ฟช่ัน ของสะสม หรือผลงานศิลปะ มิเดมีพียงมูลคา฿ชสอย (Use Value) หรือมูลคาลกปลี่ยน 
(Exchange Value) ทานั้น หากยังมี “มูลคาสื่อความหมาย” (Signifying Value) ดวย ละจากสภาพสังคม
ปใจจุบันซึ่งต็มเปดวยคานิยม฿นการสพวัตถุ ทํา฿หมูลคาสื่อความหมายดังกลาวดูหมือนจะอยูหนือมูลคาอื่น฿ด
ทั้งหมด (นพพร ประชากุล, 2552) ซึ่งทํา฿หผูวิจัยสรุปกรอบนวคิดดังนี้  
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การเลือกพื้นที่วิจัย 
  การวิจัยนี้ป็นการศึกษาปใญหาที่กิดขึ้นจริง฿นปใจจุบัน คือวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง 
อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี  นื่องดวยชาวกะหรี่ยงมีวิถีชีวิตละอกลักษณแที่ควรคากการอนุรักษและ
สืบทอด฿หป็นท่ีรูจักอยางกวางขวาง ป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมที่ควรคากการศึกษาละป็นความรู฿หกับผูที่สน฿จ
ละคนรุน฿หม นื่องจาก฿นปใจจุบันยังขาดการอนุรักษแวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณคานี้ การอนุรักษและสืบทอดวิถีชีวิต
ละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงจึงป็นสิ่งสําคัญ รวมทั้งป็นการถายทอดสิ่งที่ล้ําคาอีกอยางหนึ่งของจังหวัดพชรบุรี 
ซึ่งยังสามารถนํามาพัฒนาละสงสริมการทองที่ยวอยางยั่งยืนเด  
 2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  การวิจัยนี้ป็นการศึกษาวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัด
พชรบุรีซึ่งผูวิจัยเดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางพื่อศึกษาขอมูลที่กี่ยวของกับการวิจัยดังนี้  

การอนุรักษแ 
ละการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง 
อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุร ี

 

การสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม 
รวมสมัย 

 

การผยพรผลงานจิตรกรรมรวมสมยัร่ืองวิถีชีวิต
ละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง 

อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุร ี
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  1. ประชากรชาวกะหรี่ยงอําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ท้ังหญิงละชายที่มีความรูกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะหรี่ยง ดยตองอาศัยอยู฿นพื้นที่ละมีประสบการณแที่กี่ยวของกับชาวกะหรี่ยงเมต่ํากวา 
10 ปี จํานวน 10 คน ดยการสัมภาษณแ  
  2. ประชากรนักทองที่ยวหรือบุคคลทั่วเปดยตอบบบสอบถามจํานวน 50 คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
ครื่องมือที่สําคัญ฿นการวิจัยครั้งนี้คือผูวิจัย ซึ่งตองอาศัยทคนิคการศึกษาละการรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคแ 
พื่อ฿หเดขอมูลละคําตอบท่ีชัดจน ประกอบดวย   
  3.1 วิธีการสังกต (Observation) การศึกษาครั้งนี้จะ฿ชทคนิคการสังกตบบเมมีสวนรวม (Non-
Participant Observation) การสังกตบบเมมีสวนรวม ป็นครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บขอมูล฿นระยะรกของการทํา
วิจัย ดยการสํารวจพ้ืนท่ีหมูบานชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ฿นประด็นของวิถีชีวิตละ
อกลักษณแของชาวกะหรี่ยง 
  3.2 การสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth Interview) วิธีการนี้จะ฿ชสัมภาษณแประชากรชาว
กะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ท้ังหญิงละชายที่มีความรูกี่ยวกับวิถีชีวิตความป็นอยู รวมเปถึง
ศิลปวัฒนธรรมของกะหรี่ยง ดยตองอาศัยอยู฿นพ้ืนท่ีละมีประสบการณแที่กี่ยวของกับชาวกะหรี่ยง เมต่ํากวา 10 
ปี จํานวน 10 คน ประด็น฿นการสัมภาษณแคือ ขอมูลสวนบุคคล ประพณีละความช่ือ วิถีชีวิตความป็นอยู ที่อยู
อาศัย ครื่องมือครื่อง฿ช การประกอบอาชีพ การตงกาย ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการสัมภาษณแบบจาะลึกนี้จะ
พิ่มติม฿นสวนของความคิดห็นกี่ยวกับความสน฿จจากบุคคลภายนอกที่ขามาศึกษารียนรูละยี่ยมยียน ปใญหา
ละอุปสรรค฿นการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมกะหรี่ยง รวมทั้งขอสนอนะอื่น ๆ พื่อนํามาวิคราะหและ
สังคราะหแป็นผลงานจิตรกรรมรวมสมัย ตลอดจนป็นการหานวทาง฿นการพัฒนา อนุรักษแ ละสืบทอดดยการ
ผยพร฿หชนผากะหรี่ยงเดป็นท่ีรูจักมากยิ่งขึ้น 
  3.3 บบสอบถาม (Questionnaire) ป็นบบสอบถามสําหรับนักทองที่ยวหรือบุคคลทั่วเปจํานวน 
50 คน พื่อป็นขอมูล฿นการศึกษาปใญหาละนวทาง฿นการสงสริมตามวัตถุประสงคแของการวิจัยละบบสอบถาม
สําหรับผูที่มีความรูกี่ยวกับวิถีชีวิตความป็นอยู รวมเปถึงศิลปวัฒนธรรมของกะหรี่ยง ดยตองอาศัยอยู฿นพ้ืนที่ละ
มีประสบการณแที่กี่ยวของกับชาวกะหรี่ยง เมต่ํากวา 10 ปี จํานวน 10 คน 
  3.4 บบประมินผลงาน ป็นการประมินผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดยผูช่ียวชาญทางดานศิลปะ 
พื่อ฿หผลงานมีความสมบูรณและมีความสอดคลองกับนื้อหาตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูล ป็นการรวบรวมขอมูลจากภาคอกสารละจากพื้นที่จริงดวยวิธีการสัมภาษณแ
บบจาะลึก วิธีการสังกต การทําบบสอบถามละการถายภาพ พื่อป็นนวทาง฿นการทําวิจัยสรางสรรคแ ซึ่งการ
ก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวป็นสิ่งสําคัญละจําป็นมากตอการกําหนดทิศทางละนวทาง฿นการวิจัย ดยฉพาะ
ประด็นการวิคราะหแวิถีชีวิตละอกลักษณแชาวกะหรี่ยง พื่อนํามาสรางสรรคแป็นผลงานจิตรกรรมรวมสมัย พื่อ
การผยพรละอนุรักษแวัฒนธรรมชาวกะหรี่ยง฿หป็นที่รูจักอยางกวางขวางละพื่อสืบทอด฿หชนรุนหลังตอเป  
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือการสร๎างสรรค๑  
  การวิคราะหแขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการหลัก฿นการวิคราะหแ 2 ชนิด เดก การวิคราะหแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) ละการวิคราะหแขอมูลที่เดจากบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นนําขอมูลที่
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เดมาสรางป็นขอสรุป พื่อนําขอมูลที่เดเปป็นนวทาง฿นการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัยตอเป จากการ
วิคราะหแขอมูล พบวาชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ป็นชนผากะหรี่ยงที่มีวิถีชีวิต 
ประพณี ความช่ือ ที่สัมพันธแกับธรรมชาติป็นอกลักษณแของชนผา ต฿นปใจจุบันวิถีวัฒนธรรมนี้ริ่มสูญหายเป 
นื่องดวยระบบศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานสังคมละการศึกษา ทํา฿หคนรุน฿หมออกเปศึกษาละทํางานนอก
ชุมชนมากยิ่งข้ึน สงผล฿หวิถีชีวิตริ่มปลี่ยนปลงเป฿นรูปบบที่มีความป็นสังคมผสมผสานสังคมสมัย฿หม ทํา฿หวิถี
วัฒนธรรมของชาวกะหรี่ยงริ่มป็นที่รูจักนอยลง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงป็นการอนุรักษแ พัฒนาละสืบทอด พื่อ฿หวิถี
ชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง฿หป็นที่รูจักละคงอยูสืบเป ดยการสรางสรรคและผยพรผลงานจิตรกรรม
รวมสมัยสูสาธารณชน พื่อป็นสื่อ฿นการถายทอดวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงอําภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดพชรบุรี 
 6. การกําหนดแนวคิดในการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมรํวมสมัย 
  จากการศึกษาวิถีชีวิตละอกลักษณแชาวกะหรี่ยง อํา ภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี มา
วิคราะหแนื้อหาละองคแประกอบทางศิลปะ พื่อสดงถึงความชื่อมยงของระหวางผลงานจิตรกรรมรวมสมัยกับวิถี
ชีวิตละอกลักษณแชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ผูวิจัยเดนวทางการสรางสรรคแผลงาน
จิตรกรรม ทคนิคสีน้ํามันบนผา฿บรื่อง “วิถีกะหรี่ยง” ดยมีการกําหนดนวคิดกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ผูวิจัยจึง
นําอกลักษณแชนผากะหรี่ยงที่มีวิถีชีวิต ประพณี ความช่ือ ที่สัมพันธแกับธรรมชาติละการสะทอนถึงภูมิปใญญา
ของวิถีชีวิตที่รียบงาย ซึ่งเดการศึกษาจากภาคอกสารละภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณแบบจาะลึก วิธีการ
สังกตละการทําบบสอบถามจากประชากรกลุมตัวอยางลวนําขอมูลมาวิคราะหแ สังคราะหแ ละนํามา
สรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัย พื่อป็นการอนุรักษแ สืบทอดอกลักษณและวิถีชีวิตชาวกะหรี่ยงอําภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ละนําเปผยพร฿หป็นท่ีรูจักอยางกวางขวางตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
 7. การสร๎างภาพรํางผลงานจิตรกรรมรํวมสมัย 
  การสรางภาพรางผลงานจิตรกรรมรวมสมัย ป็นการสรางรางภาพพื่อคัดลือกภาพรางที่สมบูรณแมาก
ที่สุด ลวนําเปสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม ฿นขั้นตอนนี้จะมีการ฿ชบบสอบถามกับคน฿นชุมชนละผูช่ียวชาญ
ทางดานศิลปะ พื่อการมีสวนรวม฿นการวิจัยละการเดมาซึ่งผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่สามารถสดงถึงวิถีชีวิตละ
อกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี  
 8. การสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมรํวมสมัย 
  ผลงานจิตรกรรมรื่อง “วิถีกะหรี่ยง” มีขั้นตอนการสรางสรรคแผลงานคือ มื่อเดรับรงบันดาล฿จจาก
การรวบรวมขอมูลละศึกษาคนควาจนกิดรูปความคิดที่ชัดจนลว จึงนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแ ซึ่งป็นขอมูลที่เด
จากการศึกษาภาคอกสาร การศึกษา฿นพ้ืนท่ีจริงดยการสัมภาษณแ การสังกตละก็บขอมูลจากภาพถาย จากนั้นเด
นําผลการวิคราะหแมาป็นนวทาง฿นการสรางสรรคแผลงาน ละนื่องจากตองการถายทอดนื้อหาของวิถีชีวิตละ
อกลักษณแชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ที่สามารถทํา฿หบุคคลทั่วเปสามารถขา฿จ฿น
นื้อหาดังกลาวเดมากยิ่งขึ้น จึงสรางสรรคแผลงาน฿นรูปบบกึ่งหมือนจริง ซึ่งอาจมีการลดทอน฿นรายละอียด
บางสวนตามจินตนาการ จากนั้นจึงดํานินการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมตามขั้นตอนดังนี้  (1) การรางภาพละ
การลงสีขั้นที่ 1 ป็นการนําภาพรางที่สมบูรณแที่สุด มาขยายป็นผลงานจริงบนผืนผา฿บ ลวลงสีบนผืนผา฿บตาม
บบรางดวยการลงป็นน้ําหนัก (Tone) พื่อสรางความชัดจน฿นการลงสีดยรวมตามภาพราง (2) ลงสีขั้นที่ 2 ดวย
การระบายสีทับบนสีชั้นรกดวยการคํานึงถึงรายละอียดละความสมจริง฿นทุกสวนของผลงาน ดยริ่มจากจุดดน 
จุดรอง ละพื้นหลัง ป็นลําดับ ฿นขั้นตอนนี้จะรวมเปถึงการพิ่มน้ําหนักสงงา ละความชัดจนของบรรยากาศ 
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สิ่งมีชีวิตละวัตถุ (3) การก็บรายละอียด ขั้นตอนนี้นนการตกตงละก็บรายละอียดของนื้อหาของวัตถุที่
ตองการความชัดจนของสงงาที่ตกกระทบ รวมทั้งการพิ่มติมรายละอียดบางสวนพื่อ฿หเดผลงานตามความ
ตองการมากท่ีสุด  
 

  
 
ภาพที่ 1-2 ขั้นตอนการรางภาพละการลงสี 
 

 
 
ภาพที่ 3 การก็บรายละอียดของงาน 
 
 9. การวิเคราะห๑ผลงานสร๎างสรรค๑ 
  การวิคราะหแผลงานสรางสรรคแป็นการวิคราะหแครงสรางของผลงานหรือสวนประกอบของผลงานที่
ประกอบกันป็นผลงานที่ม ีความสมบูรณแอย างมีอกภาพ เดก นื ้อหา นวคิด ร ูปบบละการจัด
สวนประกอบของผลงานที่ประกอบดวย ความสมดุล ความกลมกลืน ความตกตางละจุดสน฿จ ซึ่งผลงาน
จิตรกรรมรื่อง “วิถีกะหรี่ยง” ป็นการนําสนอผลงานจิตรกรรมที่มีการจัดวางองคแประกอบของภาพละสัดสวน
ของรูปทรง฿นผลงานบบหนือจริง ดยเมคํานึงถึงขนาดที่สมจริง ตจะกําหนด฿หมีสัดสวนที่ถูกตองตามธรรมชาติ
ละถูกตองตามลักษณะของวัตถุ ลักษณะของรูปทรงมีความกลมกลืนกันดวยขนาด ฿นลักษณะที่คอยๆลดละพิ่ม
฿นลักษณะของความตอนื่องสัมพันธแกันตามความหมาะสมของการจัดสวนประกอบของผลงาน  ทํา฿หรูปทรงของ
ผลงานท้ังหมดมีความกลมกลืนกัน ละจะ฿หความสําคัญกับอารมณแความรูสึก ดยการคํานึงถึงรายละอียด฿นสวน
ตางๆ  นอกจากนี้มีการกําหนดขนาดของรูปทรงท่ีป็นจุดดน฿หมีขนาด฿หญ รวมทั้งมีการปรับพิ่มละลดขนาดของ
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รูปทรงตาง ๆ ฿หมีความสัมพันธแกัน การจัดสวนประกอบของผลงานมีลักษณะการจัดความสมดุลบบซายขวาเม
หมือนกัน ทํา฿หมีพื้นที่วางพื่อ฿หกิดความรูสึกปรงลง สบาย สดง฿หห็นถึงความป็นธรรมชาติ สื่อถึงวิถีชีวิตที่
สัมพันธแกับธรรมชาติละการสะทอนถึงภูมิปใญญาของวิถีชีวิตที่รียบงายของชาวกะหรี่ยง การจัดความสมดุลบบ
ซายขวาเมหมือนกัน ยังสดงถึงความผอนคลายละความงียบสงบ สะทอน฿หห็นถึงคุณคาละความรียบงายของ
วิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาวิเคราะห๑วิถีชีวิตและเอกลักษณ๑ชาวกะเหร่ียง อําเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัด
เพชรบุรี พบวาวิถีชีวิตชาวกะหรี่ยง ฿นอําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี มีวิถีชีวิตละอกลักษณแของกลุม
ชาติพันธุแที่ดนชัดคือ ชาวกะหรี่ยงมีนิสัยรักอิสระ ชอบอยูตามธรรมชาติที่ป็นปุาขา มีความป็นอยูบบงาย ๆ 
ช่ือถือภูตผี อาชีพสวน฿หญทําการกษตรกรรม นอกจากนี้ยังห็นเดจากประพณีละความช่ือที่สัมพันธแกับ
ธรรมชาติ จากขอสรุปดังกลาว ผูวิจัยจึงเดกําหนดรูปบบผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่สามารถสดงความสอดคลอง
กับนื้อหาดย฿ชรูปบบละนื้อหาที่มีความสัมพันธแระหวางคนกับธรรมชาติมาป็นนวทางการสร างสรรคแผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัย  
 2. ผลการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมรํวมสมัย  
  ผลงานจิตรกรรมชุด “วิถีกะหรี่ยง” ป็นการสะทอนวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง  อําภอ
หนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ซึ่งป็นกลุมชาติพันธุแที่มีบทบาท ความสําคัญ ละมีคุณคาตอจังหวัดพชรบุรี ซึ่งมี
ลักษณะของการดํารงชีวิตที่สะทอนถึงภูมิปใญญาของวิถีชีวิตที่รียบงาย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ พอพียงละสงบสุข 
สิ่งหลานี้นํามาซึ่งความประทับ฿จ฿นละตองการสดงถึงนื้อหาสาระของวิถีชีวิตชาวกะหรี่ยง ที่สดงอกลักษณแ
ฉพาะทางดานความงาม ที่ฝงเปดวยรองรอยของการดํานินชีวิตของชาวกะหรี่ยง฿นอําภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดพชรบุรี ดวยการนําสนอ฿นรูปบบจิตรกรรมรวมสมัย ซึ่งป็นการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมดวยทคนิคสี
น้ํามันบนผา฿บ จํานวน 4 ผลงาน มีรูปบบการสรางสรรคแผลงานบบกึ่งหมือนจริงที่สื่อสดงถึงนื้อหาสาระของ
ลักษณะการดํารงชีวิตที่สะทอนถึงภูมิปใญญาของวิถีชีวิตที่รียบงาย พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ พอพียงละสงบสุขซึ่งป็น
วิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
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ภาพที่ 4-5 ผลงานจิตรกรรม “วิถีกะหรี่ยง” หมายลข 1 ละผลงานจิตรกรรม “วิถีกะหรี่ยง” หมายลข 2 
 

   
 

ภาพที่ 6-7 ผลงานจิตรกรรม “วิถีกะหรี่ยง” หมายลข 3 ละผลงานจิตรกรรม “วิถีกะหรี่ยง” หมายลข 4 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีความดนชัด฿นรื่องของวัตถุประสงคแคือ  พื่อศึกษาวิคราะหแวิถีชีวิตละอกลักษณแของ
ชาวกะหรี่ยงอําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ละพื่อสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่สามารถสงสรมิ
การทองที่ยวดยการผยพรวิถีชีวิตละอกลักษณแชาวกะหรี่ยง พบวาวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง ฿น
อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี มีวิถีชีวิตละอกลักษณแของกลุมชาติพันธุแที่ดนชัดคือ ชาวกะหรี่ยงมีนิสัย
รักอิสระ มีความช่ือ ประพณีละศิลปวัฒนธรรมที่สัมพันธแกับธรรมชาติ ป็นวิถีวัฒนธรรมที่สดงความป็นตัวตน
ของชุมชน ซึ่ง฿นปใจจุบันเดมีความตองการอนุรักษและพัฒนาชุมชนของตนอง฿หป็นที่รูจักมากขึ้น อันป็นการสืบ
ทอดวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของจังหวัดพชรบุรี ตดวยปใจจัยตางๆทํา฿หเมบรรลุปูาประสงคแทาที่ควร การวิจัย
นี้จึงป็นนวทางการผยพรวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงดวยผลงานจิตรกรรมรวมสมัย  
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การวิจัยชิงสรางสรรคแนี้ป็นการวิจัยพื่อสริมสรางคุณคาของวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดพชรบุรี สดงวิถีชีวิตของชาวกะหรี่ยงท่ีมีสัมพันธแกับธรรมชาติละการสะทอนถึงภูมิปใญญาของ
วิถีชีวิตที่รียบงาย ผานการนําสนอดวยสื่อผลงานจิตรกรรมรวมสมัยรื่อง “วิถีกะหรี่ยง” ซึ่งป็นนวทางหนึ่ง฿นการ
ผยพรความป็นอกลักษณแของชนชาติพันธุแกะหรี่ยง พื่อ฿หวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงเดรับ
ความสําคัญจากสังคมภายนอกละการสรางความภมูิ฿จ฿นการสบืสานความป็นชาติพันธุแของตนอง  นําเปสูสืบทอด
ละพัฒนาชุมชากะหรี่ยง฿นอนาคตตอเป นอกจากนี้ยังการวิจัยชิงสรางสรรคแนี้ยังเดรับความสน฿จตอผูที่ตองการ
ศึกษากี่ยวกับชนชาติพันธุแกะหรี่ยงละผูที่สน฿จ฿นการสรางสรรคแผลงานศิลปะอยางป็นระบบ ซึ่งนอกจากผลงาน
จิตรกรรมรื่อง “วิถีกะหรี่ยง” สามารถสริมสรางคุณคาของวิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดพชรบุรีป็นอยางดีลว ยังสามารถ฿หคุณคาทางความงามทางศิลปะหรือสุนทรียภาพทางศิลปะ 
ซึ่งป็นพ้ืนฐานการรับรูความงามของสิ่งตางๆรอบตัวของมนุษยแอันมีคาตอสังคม  ซึ่งมีความสอดคลองกับ มัย ตะติยะ 
(2547) ที่เดกลาววาสุนทรียภาพหมายถึง ความซาบซึ้ง฿นคุณคาหงความงาม ความประณีตละรื่องราว ดยกิด
จากการรับรูของมนุษยแ  นํามาซึ่งการซาบซึ้ง฿นความงามทางศิลปะ อันป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับความขา฿จความ
งามชิงสุนทรียศาสตรแที่มีคาตอสังคมละบุคคล 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 การวิจัยรื่อง วิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยง อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ป็นวิจัย
ชิงสรางสรรคแที่เดมีการกําหนดวัตถุประสงคแอยางชัดจน ละมีกระบวนการขั้นตอนการวิจัยชิงคุณภาพละชิง
ปริมาณ ทํา฿หเดขอมูลที่มีประชาชน฿นพื้นที่มามีสวนรวม อีกทั้งป็นวิจัยที่อาจมีวิธีคิดละวิธีการสรางสรรคแผลงาน
ศิลปะ฿นรูปบบที่ผูวิจัยมีความถนัดละมีความรูความขา฿จ ซึ่งการวิจัยชิงสรางสรรคแนี้ จะนําเปสูกระบวนการ
สรางสรรคแผลงานศิลปะที่สามารถสรางประยชนแเดจริง ซึ่งป็นคุณคาสําคัญที่เดจากผลของการวิจัยอันนําเปสูการ
พัฒนาทางดานวิจัยชิงสรางสรรคแ฿นอนาคตละตอยอดการวิจัยเดอยางสมบูรณแมากที่สุด ดยสามารถสรุปเดดังนี้ 
 1. นําผลการวิจัยเป฿ช฿นนวทางการอนุรักษและสงสริมศิลปวัฒนธรรม 
 2. นําผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่เดจากการวิจัยเปผยพรพื่อดึงดูดนักทองที่ยว฿หมีความสน฿จ การ
รูจักวิถีชีวิตละอกลักษณแชาวกะหรี่ยง นํามาซึ่งการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะหรี่ยง 
 3. นําผลงานจิตรกรรมรวมสมัยเปตอยอดการสงสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแ พื่อพัฒนาศรษฐกิจของชุมชน 
 4. นําผลงานวิจัยเปป็นพื้นฐาน฿นการทําวิจัย ละป็นบบอยางของการวิจัยชิงสรางสรรคแ฿หกับ
นักศึกษาละนักวิจัยตอเป 
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ศักยภาพที่ซํอนเร๎นของผ๎ูสูงอายุในจังหวัดเชียงรายสูํการพัฒนาที่ย่ังยืน 
THE POTENTIAL OVERLAP INHERENT OF THE ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE, TO THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
 

เฉลิมศรี เหลําสุนทร1 วรรณนะ รัตนพงษ๑2 นาวิน พรมใจสา3 และ จันจิรา วิชัย4 
Chalermsri Laosunthara1 Wanna Rattanapong2 Nawin Promjaisa3 and Janjira Vichai4 

นักศึกษาระดับปริญญาปรญิญาอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขายุทธศาสตรแการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชียงราย 

2,3,4อาจารยแ ดร. สาขายุทธศาสตรแการพัฒนาภูมภิาค สํานักวิชาสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัย ศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงราย สูการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งนี้ผูวิจัย฿ช
วิธีการ ก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแ ละวิจัยอกสาร ทําการวิคราะหแขอมูลดยการสังคราะหแ นื้อหา 
สังคราะหแสภาพวดลอมละปใจจัย฿นการพัฒนาศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงราย สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน ป็นการศึกษาวิจัยที่ป็น วัตถุประสงคแที่ 1 ของการวิจัย ศักยภาพของผูสูงอายุพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น฿น
จังหวัดชียงราย ดยบงป็นวัตถุประสงคแยอยดังนี้คือ 1. พื่อศึกษาบริบทศักยภาพผูสูงอายุดานทัศนคติ การมีสวน
รวม ครือขาย ละรงจูง฿จ฿นการสรางศักยภาพของผูสูงอายุดวยตนอง฿นจังหวัดชียงราย 2. พื่อศึกษาศักยภาพของ
ผูสูงอายุพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น฿นจังหวัดชียงราย ที่สอดคลองกับบริบทสถานการณและสถานภาพ องคแความรู
ละสิทธิของผูสูงอายุ กลุมปูาหมาย฿นการวิจัยนี้ป็นประชากรผูสูงอายุ฿นพื้นที่จังหวัดชียงราย ละหนวยงานที่
กี่ยวของ฿นจังหวัดชียงราย ดยรูปบบกระบวนการวิจัยป็นบบอกสาร วิคราะหแนื้อหา ละการสัมภาษณแบบ
มีครงสราง ดยจากการวิจัยพบวา 1.ปใญหาของผูสูงอายุ฿นรื่องของสภาพรางกาย จิต฿จ ละมุมมองที่สังคมมีตอ
ผูสูงอายุ 2.ผูสูงอายุมีนวความคิด ทัศนคติ ที่ตกตางจากกลุมคน฿นชวงวัยท่ีตางกัน ละเมสามารถท่ีจะปรับ฿หกิด
ความสมดุลหรือ สรางความขา฿จบนพื้นฐานดียวกันเด 3.ครอบครัวที่คาดหวังตอผูสูงอายุ฿นการที่฿หผูสูงอายุป็นที่
พึ่งพิงละชวยหลือครอบครัวทั้ง฿นรื่องของการสรางรายเด การลี้ยงดูบุตร หลาน หรือสมาชิกอื่นที่ยังอยู฿นวัยหง
การพึงพิง หรือ 4. ภาพลักษณแของการที่ป็นผูสมือนเรความสามารถหรือวาผูสูงอายุ ทํา฿หผูสูงอายุเมสามารถที่จะ฿ช
ศักยภาพที่มีอยู฿นการทํากิจกรรม งาน หรือสดงความคิดเดอยางต็มที่ 5.นยบายพื้นฐานของภาครัฐที่เมพียงพอตอ
การดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ตทํา฿หผูสูงอายุกิดกระบวนการขับคลื่อนพื่ออาตัวรอดจากวิกฤติทางการงิน สิทธิ
พื้นฐาน หรือสิทธิทางสังคม 6.รงผลักดันที่ทํา฿หผูสูงอายุห็นคุณคา฿นตัวอง มื่อขาสูสังคมผูสูงอายุ ความเมดดดียว 
เมเดกหรือชราคนดียว ตยังมีผูสูงอายุที่สดงศักยภาพออกมา฿นตละพื้นที่ทํา฿หผูสูงอายุคนอื่นๆ ห็นละสราง
คุณคา฿หกตนอง จนกิดป็นกลเกการพัฒนาสังคมอยางตอนื่อง ซึ่งจากการวิจัย ศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ
฿นจังหวัดชียงราย สูการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ทํา฿หผูวิจัยพบวา ตัวปรหรือปใจจัยที่มีผลกระทบละนาสน฿จที่จะศึกษา
พื่อดึงศักยภาพผูสูงอายุมาพื่อ฿ห฿นการพัฒนาทองถิ่นมีดังตอเปนี้ 1. นวัตกรรม 2. ครงสร างทางสังคม 3. การมี
สวนรวม 4. ทัศนคติ 5. รงจูง฿จ  
คําสําคัญ : ศักยภาพผูสูงอายุ, นวัตกรรม, ครงสรางสังคม, การมีสวนรวม, ทัศนคติ, รงจูง฿จ 
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ABSTRACT 
 The research potential that's nested elderly people in Chiang Rai province to sustainable 
development is education and research that is objective, 1 of the research potential of the 
elderly, to develop the local community in Chiang Rai by brand is a sub-objective: 1. to study the 
potential of the elderly-side context, attitudes. Network participation and motivation in 
establishing the potential of elderly people in Chiang Rai. 2. to study the potential of the elderly, 
to develop the local community in Chiang Rai, which is consistent with the context and situation. 
Knowledge and the rights of the elderly. The audience in this research as the population of 
elderly people in the provinces of Chiang Rai and the relevant agencies in Chiang Rai by the The 
research process as a document content analysis and structured interview. The research finds. Do 
1. The problems of the elderly in the physical, mental and social views towards the elderly 2. 
Elderly there along. Thinking attitude different from those in the age difference. And not be able 
to adjust the balance. Understanding on the same basis. 3. Family's expectations for the elderly 
in the refuge. Or an antibiotic. Therefore, the elderly are unable to use existing potential to do 
activities or thoughts 4. Basic policy. The public is not enough for the living of the elderly. But 
what makes the elderly process driven to survive the financial crisis, the fundamental rights, or 
rights. A sharp 5. Powerful motivator to the elderly see value in itself. When entering the aging 
society, not alone, not alone, but also to the old or the ah X-rays show potential. Out in each 
area to elderly people and create value for ourselves. As a mechanism of social development 
continuously. The research. The potential overlap inherent of the elderly in Chiang Rai province. 
To the sustainable development of this, the researcher found that Variables or factors affecting 
and interesting to study the potential to pull the elderly to local development. Sizable following 
1. Innovation 2. Social structure 3. Participation 4. Attitude 5. Motivation. Research process as a 
format for document content analysis and structured interviews.  
Keywords : Active Ageing, Innovation, Social structure, Participation, Attitude, Motivation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา  
 ปใจจุบันมีผูสูงอายุพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอนื่อง ละสูงขึ้นทั่วลก ดังจะห็นเดจากสถิติประชากรผูสูงอายุ
฿นปใจจุบัน฿นกลุมประทศอาซียนท่ีประกอบดวยประทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประทศ ดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
฿นปี พ.ศ. 2558 มากถึง 632.31 ลานคน สาธารณรัฐอินดนีซียมีประชากรมากที่สุด ถึง 257.56 ลานคน หรือคิด
ป็น 40.73% ของประชากรอาซียนทั้งหมด ตามมาดวยฟิลิปปินสแ (100.70 ลานคน) วียดนาม (93.45 ลานคน) 
ละเทย (67.96 ลานคน) ตามลําดับ สวนบรูเนนั้น มีประชากรนอยที่สุด พียง 0.42 ลานคน ทานั้น (องคแการ
สหประชาชาติ, 2558) ตสัดสวนประชากรเทยท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นเปมีมากถึงรอยละ 10.47 รองจากประทศสิงคปรแ 
ที ่11.68 ทานั้นหรือรียกเดวาสัดสวนผูสูงอายุของเทยติดอันดับ สองของประชากรอาซียนที่มีผูสูงอายุมากที่สุด฿น
กลุมประทศอาซียน (สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษยแ ศูนยแทคนลยีสารสนทศ
ละการสื่อสาร, 2559) ของประชากรทั้งหมด ขณะที่อัตราการกิดของคนเทยลดลงอยางมากจากสถานภาพทาง
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ศรษฐกิจฝืดคือง สงผล฿หคนรุน฿หมคุมกํานิดมากขึ้นพื่อลดภาระคา฿ชจาย ทํา฿หประทศเทยคลื่อนกาวสูสังคม
สูงอายุอยางสมบูรณแ฿นอนาคตอัน฿กล ดยปี พ.ศ. 2564 คาดวาจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นเป คิดป็นรอยละ 20 
ของประชากรทั้งประทศ ซึ่ง฿นปใจจุบัน ประทศเทยมีประชากรสูงอายุอยูประมาณ 10.78 ลานคน (รอยละ 16.5 
ของประชากรทั้งประทศ) (Donnaya Suvetwethin, 2561) 
 ดวยอัตราการกิดที่ลดลง ละคนมีอายุยืนขึ้น สงผลกระทบตอวัยรงงานที่ตองรับภาระดูลผูสูงอายุพิ่ม
มากขึ้น ละมื่อผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ตจํานวนคนกิด฿หมลดลง ทํา฿หสัดสวนวัยรงงานตอผูสูงอายุมีจํานวน
ลดลง จากดิมวัยรงงาน 7 คนตอผูสูงอายุ 1 คน ลดลงหลือ 4.4 คน ตอผูสูงอายุ 1 คน ละหลือพียง 2.8 คนตอ
ผูสูงอายุ 1 ฿นปี 2573 หมายความวา วัยรงงานตองรับภาระ฿นการดูลผูสูงอายุพิ่มขึ้น (Thunyaporn S., 2560) 
ละมื่อนําจํานวนประชากรที่มีอายุ 20–24 ปี ซึ่งป็นวัยที่พ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ละกําลังจะกลายป็น
รงงานหนา฿หมที่ขาสูตลาดรงงาน มาทียบกับจํานวนประชากรที่มีอายุ 60–64 ปี ซึ่งขาสูชวงกษียณอายุ ละ
กําลังออกจากตลาดรงงาน รียกงายๆ วา นําจํานวนคนท่ีกําลังจะขาสูตลาดรงงานมาทียบกับคนที่กําลังจะออก
จากระบบ วาสามารถขามาทดทนเดพียงพอหรือเม จะห็นเดวาตัวลขของรงงานหนา฿หมที่ขามา฿นระบบกลับ
ลดลง ขณะที่รงงานหนากาท่ีจะออกจากระบบมีจํานวนสูงข้ึน จึงทํา฿หรงงาน฿นระบบมีนวนมลดลง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ. 2561) มื่อคนมีอายุมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือรคภัยเขจ็บ
ตางๆ รวมถึงคา฿ชจาย฿นการรักษาพยาบาล ซึ่งรัฐเดดํานินนยบายระบบประกันสุขภาพถวนหนา หรือ บัตรทอง 
มาตั้งตปี 2545 พื่อป็นสวัสดิการ฿หกับประชาชน สิ่งที่ตามมาคือรัฐยอมมีคา฿ชจายดานสุขภาพพิ่มขึ้น จากดิม ปี 
2537 รายจายสุขภาพคนเทยฉลี่ยตอหัวอยูที่ 2,160 บาท/คน พิ่มขึ้นป็น 3,211 บาท/คน ละ 4,032 บาท/คน 
฿นปี 2545 ละ 2548 ตามลําดับ ละปี 2556 มีรายจายสุขภาพอยูที่ 7,354 บาท/คน ซึ่งคา฿ชจายดานสุขภาพที่
กิดขึ้น จากดิม฿นปี 2537 กอนท่ีจะมีระบบประกันสุขภาพ สัดสวนท่ีรัฐจายคิดป็นรอยละ 45 ของคา฿ชจายสุขภาพ
ทั้งหมด ละภายหลังจากที่มีระบบประกันสุขภาพ ปี 2545 สัดสวนที่รัฐจายพิ่มขึ้นป็นรอยละ 63 ละ฿นปี 2556 
สัดสวนคา฿ชจายสุขภาพที่รัฐจายอยูที่รอยละ 77 ของคา฿ชจายสุขภาพทั้งหมด นอกจากรัฐมีคา฿ชจายดานสุขภาพ
พิ่มขึ้นลว งบประมาณดานสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุยอมพิ่มสูงขึ้น มื่อจํานวนประชากรสูงอายุพิ่มขึ้น ดย฿นปี 
2558 รัฐจายบี้ยยังชีพ฿หผูสูงอายุจํานวน 7.8 ลานคน คิดป็นงิน 61,577 ลานบาท (สถาบันวิจัยประชากรละ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบันวิจัยละพัฒนาผูสูงอายุเทย (มส.ผส.) , 2561) (บัญชีรายจายสุขภาพ
หงชาติ พ.ศ. 2556 สํานักงานพัฒนานยบายสุขภาพระหวางประทศ( IHPP)กระทรวงสาธารณสุข) ดังนั้นความ
จําป็นที่จะตองรงพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ การดึงศักยภาพของผูสูงอายุที่มีอยูดิมของตละบุคคลมา฿ช฿หกอกิด
ประยชนแสูงสุดจึงป็นสิ่งท่ีจําป็นอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคมทองถิ่น ทั้งยังมีความจําป็นตอการขับคลื่อนงานตาม
นยบายรัฐบาล฿หกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ละยั่งยืน” ละการพัฒนาประทศเทยภาย฿ต “เทยลนดแ 4.0” 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบริบทศักยภาพผูสูงอายุดานทัศนคติ การมีสวนรวม ครือขาย ละรงจูง฿จ฿นการสราง
ศักยภาพของผูสูงอายุดวยตนอง฿นจังหวัดชียงราย 
 2. พื่อศึกษาศักยภาพของผูสูงอายุพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น฿นจังหวัดชียงราย 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 1. กลยุทธแการ฿ชศักยภาพผูสูงอายุ หมายถึง กระบวนการหรือกลวิธี฿นการสรางกิจกรรมพื่อกอ฿หกิด
การนําพลังวัฒนแที่ดีท่ีทํา฿หผูสูงอายุเดกิดการสรางคุณคา฿นตัวองนําเปสีความอยูดีมีสุขของผูสูงอายุ ละครอบครัว 
ตลอดจนป็น พลังสําคัญที่จะขามาชวยจัดการกับประด็นทาทาย฿นสังคมสูงวัย ฿หกิดความยั่งยืน฿นสังคม 
 2.  ศักยภาพพื่อการพัฒนา หมายถึง ความสามารถที่ผูสูงอายุมี อันป็นคุณสมบัติที่ทํา฿หผูสูงอายุ
สามารถพ่ึงพาตนองเด หาลี้ยงชีพเด สามารถท่ีจะดูลตนอง฿หปราศจากความทุกขแกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ศักยภาพพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น หมายถึง การที่ผูสูงอายุสามารถ฿ชศักยภาพที่มีของตนอง
นอกจากดูลตนอง฿หป็นปกติสุข พึ่งพาตนองเด หาลี้ยงชีพเด อยูอาศัย฿นชุมชนของตนองเดอยางมีความสุข 
ละยังสามารถท่ีจะนําความสามารถท่ีตนองมีผื่อผกผูอื่น฿หกิดกสังคม ฿หสังคมกิดคุณคา กิดความยั่งยืน ทั้ง
฿นรื่องของมรดกวัฒนธรรม ความจริง฿จ ประพณี จตคติ ความชื่อ ความคารพ ละองคแความรูที่เดจากผูสงูอายทุี่
มีศักยภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 นวคิดละทฤษฎีศักยภาพท่ีวิจัยรื่องของศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงราย สูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ผูวิจัยเด฿ชกระบวนการของการบูรณาการศาตรแตางๆที่จําป็น ละตองมีพื่อการขับคลื่อนศักยภาพที่ซอน
รน฿หออกมา ผูสูงอายุทุกๆคนจะมีองคและความรูสึก ความคิดที่ป็นการฉพาะตัวจากการผานประสบการณแ฿นชีวิต
ที่มากลน ตการนําศักยภาพหลานั้นมา฿ช฿หดีตอตัวผูสูงอายุอง ตอสังคม หรือตอประทศจําป็นที่จะตองนํา
ความสามารถท่ีมีหลานั้นออกมาดวยตัวของขาหลานั้นอง ต฿นมิติตางๆของ 1. ทัศนคติ 2.รงจูง฿จ 3.การมีสวน
รวม 4.ครือขาย 5.ศรษฐกิจพอพียง 6. สิ่งวดลอม 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบนวความคิด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย฿ชวิธีการ ก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแ ละวิจัยอกสาร ทําการวิคราะหแ
ขอมูลดยการสังคราะหแ นื้อหา สังคราะหแสภาพวดลอมละปใจจัย฿นการพัฒนาศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ
฿นจังหวัดชียงราย สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) การก็บรวบรวมขอมูล฿นการวิจัยชิงปริมาณป็นการก็บรวบรวมขอมูล
จากการปฏิบัติการภาคสนามละการก็บรวบรวมขอมูลจากอกสาร (Documentary Research) เดก 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ป็นการก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เดจากภาคสนามทั้งหมดคือการทํา
บบสอบถามชิงครงสราง (Questionnaire) กําหนดประด็นปใจจัยตางๆตามกรอบนวคิดของการวิจัยละสราง
ขอคําถามตละประด็น฿หครอบคลุม฿นการศึกษาวิจัย 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ป็นการก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เดจากการศึกษาคนควาขอมูล
ตางๆ ท่ีกี่ยวของกับบริบทผูสูงอายุ กระบวนการพิศษจากอกสาร (Documents) งานวิจัยทฤษฎี (Theory) ตางๆ 
กี่ยวกับผูสูงอายุการบริหารจัดการนํากลยุทธและผนยุทธศาสตรและผนมบทผูสูงอายุของจังหวัดชียงรายพื่อ฿ห
เดกรอบนวคิดของการศึกษาวิจัย 
 
ผลการศึกษา 
 1. ดานบริบทศักยภาพผูสูงอายุดานทัศนคติ การมีสวนรวม ครือขาย ละรงจูง฿จ฿นการสรางศักยภาพ
ของผูสูงอายุดวยตนอง฿นจังหวัดชียงราย  
  จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงราย฿นปใจจุบันริ่มมีวิวัฒนาการการดูล การพัฒนาองคแ
ความรู การชวยหลือตนองพื่อ฿หกิดการอยูรอด ละการยอมรับ฿นสังคมปใจจุบันมากข้ึน ดังจะห็นเดจะ฿นหลายๆ 
ชุมชน฿นจังหวัดชียงราย ชน ชุมชนวัดรองสือตน ที่ผูสูงอายุมีการจับกลุมกันพัฒนาชุมชน พัฒนาขตวัด฿หกิดป็น
หลงทองที่ยวที่ขมข็ง ท้ังยังมีการรวมรงรวม฿จกันสรางกิจกรรม การหารายเด การสรางกฎระบียบหรือกติกา
พื่อการอยูรวมกัน จนกิดป็นหลงทองที่ยวที่สําคัญ฿นจังหวัดชียงรายป็นตน฿นกระบวนการทางสังคมที่กิดการ
ผลักดันนอกจากสิ่งวดลอมทางสังคม นักวิจัยยังพบวา กระสงสริมของหนวยงานของภาครัฐยังมีผลกระทบดยตรง
ตอผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงรายดวยชนกัน มผูสูงอายุ฿นชุมชน฿นบางชุมชนจะเมอยากทํา฿นรื่องของการดินทางเป
อบรม การรียนรู฿นสิ่ง฿หม ตหนวยงานภาครัฐมื่อมีนยบายละตองทําผนปฏิบัติพื่อ฿หป็นเปตามยุทธศาสตรแ
ชาติ จึงมีการปฏิบัติละ฿หองคแความรูกผูสูงอายุ฿นหลายๆ รูปบบ ซึ่งผลจากการที่ผูวิจัยเดลงเปศึกษาละพูดคุย
กับผูสูงอายุก็พบวา ผูสูงอายุเดมีการซึมซับนวความคิด คติ ความรู฿นรูปบบ฿หมๆ ซึ่งทํา฿หพวกขาหลานั้นคลาย
ความหงาน คลายความจําจ คลายความบื่อหนายละกิดความตองการที่จะทํา ละสนุกเปกับกิจกรรม฿หมๆ การ
ตอบรับกลยุทธแของหนวยงานพิ่มมากขึ้น อันกอ฿หกิดการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ฿นยุคริ่มตนนั้นอง 
 2. พื่อศึกษาศักยภาพของผูสูงอายุพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น฿นจังหวัดชียงราย 
  จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ฿นปใจจุบันเมมีความจําป็นตองป็นภาระ฿หกับครอบครัวพียงอยางดียว  
ตปใจจุบันนื่องจากวิวัฒนาการทั้งการพทยแ  การศึกษา ทคนลยีดานการสื่อสารนั้นปิดกวาง฿หสามารถที่จะ
ขาถึงขอมูล องคแความรู ทรนดแหรือรูปบบของคนอื่นๆ฿นสังคมลกหรือนวนมของสังคมลก฿นปใจจุบันเดอยาง
ทันทวงทีตอความคิด การทํางาน การปฏิบัติจริง ทํา฿หผูสูงอายุ฿นปใจจุบันเมกิดความตกตางจากบุคคลวัยกลางคน
หรือวัยทํางาน พราะพวกขาหลานั้นยังมีพลังชีวิต ละความสรางสรรคแที่จะทํา฿หชีวิตดํานินตอเปเดอยางมีคุณคา 
จากการ฿ชพลังท่ีมี฿นตนองละพลังจากสภาพวดลอมผลักดัน฿นผูสูงอายุหลานั้นเดนําคุณคาหรือพลังชีวิตของขา
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หลานั้นมา฿ช฿หกิดประยชนแตอสังคม ขาพจาพบวา ผูสูงอายุ฿นจังหวัดชียงรายหลายคนยังทํางานอยางตอนื่อง
ละป็นปกติชน จาของรานกเวยตี๋ยวฮุยมง รานกเวยตี๋ยวขึ้นช่ือ฿นจังหวัดชียงรายที่อยูคูกับจังหวัดชียงรายมา
นานกวา 60 ปี ละจาของรานอายุ 83 ปี ก็ยังป็นคนลวกกเวยตี๋ยว฿หลูกคาอยู ผูวิจัยเดสอบถามพบวา ทําทุกวัน
จนเมรูสกตกตาง เมเดหักหม ละสนุกเปกับการทํางาน พรอมทั้งครอบครัวก็สนับสนุน฿หทานทําป็นตน ดังจะ
ห็นวา กระบวนการสรางคุณคาของสังคม การสรางทัศนคติ รง฿จ ป็นสวนของการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ฿ห
กิดความยั่งยืนเดป็นตน 
 
อภิปรายผล 
 ความขา฿จละความชื่อละมุมมองที่บุคคลภายนอกมองหรือ฿ชกับผูสูงอายุ฿นรูปบบของความจ็บปุวย 
ภาระตอครอบครัวหรือสังคม การป็นประชากรชั้น 2 ที่ตองอาศัยภาครัฐประคับประคองดังกลาวนําเปสูทัศนคติ สุข
ภาวะที่ป็นลบตอผูสูงอายุ ซึ่งกระบวนการของผูสูงวัยสุขภาวะทางจิต฿จ ที่มีตอสังคม สิ่งวดลอมยอมมีผลกระทบ
ตอบทบาทละความนึกคิดของผูสูงอายุที่จะสดงศักยภาพของตนองออกมา฿นการดํารงชีวิตหรือ฿ชศักยภาพของ
ตนองพื่อผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับ   วณิดา มงคลสินธุแ (2557) กลาววา ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอผูสูงอายุ ป็น
ความคิด ความรูสึก ป็นอารมณแ ที่มีตอผูสูงอายุ ละกระบวนการสูงอายุซึ่งอาจมีเดทั้ง ทางบวก (positive) ละ 
ทางลบ (negative) รวมถึง Rini, A. G. (Ed.)(2001) ที่วา ความช่ือที่ผิดๆ กี่ยวกับผูสูงอายุ (ill-founded belief) 
ซึ่งมีทั้ง ทางบวก(positive) ละ ทางลบ (negative) ภาพรวมๆ ที่รามองผูสูงอายุป็นภาพรวม฿น฿จ ที่มื่อรา
หลับตาลง นึกถึงผูสูงอายุ ลวราห็นอะเร นั่นคือภาพที่ปรากฏของ ผูสูงอายุ฿น฿จของรา ซีงถาภาพผูสูงอายุ฿น฿จ
ของรา ที่กิดจากความคิด ความช่ือ ของราป็นลบ(negative stereotype) ยอมสงผลตอทัศนคติที่หมายถึง
อารมณและ ความรูสึกท่ีมีจะป็นลบเปดวยตอสิ่งท่ีรามองห็นหรือ฿นกรณีนี้ยอมหมายถึงมี ทัศนคติตอผูสูงอายุป็น
ลบ(negative attitudes) ดังนั้นหากราสรางมุมมอง ความคิด ละช่ือมั่น฿นศักยภาพของบุคคลๆหนึ่งดยเมเดดูที่
ตัวลขของอายุวัยป็นตัวกําหนดความสามารถ ผูสูงอายุก็ถือป็นบุคคลากรที่ทรงคุณภาพทั้งคุณวุฒิละวัยวุฒิที่รา
จะทําศักยภาพหลานั้นออกมา฿ชเดอยางต็มประสิทธิภาพละนาช่ือถือ 
 ฿นยุคของการป็นสังคมผูสูงอายุ (Ageing Sociaty) บริบทดยรอบทั้งศรษฐกิจ สังคม สิ่งวดลอมละ
วัฒนธรรมมีความสําคัญยิ่งตอผูสูงอายุ พราะผูสูงอายุตองผชิญกับการปลี่ยนปลง฿นทุกมิติของสุขภาวะ ทั้งมิติ
ทางกาย ทางจิต ทางสังคมละทางจิตวิญญาณ ที่จะสงผลตอการดํานินชีวิตอยางปกติสุข  การตรียมตัวของ
ผูสูงอายุองตั้งตกอนขาสูวัยสูงอายุ ตรียมครอบครัว ชุมชน ละสังคม พื่อ฿หผูสูงอายุมีความสุขละมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สรางสริมสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุ ดังนั้น การสรางสริมสุขภาวะทางจิตที่ดีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งซึ่ง
จะสงผลตอสุขภาวะที่สมบูรณแ฿นทุกๆ มิติ สุขภาวะทางจิตที่ดีทํา฿หผูสูงอายุสามารถยอมรับละจัดการกับการ
ปลี่ยนปลงรอบดานท่ีกิดขึ้นตามศักยภาพของตนทั้งนี้พื่อทํา฿หป็นสังคมผูสูงวัยท่ีมีคุณคา เมป็นสังคมชราภาพที่
ป็นภาระของสังคมผูสูงอายุสามารถดูลตนองเด มีชีวิตยืนยาวละมีคุณภาพชีวิตที่ดี สริมสรางสังคมเทย฿หมี
ความขมข็งตอเปขอควรคํานึง฿นการสรางสริมสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุ ควรมีนวทาง฿นการ
ตรียมความพรอมพื่อขาสูวัยสูงอายุ ทั้งกลยุทธแชิงรุกละกลยุทธแชิงรับชน กลยุทธแชิงรับ฿นรื่องของการ฿หรับรู
ถึงสิทธิทางกฎหมาย การเดรับสิทธิพิศษที่ภาครัฐสนับสนุนละชดชยความป็นผูสูงอายุ หรือกลยุทธแชิงรุก คือการ
฿หผูสูงอายุเดนําศักยภาพออกมาดยการทํากิจกรม การสรางสรรคแ สิ่งที่ผูสูงอายุมีความสามารถกับพื้นที่฿นทองถิ่น
ของตนองหรือกับชุมชน฿หกิดประยชนแตอสวนรวมป็นตน ซึ่งสอดคลองกับ นริสา วงศแพนารักษแ(2556) จาก
ผูสูงอายุสามารถดูลตนองเด มีชีวิตยืนยาวละมีคุณภาพชีวิตที่ดี สริมสรางสังคมเทย฿หมีความขมข็งผูสูงอายุ 
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ควรมีนวทาง฿นการตรียมความพรอมพื่อขาสูวัยสูงอายุ ทั้งการตรียมตัวของผูสูงอายุองตั้งตกอนขาสูวัยสูงอายุ 
ตรียมครอบครัว ชุมชน ละสังคม พื่อ฿หผูสูงอายุมีความสุขละมีคุณภาพชีวิตที่ดี ละที่    สําคัญควรมีการจัด
กิจกรรมชิงรุกที่สรางสริมสุขภาวะทางจิตชิงรุกที่ตรงความตองการ หมาะสมกับวิถีการดํานินชีวิตละบริบทที่
ตกตาง ฉะนั้นการดึงศักยภาพของผูสูงอายุออกมา฿หกิดประสิทธิผลสูงที่สุด ตองอยาลืมกระบวนการหรือกลยุทธแที่
จะหลอหลอมความสามารถหลานั้นออกมาดยเม฿หกิดการกระทบกระทือนตอมิติตางๆที่สงผล฿หผูสูงอายุกิด
ความบั่นทอนทางจิต฿จหรือกิดความดอยคาทางสังคมอันจะกอ฿หกิดผลกระทบ฿นทางลบทนผลกระทบ฿น
ทางบวกชนการพัฒนาทองถิ่นจากความคิดที่ผานประสบการณแมากวา 60 ปี 
 กลยุทธแ฿นชิงรุกที่นอกหนือจากการทํากิจกรรม สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ตัวปรตางๆที่กี่ยวนื่องกับ
ผูสูงอายุพราะศักยภาพของผูสูงอายุเมเดป็นพียงสิ่งที่ขาหลานั้นสะสมมาจากประสบการณแการทํางานพียงอยาง
ดียว ตอาจป็นรื่องของภูมิปใญญาที่ตกทอดสืบตอกันมา หรือการผสมผสานทคนลยี นวัตกรรม องคแความรู฿หม
ละกา สราง฿หกิดศักยภาพของบุคคลหลานั้นก็เด ดยฉพาะอยางยิ่ง ผูสูงอายุ฿นปใจจุบันเมเดอยูภาย฿ตระบบ
การจริญติบตทางดานวัฒนธรรมหรือประพณีถิ่นดังดิมพียงอยางดียวต ขาอยูรวมกันกับยุคหงนวัตกรรม 
ทคนลยี ความทันสมัยทางการพทยแ ละสิ่งประดิษฐแที่จะมาชวยหลือ฿หความสะดวกละสรางความยืนยาว
฿หกชีวิตของมนุษยแ ดยอายุที่ยืนยาว มื่อคียงคูกับนวัตกรรมทางความคิด สติปใญญา ละจิต฿จที่ขมข็ง ตัวช้ีวัด
ที่จากดิมคือตัวลขของอายุท่ีทํา฿หบุคคลคนหนึ่งกลายสภาพจากการป็นคนที่มีศักยภาพ ฿หกลายป็นผูที่สมือนเร
ความสามารถพียงพราะรางกาย จิต฿จ ถดถอยเปตามกาลวลานั้น เมพียงป็นการ฿ช มุมมองของคนอื่น฿นการ
ตัดสินชีวิต การกระทําทนบุคคลๆ หนึ่งทานั้นตยังป็นการจัดสินสถานะทางสังคมของคนหลานั้นดวย ตนื่อง
ดวยวิทยาการทางการพทยแ ทคนลยี องคแความรู ละนวัตกรรม ที่ปรับ฿หมุมมองของผูสูงอายุ฿นปใจจุบัน
ปลี่ยนเปจากดิม ที่มองวาผูสูงอายุคือภาระของคน฿นครอบครัว ต ณ ปใจจุบัน ผูสูงอายุที่มาพรอมกับทคนลยี
ละนวัตกรรมทํา฿หขาหลานั้นมีความพรอมท่ีจะรับตอการปลี่ยนปลง ป็นรงบันดาล฿จ฿หด็ก วัยรุน วัยทํางาน 
วัยที่ตรียมตัวจะป็นผูสูงอายุเดรูวา การวางผน การตรียมพรอม การที่จะป็นผู ที่มีความสุขละมีศักยภาพตอ
พื้นที่ป็นชนเร พราะการกิด ก จ็บ ตาย ลวนป็นของคูกัน ตคงเมมี฿ครยอม฿หตัวองกเปบบจ็บๆ พราะ 
การมีชีวิตสูงวัยเมเดหมายความวาคุณตองทนทุกขแทรมาน การวางผนจึงป็นรื่องจําป็นที่ราตองตรียมตัว
สียกอนนิ่นๆ ละป็นการลดชองวางระหวางวัย฿หคบลง ผูสูงอายุสามารถดํานินชีวิตเดดยเมสูญสียศักยภาพ 
เมตองรองขอความชวยหลือ ละที่สําคัญมื่อถึงวันหนึ่งพวกราก็อาจจําป็นจะเด฿ชบางนนอน (นวัตกรรมสุดล้ํา
ชวย฿หมีชีวิตสูงวัยบบเมตองยอมก, 2560) ตอะเรจะป็นตัวขับคลื่อน฿หผูสูงอายุเปถึงจุดที่฿ชศักยภาพของ
ตนอง฿หกิดประยชนแ ผูวิจัยจึงเดศึกษานนเปท่ีการมีสวนรวมของการที่ผูสูงอายุยอมปิดอกาส฿หกตนอง฿นการ
ป็นสวนหน่ึงของสังคม การสรางครือขายผูสูงอายุพื่อดึงองคแความรู ปใญหา อุปสรรคหรือขอดีของการปลี่ยนปลง
ออกมา ละทัศนคติตอการป็นผูสูงอายุหรือคนภายนอกที่มีตอผูสูงอายุ ละอะเรป็นรงจูง฿จที่ทํา฿หผูสูงอายุอยู
รอด อยูเด อยูดี ภาย฿ตสภาวะของการปลี่ยนปลง฿นสังคมทคนลยี ละมื่อศึกษาผูวิจัยก็พบวา องคแประกอบที่
ป็นมิติของการพัฒนาผูสูงอายุเมเดมีพียง 4 ที่ประกอบดวย 1. ทัศนคติ 2.รงจูง฿จ 3.การมีสวนรวม 4.ครือขาย 
ตามที่คิดเวบื้องตนตมีถึง  6 ดาน 1. ทัศนคติ 2.รงจูง฿จ 3.การมีสวนรวม 4.ครือขาย 5.ศรษฐกิจพอพียง 6. 
สิ่งวดลอม ฿นการดึงศักยภาพผูสูงอายุ ฿นการทํากิจกรรมหรือการพัฒนาทองถิ่น ออกป็นบทสรุปดังมดล
ดังตอเปนี้ 
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ภาพ2 ภาพสมือนมิติของการพัฒนาผูสูงอายุพื่อความมั่นคง฿นอนาคต 
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยรื่องนี้มุงนนการศึกษาศาสตรแพระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม: กรณีศึกษา 
กลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว 
ดวยวิธีวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวมละ
ปใญหาอุปสรรค฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม ก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม การประชุม
ระดมสมอง  การสัมภาษณแบบจาะลึก การสังกตการณแอยางมีสวนรวม  ละมีนวคําถามประกอบการสัมภาษณแ
ป็นครื่องมือ฿นการวิจัย ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวมมี 4 ขั้นตอน เดก 1. การ
วิคราะหแสถานการณแกลุม พบวา กลุมมีศักยภาพดานคุณภาพสินคาละกนนํามีความสามารถ มองห็นศักยภาพ 
จุดข็ง ละอกาสของกลุมตนองเดชัดจน ละมองห็นถึงอกาสที่หนวยงานภายนอกจะ฿หการสนับสนุนเด  2. 
การวางผนพัฒนา พบวา กลุมมีผนพิ่มมูลคาสินคาดวยการพัฒนาบรรจุภัณฑแภายนอกละพิ่มสื่อประชาสัมพันธแ 
ละผนการขยายธุรกิจ฿หม 3. การนําผนเปปฏิบัติ พบวา กลุมมีการออกบบกลองพื่อ฿ชป็นบรรจุภัณฑแ
ภายนอกละการรวมจัดจําหนายผลิตภัณฑแพื่อจะสริมสรางรายเด฿หกับตนองละครอบครัว จึงมีวลาขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมเดทุกครั้ง ละสามารถมีสวนรวม฿นกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเด฿นทุกขั้นตอนเด
ตามผนที่กําหนด 4. การติดตามละประมินผล พบวา กนนํามีความสามารถ฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชนละ
กลุมกิดการลกปลี่ยนรียนรูรวมกัน สวนปใญหาละอุปสรรค฿นกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เดก สมาชิก
บางสวนมีสวนรวมเมครบทุกขั้นตอน ขาดการตรียมความพรอม฿นการนําสนอ ระดับความรูความสามารถ฿นการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกตกตางกัน ขาดองคแความรู ขาดผูช่ียวชาญฉพาะทาง ละขาดการสื่อสารบบ
สองทางดียว ทํา฿หกลุมเมเดรับขอสนอนะพื่อนําเปปรับปรุงการดํานินงาน  
คําสําคัญ : ศาสตรแพระราชา, วิสาหกิจชุมชน, การพัฒนาอยางมีสวนรวม  
 
ABSTRACT 
 The Sufficiency Economy Philosophy to The Small and Micro Community Enterprises 
Development Participation : A case study of Integrated Agricultural Enterprise for Sustainable 
Farm The border Thap Phrik, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province. This study focuses on The 
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Small and Micro Community Enterprises Development Participation. It also aims to study the 
process. and problems and obstacles in participatory development of the community enterprise. 
The data was collected by group discussion, brainstorm, in-depth interviews, participatory 
observation, and guided questions. The research found that There are four steps involved in 
community enterprise development: 1. Group analysis and group potential. The strengths and 
opportunities of the group. 2. The development plan shows that the group plans to increase the 
value of the product by developing external packaging and adding the media. 3. Implementation 
of the plan found that the group has designed the box to use as an external packaging and co-
distribution products to increase income for themselves and their families. It is time to join the 
activities of the group at all times. 4. Monitoring and evaluation found that the leaders have the 
ability to manage the enterprise community and the group to share the learning. Problems and 
obstacles in the process of community enterprise development include some members are not 
involved in all steps. Lack of preparation in presentation The level of knowledge in the 
management of community enterprises varies. Lack of knowledge Lack of specialized specialist 
and lack of two-way communication. The group did not receive suggestions to improve the 
operation.  
Keywords : The Sufficiency Economy Philosophy, The Small and Micro Community Enterprises, 
  Development Participation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดล็กท่ีมีการจัดการทุนของชุมชน ดยชุมชนอยางสรางสรรคแพื่อ
การพึ่งอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) ดวยการนําความรู ภูมิปใญญาละความคิด
สรางสรรคแของชุมชนมาผสมผสานกับความรูสากล นอกจากนี้ยังเดนน฿หห็นลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชนวา 
ป็นวิธีคิด฿หมที่กิดจากการรียนรู  ซึ่งคน฿นชุมชนเดคนพบทุนที่ทจริงของตนอง ละป็นวิธีการที่กอ฿หกิด
มูลคาพิ่มตอทรัพยากร฿นชุมชนละสงสริม฿หสมาชิกชุมชนพึ่งพาตนองเด ทั้งนี้ชุมชนที่มีฐานทรัพยากรละทุน
ชุมชนที่มั่นคงยอมมีความขมข็ง นอกจากน้ียังเดอธิบายพิ่มติมถึงที่มาของวิสาหกิจชุมชนวา กิดจากการที่คนกลุม
หนึ่ง฿นชุมชนมารวมมือกันทําอะเรบางอยางที่กี่ยวกับการผลิต การปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน 
ละการจัดการตลาด ดยมีการซื้อขาย฿นลักษณะของสหกรณแ ตตกตางกันที่ระบียบละกฎกณฑแ ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนนนการบงปในละการชวยหลือกันมากกวาการขงขัน (สรี พงศแพิศ . 2552) ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึง
กอ฿หกิดการรวมตัวกันของกษตรกร฿นการประกอบธุรกิจ฿นระดับชุมชน มีความมั่นคง เดรับการรับรองตา ม
กฎหมาย กิดการสงสริมความรู ภูมิปใญญาทองถิ่น การพัฒนาความสามารถ฿นการจัดการ ตรงตามความตองการที่
ทจริง ละนําเปสูระบบศรษฐกิจชุมชนมีความขมข็ง พึ่งพาตนองเด มีความพรอมที่จะพัฒนาสําหรับการขงขัน
ทางการคา฿นอนาคต 
 ฿นปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลเดประกาศ฿ชพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจชุมชน พื่อ฿หชุมชนกิดความ
ข็งกรงทางศรษฐกิจกิดการพึ่งตนอง พิ่มขีดความสามารถการขงขัน฿นตลาดอยางสมดุล ป็นทางลือกที่สําคัญ
฿นการประกอบอาชีพดยฉพาะชนบท ที่ผสมผสานการผลิต฿นภาคกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม 
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ภาคอุตสาหกรรมละภาคบริการดวยการช่ือมยงผลิตภัณฑแชุมชนละทองถิ่น เดหลอหลอม฿หทุกคนซึมซับถึงการ
พึ่งพาตนองละนําองคแความรูนี้เป฿ช฿นการผลิตถายทอด฿หกับสังคม ตลอดจน฿หกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน กอ฿หกิดความสมดุล฿นชีวิต ชุมชนสามารถจัดการความรูภาย฿นชุมชนรวมเปถึงการรี ยนรูซึ่งป็น
หัว฿จสําคัญ฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พราะการรียนรูทํา฿หชุมชนเดรูศักยภาพของตนอง เดคนพบทุนที่มีอยู฿น
ชุมชน กอ฿หกิดประยชนแตอชีวิตความป็นอยูของคน฿นชุมชน กิดการปลี่ยนปลงกระบวนทัศนแ ละจตคติที่ดี
ตอชีวิตละสังคม (นรินทรแ สังขแรักษา. 2551 : 4) 
 วิสาหกิจชุมชนจึงป็นง่ือนเขสําคัญที่จะทํา฿หสังคมเทยเดรียนรูละพึ่งตนองเดพื่อฟื้นพลังชุมชน฿ห
กลับมามีความช่ือมั่น฿นตัวองของผูคน฿นชุมชนทํา฿หมีความภูมิ฿จ฿นรากหงาของตนองอีกทั้งยังป็นการฟื้น
ความสัมพันธแระหวางคนกับธรรมชาติคนกับคนคนกับชุมชนอีกทางหนึ่งดวยป็นการจัดการระบบความสัมพันธแ฿ห
ระหวาง “คนทรัพยากรความรู” อันป็นสามปใจจัยหลัก ที่พบวาชุมชนสวน฿หญมีความตองการ฿หจัดครงการพัฒนา
กลุมอาชีพพื่อสริมสรางรายเดละพบวาผลิตภัณฑแที่ตองการ฿หพัฒนาสวนมากป็นผลิตภัณฑแที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มี
อยู฿นทองถิ่นนอกจากน้ันยังสอดคลองกับรูปบบของปรัชญาการพัฒนาศรษฐกิจบบพอพียงที่มุงสนับสนุน฿หกิด
การรวมกลุมที่จะ฿ชประยชนแ฿นการสืบทอดภูมิปใญญาลกปลี่ยนรียนรูทคนลยีหรือรวมมือกันพัฒนาตาม
นวทางศรษฐกิจพอพียงจนกลายป็นวิสาหกิจชุมชนกิดการพึ่งตนองเดอยางยั่งยืน (สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย. 2547 : 1 ; พรรณี พงสกุล. 2546 : 16-17) 
 ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว ฿นปี 2557 กิดปใญหาดานรายเดละปใญหา
ศรษฐกิจ฿นชุมชน นื่องมาจากชาวบานทํากษตรอินทรียแชิงดี่ยวบวกกับปใญหาภัยลง จึงทํา ฿หมีรายเดปีละหนึ่ง
ครั้งซึ่งเมพียงพอกับคา฿ชจายจึงทํา฿หชาวบานที่คยประกอบอาชีพกษตรกรรมพากันปลี่ยนอาชีพเปป็นกรรมกร
฿นกรุงทพมหานคร สวนชาวบานที่มีลูกหลานท่ีกําลังศึกษาลารียนก็ตองเปหากูยืมงินนอกระบบ พื่อมาสงสีย฿ห
ลูกหลานตนองเดรียนหนังสือ จนทํา฿หชาวบานละลูกหลานเปทํางานเปรียน฿นมือง ทํา฿หประชากร฿นหมูบาน
ลดนอยลงหลือก็ตปูุยาตายายที่นอนรอลูกหลานกลับมาจากกรุงทพฯ ละ฿นปี 2559 นางสาวลลิดา คําวิชัย 
กษตรกร Young Smart Farmer จาของเร ณ ชายดน ฿นปใจจุบัน เดกลับมายี่ยมมที่บานกิดหลังจากที่เป
ศึกษาลารียนละทํางานอยู฿นกรุงทพฯ หลายปี เดมาห็นพื้นที่ที่วางปลาของที่ดินจํานวนมากของชาวบาน 
รวมถึงพ้ืนท่ีของตนอง จึงอยากจะทํา฿หพื้นที่ของตัวองนั้นมีคุณคา จึงเดปรึกษากับมวา “อยากจะทําเรของม฿ห
มันป็นมากกวาเรที่มทําอยู อยากทํา฿หเรของตนองตกตางจากเรของคนอื่น” จึงริ่มจากปลูกพืชตางๆ บบ
ผสมผสานกันเป ตดวยความตกตางนั้นกลับทํา฿หคนอื่นมองวา “บา” ชาวบานทุกคนคิดวาพื้นที่หลานี้ป็นดิน
มันปูหรือดินท่ีปลูกอะเรเมขึ้น นอกจากนี้ยังมีปใญหารื่องของน้ําที่มีนอยมากเมสามารถที่จะทําอะเรตกตางเด ต
ดวยความมุงมั่นก็ยังอยากท่ีจะทํา ลยตัดสิน฿จกลับมาอยูบาน ดยปลูกพืช฿นเรตัวอง ดยมีความคิดที่จะทํากษตร
ผสมผสานตามพระราชดําริของพอหลวง ดยมีมคอยชวยหลือสนับสนุน ละป็นกําลัง฿จ  จึงปรับปลี่ยนตัวอง 
ดวยการเปฟ้ืนฟูที่ดินของครอบครัวจนกลายป็นเร ณ ชายดน หนึ่ง฿นศูนยแการรียนรูที่บาน  ทับพริก หมู 6 ตําบล
ทัพพริก อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว  ซึ่งปใจจุบัน นอกจากปลง
กษตรบบผสมผสาน ยังเดมีการรวมกลุมกันกับกษตรกร฿นพ้ืนท่ีพิ่มมูลคา฿หกับสินคากษตร ดวยการปรรูปป็น
ผลิตภัณฑแสงขายตามรานตางๆ สรางรายเดสริมนอกหนือจากรายเดที่มาจากการจําหนายพืชที่หมุนวียนขาย฿นต
ละวัน ทํา฿หตนอง ครอบครัวมีชีวิตความป็นอยูที่ดีขึ้น 
 จนกิดการรวมตัวสรางสมาชิกจนกลายป็น฿นกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ 
ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว นอมนํานวทางจากศาสตรแพระราชาพอหลวงของ
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ผนดินเทยรัชกาลที่ ๙ ขา฿จ ขาถึง พัฒนา ป็นวิธีการหงศาสตรแพระราชาพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดยตองขา฿จ 
ขาถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งวดลอม ละวัฒนธรรมของคน฿นชุมชน รวมถึงปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาป็น
นวทาง฿นการทํากษตรบบพึงตัวอง ดย฿นการพึ่งพาตนองเด ซึ่งเมเดปลวาเมตองพึ่ง฿คร ป็นการพอพียงทาง
ปใญญา พอพียงทางจิต฿จ พอพียงทางสิ่งวดลอม พอพียงทางสังคม ทางสุขภาพพรอมกันหมด ดังนั้นศรษฐกิจ
พอพียงคือ “ชีวิตที่พอพียง” คือ การกินป็น อยูป็น ฿ชป็น คือ กินพอดี อยูพอดี ฿ชพอดี ละมีความสุข พื่อสราง
ศรษฐกิจพอพียง ป็นศรษฐกิจชุมชน จนกาวเปสูการจดทะบียนป็นกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความ
ยั่งยืนเร ณ ชายดน 
 ดวยหตุผลดังกลาวขางตนจึงนาสน฿จมากหากจะทําการศึกษาวิจัย฿นรื่อง “ศาสตรแพระราชากับการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม: กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน 
ตําบลทัพพริก อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว ดย฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมป็น
ครื่องมือ฿นการศึกษากลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ฿นการวิจัยครั้งนี้ พื่อปิดอกาส
฿นสมาชิก฿นกลุมเดมีสวนรวมวิคราะหแสถานการณแกลุม รวมวางผนพัฒนา รวมนําผนเปปฏิบัติ ละมีสวนรวม฿น
การติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานรับผลประยชนแท่ีกิดขึ้นจากการดํานินกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้จะเดขา฿จถึง
ประยชนแของการมีสวนรวม พื่อนําเปสูการพัฒนาความสามารถ฿นการคิดวิคราะหแที่ลึกซึ้งละพิ่มขีด
ความสามารถ฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชน อันจะนําเปสูความขมข็งของวิสาหกิจชุมชน ละนําผลจากการศึกษา
เป฿ชป็นนวทาง฿นการดํานินการสงสริมการมีสวนรวม฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมบนฐานของชุมชนทองถิ่น
อันจะชวยยกยกระดับคุณภาพสังคม฿หกคน฿นชุมชนอื่นๆ ตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม: กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อ
ความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว  
 2. พื่อศึกษาปใญหาอุปสรรค฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม:  กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจ
กษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ศาสตรแพระราชา  หมายถึง ขา฿จ ขาถึง พัฒนา ป็นวิธีการหงศาสตรแพระราชาพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่
พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชรัชกาลที่ ๙ ทรง฿ชป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย ดยตอง
ขา฿จ ขาถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งวดลอม ละวัฒนธรรม 
 ขา฿จ หมายถึง การ฿ชขอมูลที่มีอยูลว การ฿ชละสวงหาขอมูลชิงประจักษแ การวิคราะหและการวิจัย 
การทดลอง฿ชจนเดผลจริงกอน  
 ขาถึง หมายถึง การระบิดจากขาง฿น ขา฿จกลุมปูาหมาย฿นการพัฒนา ละสรางปใญญาสังคม 
 พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนริ่มตนดวยตนอง พึ่งพาตนองเด ละมีตนบบ฿นการผยพร
ความรู฿หประชาชนเดรียนรูละนําเปประยุกตแ฿ช 
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุมของชาวบานที่มีความสน฿จ฿นการปรรูปผลิตภัณฑแทางการกษตร
ดยมีการจดทะบียนตั้งป็นกลุมวิสาหกิจชุมชน฿นช่ือกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน 
ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว 



 

 

514 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมพื่อพัฒนากลุม
วิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว ที่นน
กระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของชาวบาน  เดก 
 ขั้นตอนการมีสวนรวมวิคราะหแสถานการณแกลุม หมายถึง การวิคราะหแสถานการณแ พื่อคนหาความ
ตองการ฿นการพัฒนา อาจมีการะบุปใญหา ดยผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร 
ณ ชายดนจะป็นสํารวจปใญหาละระบุความตองการอง 
 ขั้นตอนการมีสวนรวมวางผนพัฒนา (Planning ) หมายถึง การกําหนดกิจกรรมหรือรูปบบการ
ดํานินงาน ดยระบุรายละอียดของการดํานินงานซึ่ง฿นการกําหนดผนควรมีความยืดหยุนพื่อ฿หสามารถ
ปรับปลี่ยนการดํานินการสอดคลองกับบริบทของกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน 
 ขั้นตอนการมีสวนรวมนําผนเปปฏบิัติ (Implementation Phase) หมายถึง การดํานินการตามผนการ 
วางผน ดย฿นระหวางปฏิบัติตามผนงานนั้นตอง฿ชการวิคราะหแวิจารณแจากผูที่มีสวนกี่ยวของละ฿หขอมูล
ยอนกลับถึงความป็นเปเดของผน฿นการพัฒนากลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน 
 ขั้นตอนการมีสวนรวม฿นการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation) ป็น
ขั้นการสะทอนผล (Reflect) ปใญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติการ ดยผานอภิปรายปใญหา พัฒนาขั้นตอนการ
ดํานนิกิจกรรมละป็นพ้ืนฐานขอมูลที่นําเปสูการปรับปรุงละวางผนการปฏิบัติตอเป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 

เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา 

-ขอมูลชิงประจักษแ 
-ขอมูลที่มีอยูลว 
-การวิคราะหและการวิจัย 
-การทดลอง฿ชจนเดผลจริง 

-การระบิดจากขาง฿น  
-ขา฿จกลุมปูาหมาย฿นการ
พัฒนา - สรางปใญญาสังคม 

-ริ่มตนดวยตนอง  
-พึ่งพาตนองเด  
-ตนบบ฿นการผยพรความรู฿ห
ประชาชนเด  รี ยนรู  ละนํ า เป
ประยุกตแ฿ช 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตร๑พระราชา 
การประยกุตแ฿ช฿นพัฒนาวิสาหกจิกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืน เร ณ ชายดน฿หกิดความขมข็ง฿นระดับชุมชน 

กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบบมีสวนรวม                                                        กลุมวิสาหกิจ
กษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน  

ขั้นตอนการมีสวนรวมวิคราะหแสถานการณแกลุม 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ป็นการศึกษาวิสาหกิจชุมชน฿นรูปบบวิจัยชิงปฏิบัติการ
บบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ดย฿หคน฿นชุมชนรวม฿นขั้นตอนของการดํานินการวิจัย 
พื่อ฿หกิดการลกปลี่ยนรียนรูละสะทอนถึงความมีสวนรวมของชุมชน฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละปใญหา
ดานตางๆ ของชุมชน มาสรางป็นประด็น฿นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) พื่อหานวทาง฿นการ
พัฒนาวิสาหกิจ 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง ผูวิจัยเดกําหนดกลุมประชากรขึ้นมาอยางจาะจง (Purposive sampling) 
คือกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน  ดยคัดลือกกลุมตัวอยางผู฿หขอมูลหลักกี่ยวกับ
การพัฒนากลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ฿ชการลือกตัวอยางบบฉพาะจาะจงผู฿ห
ขอมูลหลัก คือ ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการกลุม สมาชิกกลุม ละจาหนาที่ของรัฐ  
จํานวน 12 คน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  การสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน 3 ครั้ง ดย฿ชวลาประมาณ 30-60 
นาทีตอครั้งพื่อ฿หกลุมผู฿หขอมูลเดลกปลีย่นความคิดหน็฿นประด็นสําคัญตางๆ ละป็นขอมูลที่ผานการถกถียง 
ตตอบกันองจึงทํา฿หเดขอมูลที่เดมีความนาช่ือถือละมีความหลากหลาย ดยจะคัดลือกผู฿หขอมูลสําคัญเดจาก
การนะนํา (snow ball ) ละการจาะจงของผูรูละผูที่กี่ยวของทั้งที่ป็นคณะกรรมการของกลุม   
การสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth Interview) ดยลือกผู฿หขอมูลสาํคัญ (Key Informants) ที่ป็นผูที่กี่ยวของ
กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน การสังกตการณแอยางมีสวนรวม (Participatory Observation) ดยผูวิจัยจะขาเป
อยูรวม฿นกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมซึ่งจะทา฿หห็นถึงพฤติกรรม การมีสวนรวม การปฏิสัมพันธแ ของคน฿นชุมชนละ

ขั้นตอนการมีสวนรวมวางผนพัฒนา  

ขั้นตอนการมีสวนรวม฿นการติดตามละประมินผลการปฏบิัติงาน 

ขั้นตอนการมีสวนรวมนําผนเปปฏิบัต ิ

การพัฒนาวิสาหกิจชมุชนอยํางมีสํวนรํวมกลุํมวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพือ่ความยั่งยืน ไรํ ณ ชายแดน ตําบลทพัพริก 
อําเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก๎ว 
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องคแกรที่กี่ยวของ฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชน พื่อทํา฿หขา฿จละสามารถวิคราะหแถึงปใญหาอุปสรรคที่กิดขึ้นจาก
การกับการดํานินงานเด 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  บบจดบันทึกภาคสนามพื่อรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและสังกตการณแ
อยางมีสวนรวม 2. การ฿ชนวคําถามประกอบการสัมภาษณแ (Guide-line-Interview) พื่อ฿ชประกอบการสนทนา
กลุม (Focus Group) ละการสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth Interview) ดยสรางครื่องมือบบสัมภาษณแตาม
กรอบนวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยที่กี่ยวของ ละครื่องมือชวยจํา ชน ครื่องบันทึกสียง กลองถายรูป สมุดจด
บันทึก ป็นตน 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและการนําเสนอ วิคราะหแขอมูลชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ละ฿ชวิธีการ
ตีความตามนื้อหา (Content Analysis) ดยการจัดหมวดหมูของขอมูลละจํานกวิคราะหแตามประด็นคําถาม
การวิจัยละวัตถุประสงคแการวิจัย พื่อความถูกตองของขอมูล (สุภางคแ จันทวานิช.  2531) ดยก็บรวบรวมขอมูล
จากหลงตางๆกัน พื่อรวบรวมขอมูลรื่องดียวกันดยพิจารณาความนาช่ือถือจาก วลา สถานที่ ละบุคคล  การ
สังกตการณแบบมีสวนรวมควบคูกับการซักถามพรอมกันละศึกษาขอมูลพิ่มติมจากหลงอกสาร หรือทําการ
ซักถามผู฿หขอมูลสําคัญ หลังจากสรุปผลการศึกษา ผูวิจัยสงคืนขอมูลพื่อ฿หผู฿หขอมูลตรวจสอบความถูกตองวา
ขอสรุปนั้นที่ยงตรงตามความป็นจริงหรือเม ลวจึงกเขป็นรายงานฉบับสมบูรณแตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยศาสตรแพระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม : กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจ
กษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว นําสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแจํานวน 2 ขอ ดังนี ้
วัตถุประสงคแการวิจัยขอที่ 1  ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวนรวม : กรณีศึกษา กลุม
วิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว มี 4 
ขั้นตอน เดก ขั้นตอนการวิคราะหแสถานการณแกลุม ขั้นการวางผนพัฒนา ขั้นการปฏิบัติตามผนละขั้นการ
ติดตามประมินผล สามารถสรุปผลการศึกษาเดดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการวิคราะหแสถานการณแกลุม พบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร 
ณ ชายดน ดย฿หหนวยงานหรือผูที่มีสวนกี่ยวของเดขามามีสวนรวมจึงทํา฿หมีการตรียมความพรอม มองห็น
ศักยภาพ จุดข็ง ละอกาสของกลุมตนองเดชัดจน ละมองห็นถึงอกาสที่หนวยงานภายนอกจะ฿หก าร
สนับสนุนเด 
 2. ขั้นการวางผนพัฒนา พบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน 
ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว ฿นขั้นตอนนี้กลุมเดปิดอกาส฿หสมาชิกเดมีสวนรวม฿นการ
กําหนดทิศทาง฿นการพัฒนาพิ่มขึ้น เดกําหนดผนกิจกรรมเดก การพิ่มมูลคา฿หกับพิ่มมูลคา฿หกับสินคากษตร 
ดวยการปรรูปป็นผลิตภัณฑแสงขายตามรานตางๆ สรางรายเดสริมนอกหนือจากรายเดที่มาจากการจําหนายพืชที่
หมุนวียนขาย฿นตละวัน ทํา฿หตนอง ครอบครัวละสมาชิก฿นกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ 
ชายดน มีชีวิตความป็นอยูที่ดีขึ้น ละการขยายธุรกิจ฿หม ดยมีการวางผนออกป็น 4 ดาน เดก ดานการงิน 
การตลาด การผลิต ละการจัดการ 
 3. ขั้นการนําผนเปปฏิบัติ พบวา มื่อมีการยอมรับจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน฿นบื้องตนลว การ
ดํานินการ฿นขั้นอื่น ๆ จะเดรับการสนับสนุน ถึงมจะมีปใญหาหรือเมประสบความสําร็จ฿นบางครั้ง ละสมาชิก฿น
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กลุมวิสาหกิจสามารถยอมรับเดผลการดํานินงานเด ซึ่งพบวาการมีสวนรวม฿นระดับปฏิบัติการหรือการประมินผล
การดํานินงานนั้นจะมีคอนขางสูง นื่องจากสมาชิกมีความช่ือมั่น ละมีความสมัครสมานสามัคคีพราะป็นชุมชน
฿นขตชนบทท่ีมีความผูกพันกันมาก 
 4. ขั้นการติดตามประมินผล  มื่อปฏิบัติงานจริงกลุมสามารถดํานินการเดตามผนที่กําหนดเว ต
รายละอียดปลีกยอยท้ังดานการงิน การผลิต การจัดการนั้นมีการปลี่ยนปลงเปตามสถานการณแ สดง฿หห็นวา
สมาชิกกลุมวิสาหกิจมีความสามารถ฿นการคิดวิคราะหและปรับปลี่ยนรูปบบการดํานินงานพื่อ฿หบรรลุตาม
ปูาหมายที่กําหนดเด นื่องจากกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมนี้จะกระตุน฿หคนเดมีสวนรวม฿นการ
คิด ตัดสิน฿จ วางผนละดํานินกิจกรรมมื่อกิดปใญหาตาง ๆ  ดยสมาชิกกลุมวิสาหกิจจะชวยกันคิดหาวิธีการ฿น
การจัดการกับปใญหาดังกลาว จึงทํา฿หกิดกระบวนการรียนรู฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชนดวย 
วัตถุประสงคแการวิจัยขอที่ 2  ผลการวิจัย พบวา ปใญหาละอุปสรรค฿นกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม
วิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว  เดก 
สมาชิกบางสวนมีสวนรวมเมครบทุกข้ันตอน ขาดการตรียมความพรอม฿นการนําสนอ ระดับความรูความสามารถ
฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกตกตางกัน ขาดองคแความรู ขาดผูชี่ยวชาญฉพาะทาง ละขาดการสื่อสาร
บบสองทางดียว ทํา฿หกลุมเมเดรับขอสนอนะพื่อนําเปปรับปรุงการดํานินงาน 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยํางมีสํวนรํวม: กรณีศึกษา กลุํมวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพ่ือความยั่งยืน
ไรํ ณ ชายแดน ตําบลทัพพริก  อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว  
 ขั้นการวิเคราะห๑สถานการณ๑กลุํม พบวา ฿นการวิจัยครั้งรกกลุมมีการตรียมความพรอม ดย฿ห
หนวยงานหรือผูที่มีสวนกี่ยวของเดขามามีสวนรวมจึงทํา฿หมองห็นศักยภาพ จุดข็ง ละอกาสของกลุมตนองเด
ชัดจน ละมองห็นถึงอกาสที่หนวยงานภายนอกจะ฿หการสนับสนุนเด อีกทั้งการที่ผูวิจัยละกลุมกนนําเดมีการ
สนทนากลุมพื่อวิคราะหแสถานการณแกอนลวจึงนําสนอ฿นวทีการประชุมนั้น ป็นการทํางานที่รวบรัดขั้นตอน จึง
อาจมีการช้ีนํา ความคิดเด ดังนั้นจึงควร฿หความสําคัญกับสมาชิก หรือหนวยงานที่กี่ยวของ฿หเดมีสวนรวม฿น
ขั้นตอนนี้ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานของชัชวาลยแ ทัตศิวัช (2552) เดกลาววา฿นขั้นตอนรกของการดํานินงานวิจัย
พื่อนําเปสูการวิคราะหแสถานการณแตาง ๆ ควรมีการกําหนดจัดตั้งทีมวิจัยทองถิ่นจากคน฿นชุมชน หนวยงานที่
กี่ยวของ ละทีมวิจัยพี่ลี้ยงที่จะทําหนาที่฿นการสรางความขา฿จ฿นวัตถุประสงคและวิธีการ฿นการดํานินงานวิจัย
พื่อ฿หกลุมเดกิดการมีรียนรูรวมกัน ดยสามารถ฿ชครื่องมือตาง ๆ฿นการวิคราะหแศักยภาพของชุมชนเด ชน การ
สัมภาษณแ การ฿ชบบสอบถาม นอกจากนี้ยังพบวาปใจจัยภายนอกที่สงผลตอการริ่มกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุม คือ กลยุทธแการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพื่อการพึ่งตนอง ละยังพบวาปใจจัยหนึ่งที่ที่มีผลตอการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนพื่อการพึ่งตนองเดก ความสัมพันธแระหวางคน฿นชุมชนครงสรางประชากร฿นชุมชน 
ทรัพยากรที่มี฿นชุมชนกื้อหนุนตอกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ละการมีสวนรวมของชุมชน 
 ขั้นการวางแผนพัฒนา พบวา กลุม฿นขั้นตอนนี้กลุมเดปิดอกาส฿หสมาชิกเดมีสวนรวม฿นการกําหนด
ทิศทาง฿นการพัฒนาพิ่มขึ้น เดกําหนดผนกิจกรรมเดก การพิ่มมูลคา฿หกับผลิตภัณฑแทางกษตร อาทิชน การ
ปรรูปมะมวงกวขมิ้น ละ Smart Product คือ มูลเสดือน 100 % ภาย฿ตตราสินคา฿หม คือ เอ-ดือน การ
ขยายธุรกิจ฿หม ดยมีการวางผนออกป็น 4 ดาน เดก ดานการงิน การตลาด การผลิต ละการจัดการ  ทั้งนี้
กลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว 
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เมเดกําหนดยุทธศาสตรแดานการรียนรูวาจะตองมีนวทาง฿นดํานินการเวอยางชัดจน ตจะสอดทรก฿นสวนการ
วางผนดานการจัดการที่มุงนน฿หสมาชิกเดมีสวนรวม฿นการทุกขั้นตอนของดํานินกิจกรรมพื่อกระตุน฿หกิดการ
รียนรูสอดคลองกับงานของธวัชชัย สุจรติวรกุล ละคณะ (2555) ที่ศึกษารื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดานการ
ผลิตลําเย อําภอบานพว จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ยุทธศาสตรแ฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรแดานการผลิตลําเย  ยุทธศาสตรแดานการจัดการทุน ยุทธศาสตรแดานการบริหารจัดการกลุม ยุทธศาสตรแ
ดานการตลาด ละยุทธศาสตรแดานการรียนรู  สําหรับสิ่งท่ีดดดน฿นการวางผนของกลุมพบวา ดานการตลาด ฿น
การสิ่งสริมปุยมูลเสดือน 100 % “หมาะสําหรับเมดอกเมผลทุกชนิด” ที่หมาะสําหรับฉีด฿หธาตุอาหารละ
จุลินทรียแทางดอกละ฿บ พื่อบํารุงละปิดตาดอกกระตุนผลผลิต ละมูลเสดือน100% บบม็ดพรอมชอนตัก 
 ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ พบวา มื่อมีผนการพัฒนาที่เดรับการยอมรับจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน฿น
บื้องตนลว การดํานินการ฿นขั้นอื่น ๆ จะเดรับการสนับสนุน ถึงมจะมีปใญหาหรือเมประสบความสําร็จ฿น
บางครั้ง ละสมาชิก฿นกลุมวิสาหกิจสามารถยอมรับเดผลการดํานินงานเด ซึ่งพบวาการมีสวนรวม฿นระดับ
ปฏิบัติการหรือการประมินผลการดํานินงานนั้นจะมีคอนขางสูง นื่องจากสมาชิกมีความช่ือมั่น ละมีความสมัคร
สมานสามัคคีพราะป็นชุมชน฿นขตชนบทที่มีความผูกพันกันมาก มีอาชีพหลักคือป็นกษตรกร จึงมีความหวัง฿น
การรวมจัดจําหนายผลิตภัณฑแพื่อจะสริมสรางรายเด฿หกับตนองละครอบครัว จึงมีวลาขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมเดทุกครั้ง ละสามารถมีสวนรวม฿นกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเด฿นทุกขั้นตอนเด ซึ่งสอดคลองกับ
นวคิดการมีสวนรวมของนิรันดรแ จงวุฒิวศยแ (2550) กลาววาการมีสวนรวมประกอบดวย 3 สวนคือ 1.สวนของการ
วางผนพัฒนา ริ่มตนตั้งตชุมชนขามามีสวนรวม฿นการคนหา มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ กําหนดความตองการ
ของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้นๆ 2.สวนของการจัดละดํานินการตามผนงานครงการ ป็น
สวนท่ีประชาชนขาทําประยชนแ฿นครงการ ดยการรวมมือชวยหลือดานทุนทรัพยแ วัสดุอุปกรณแ ละรงงาน หรือ
ดยการบริหาร ละประสานงาน ตลอดจนการดํานินการขอความชวยหลือจากภายนอก ป็นตน ละ 3. สวนของ
การประมินผลครงการ ป็นสวนที่ชุมชนขามามีสวนรวม฿นการประมินวาครงการพัฒนาที่ดานินการนั้น บรรลุ
ตามวตัถุประสงคแหรือเม การติดตามประมินผลนี้อาจป็นการประมินความกาวหนาหรือผลสรุปรวมทั้งครงการ 
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล พบวา มื่อปฏิบัติงานจริงกลุมสามารถดํานินการเดตามผนที่กําหนดเว 
ตรายละอียดปลีกยอยท้ังดานการงิน การผลิต การจัดการนั้นมีการปลี่ยนปลงเปตามสถานการณแ สดง฿หห็น 
วา ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถ฿นการคิดวิคราะหและปรับปลี่ยนรูปบบการดํานินงานพื่อ฿ห
บรรลุตามปูาหมายที่กําหนดเด นื่องจากกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมนี้จะกระตุน฿หคนเดมีสวน
รวม฿นการคิด ตัดสิน฿จ วางผนละดํานินกิจกรรมมื่อกิดปใญหาตาง ๆ ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนจะชวยกันคิด
หาวิธีการ฿นการจัดการกับปใญหาดังกลาว จึงทํา฿หกิดกระบวนการรียนรู฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชนดวย พราะ
สวน฿หญครงการของภาครัฐมักสงสริม฿หกลุมเดดํานินการ฿นสวนของสรางผลติภัณฑแ ดย฿หงบประมาณสนับสนุน 
อาจมีการ฿หความรู฿นการบริหารจัดการดานการตลาด การงิน หรือการประชาสัมพันธแสินคาดวยการฝึกอบรมทํา฿ห
ชุมชนเดผนการดํานินธุรกิจ ตเมมีอกาสเดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทํา฿หกลุมเมห็นความสําคัญของการจัดทําผน 
ละเมเดรียนรู฿นการบริหารจัดการธุรกิจอยางทจริง การที่กลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ 
ชายดนเดลงมือปฏิบัติการตาง ๆ จะทํา฿หขา฿จละกิดทักษะ฿นการจัดการที่มีความตกตางจากการขารวม
ฝึกอบรมจากภาครัฐดังชนจากการดํานินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืน
เร ณ ชายดนอยางมีสวนรวมนั้นทํา฿หประธานกลุมละสมาชิกกิดกระบวนการรียนรู฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ทางดานการงินการตลาด การผลิตละการจัดการ ดวยการ฿ชผนการพิ่มมูลคาสินคาทางการกษตร อาทิชน 



 

 

519 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มะมวงกวขมิ้น มันทศ กระทอน รวมถึงผลิตภัณฑแปุยมูลเสดือน 100 % ภาย฿ตตราสินคา฿หม คือ เอ-ดือน ดวย
การพัฒนาบรรจุภัณฑและการขยายธุรกิจ฿หม ท่ีกลุมมีความสามารถ฿นการกําหนดกลุมปูาหมายเด สวงหาละ฿ช
ชองทางการจัดจําหนายดวยสื่อสังคมออนเลนแ การลือกหาวัสดุกอสรางที่มีราคาถูก หรือการสวงหาองคแความรู฿หม
มาประกอบการตัดสิน฿จตาง ๆ สงผล฿หสามารถดานินกิจกรรมเดอยางตอนื่อง 
 นอกจากน้ีพบวาประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน นั้นมีศักยภาพท่ีห็นเดอยางชัดจน คือ มื่อมีปใญหาหรือ 
อุปสรรค฿นการดํานินงานลวจะเมหยุดนิ่ง หรือทอทมาก ตจะหาวิธีการ฿นการกเขปใญหาอยางสม่ําสมอจาก
การถามผูดู อานหนังสือ หรือหาขอมูลทางอินตอรแน็ต จึงทํา฿หกิดกระบวนการรียนรูอยางตอนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับนวคิดของวรรณดี สุทธินรากร (2556 : 320) ที่กลาววากระบวนการ PAR จะป็นการกระบวนการวิภาษวิธีที่฿ช
฿นการปฏิบัติ (Praxis) ประกอบดวยAction ละ Reflection ที่ป็นกลเกผลักดัน฿หบุคคลพนจากภาวะนิ่งฉย 
(Passivity) ตื่นตัวดวยรงกระตุนทํา฿หบุคคลเมสามารถอยู฿นภาวะงียบฉยเดอีกตอเป ซึ่งกระบวนการนี้จะริ่มตน
จากการคิด คนหาละลงมือทําดยวนซ้ํา ๆ (Repetitive) จนกวาจะประสบความสําร็จ ห็นเดจากกลุมมีการ
ปรับปลี่ยนผนมื่อเดรับขอมูล฿หม หรือมีขอจํากัดตาง ๆ พื่อลือกนวทางที่ดีที่สุด฿นการดํานินงาน ตพบวาผูที่
เดรับการพัฒนาขีดความสามารถมากก็คือคนท่ีมีสวนรวม฿นการดํานินกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งพบวา฿นงานวิจัยช้ินนี้
คือประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน สวนสมาชิกรายอื่นเดมีพื้นท่ี฿นการทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น ตก็ถือวาป็นการจุด
ประกาย฿หคนกิดความสน฿จรวมกันมากข้ึน นื่องจากกลุมกเขดวยการ฿ชสื่อสังคมออนเลนแ (Social Media) ป็น
ชองทาง฿นการสื่อสารพื่อ฿หสมาชิกเดรับทราบความกาวหนา฿นการดํานินงานละสามารถสดงความคิดห็นจึงถือ
วาป็นอีกทางลือกหนึ่งที่จะทํา฿หกิดการมีสวนรวมของสมาชิกมากขึ้น 
 อยางเรก็ตามจากการอภิปรายผลขางตนสามารถกลาวเดดยสรุปวา การมีสวนรวมของกลุมวิสาหกิจ
กษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก  อําภออรัญประทศ จังหวัดสระกว ละผูที่มีสวน
กี่ยวของมีความสําคัญอยางมาก฿นกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน นื่องจากการรียนรูอยางลึกซึ้งของคนจะกิด
เดจากการลงมือปฏิบัติดวยตนอง รวมทั้งการมีสวนรวม฿นขั้นตอนการคิด การลงมือทํา จะทํา฿หคนกิดความรูป็น
จาของรวมกัน มื่อกลุมวิสาหกิจประสบความสําร็จหรือมีปใญหาสมาชิกจะอยากที่จะรวมรับผิดชอบพราะรูสึกวา
ป็นกลุมของตนองตองการรวมกันพัฒนา฿หดีขึ้น อันจะนํามาซึ่งความขมข็งของวิสาหกิจชุมชนเด 
 ป๓ญหาอุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยํางมีสํวนรํวม: กรณีศึกษา กลุํมวิสาหกิจเกษตร
ผสมผสานเพ่ือความยั่งยืนไรํ ณ ชายแดน ตําบลทัพพริก  อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว  
 ขั้นการวิคราะหแสถานการณแกลุมปใญหาที่พบเดก ฿นชวงรกขาดการตรียมความพรอม฿นสวนของ
สมาชิกกลุมยังขาดความรู ละหนวยงานอื่น ๆ ท่ีกี่ยวของทํา฿หหนวยงานเมเดมีสวนรวม฿นการดํานินมากนัก ละ
สมาชิกกลุมเมทราบบทบาทหนาท่ีของตนอง 
 ขั้นการวางผนพัฒนา พบวา ปใญหา เดกระดับความรูละทักษะ฿นการจัดการวิสาหกิจชุมชนของ
สมาชิกตกตางกันทา฿หตอง฿ชวลา฿นการลกปลี่ยนความคิดห็นพื่อทําความขา฿จ 
 ขั้นการนําผนเปปฏิบัติ  ประธานสมาชิกกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความยั่งยืนเร ณ ชายดน
ป็นผูลงมือปฏิบัติ สวนสมาชิกมีสวนรวม฿นการลงทุนละติดตามการทํางาน รวมทั้งประชาสัมพันธแครงการ ทํา฿ห
กลุมผูที่รียนรู฿นกระบวนการจัดการวิสาหกิจชุมชนอยางทจริงคือกลุม หัวหนาสมาชิกทานั้น นอกจากนี้การขาด
รงงานทํา฿หงานลาชาออกเปดวย 



 

 

520 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ขั้นตอนการติดตามประมินผล พบวา การติดตามผลการดํานินงานของกลุมนั้นมีลักษณะการสื่อสารบบ
ทางดียวที่ประธานกลุมประธานป็นผูสงขอมูลขาวสาร฿หกสมาชิก ทํา฿หกลุมเมเดรับขอสนอนะ พื่อนําเป
ปรับปรุงการดํานินงาน ละบางครั้งประธานกลุมอาจขาดกําลัง฿จ฿นการทํางานเด 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ควรมีการติดตามประมินผลกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อความ
ยั่งยืนเร ณ ชายดน อยางตอนื่อง พื่อกระตุน฿หสมาชิก฿นกลุมเดมีสวนรวม฿นการดํานินงานของกลุ ม฿นทุก
ขั้นตอน ละสามารถหานวทาง฿นการจัดการปใญหาตาง ๆ เด พิ่มสริมสรางความขมข็ง฿หกวิสาหกิจชุมชน 
นอกจากน้ีควรพัฒนาระบบการจัดการทั้งดานการงิน การตลาด การผลิต การจัดการ฿หป็นบบผนพิ่มขึ้นดยลด
การพึ่งพิงจากภายนอก พื่อตรียมความพรอม฿นการขยายธุรกิจ ละนําเปสูการพึ่งพาตนองเด฿นท่ีสุด 
 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรมีการศึกษา฿นรูปบบของการพัฒนามูลคาพิ่มทางศรษฐกิจของผลิตภัณฑแชุมชน พื่อจัดทําป็น
ยุทธศาสตรแของศรษฐกิจสรางสรรคแ(Creative Economy) ที่นําเปสูการสริมสรางความขมข็งของวิสาหกิจชุมชน 
 2. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พื่อการทียบคียง (Benchmarking) ฿นการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน฿นพ้ืนท่ีตางๆ 
 3. ควรมีการศึกษาวิสาหกิจชุมชน฿นรูปบบการวิจัยละพัฒนา (Research and Development) พื่อ
พัฒนารูปบบของการสรางครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 
เอกสารอ๎างอิง 
ชัชวาลยแ ทัตศิวัช. (2552).การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR): 

มิติใหมํของรูปแบบวิธีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนระดับท๎องถิ่น .วิทยานิพนแศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตรแ). กรุงทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําหง. 

ธวัชชัย สุจริตวรกุล สัจจา บรรจงศิริ ละบําพ็ญ ขียวหวาน. (2555). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด๎านการผลิต
ลําไย อําเภอบ๎านแพ๎ว จังหวัดสมุทรสาคร.  การประชุมสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 2 วันท่ี 4 – 5 กันยายน 2555. 

นิรันดรแ จงวุฒิวศยแ. (2550). แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรุงทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน. 
นรินทรแ  สังขแรักษา. (2551). ผลดีของการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนร๎ูและ

การจัดการความร๎ูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยหงชาติ. 

พรรณี พงกุล. (2545). ศักยภาพการปฏิบัติของบัณฑิตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
หมูํบ๎านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ. รายงานวิจัย. กรุงทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

วรรณดี สุทธินรากร. (2556).การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจัยเพ่ือเสรีภาพและการสรรค๑สร๎าง. กรุงทพฯ : สยาม
ปริทัศนแ. 

สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. (2546). การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม: นวคิดละนวปฏิบัติ. กรุงทพฯ :วนิดา
พลส. 



 

 

521 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สุภางคแ จันทวานิช. (2531).การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ . กรุงทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย. 

สรี  พงศแพิศ. (2552). คูํมือการทําวิสาหกิจชุมชน. กรุงทพฯ : จริญวิทยแการพิมพแ, หนา. 9-12. 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย. (2547). กระบวนการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งการและมีสํวนรํวมของชุมชน . 

กรุงทพฯ: รงพิมพแกองการรักษาดินดน. 
อํามร รอดดํา. (2551). การมีสํวนรํวมของสมาชิกในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร จังหวัดสงขลา. 

วิทยานิพนธแปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรแการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

522 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ศึกษากลยุทธ๑ตลาดน้ําประเทศไทยเพ่ือการทํองเท่ียวแบบยั่งยืน 
STUDY OF FLOATING MARKET STRATEGY FOR SUSTAINABLE TOURISM 

 
ชัยวิชญ๑ มํวงหม ี

Chaiyawit Muangmee 
อาจารยแ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ (1) พื่อศึกษาภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย พฤติกรรมนักทองที่ยว ปใจจัย
กลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยอยางยั่งยืน ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย การวิจัยครั้งนี้
ป็นการวิจัยชิงสํารวจดย฿ชทคนิคบบผสมผสานระหวางการศึกษาชิงคุณภาพ ละวิธีวิจัยชิงปริมาณ ซึ่ง
การศึกษาชิงคุณภาพกระทําดยวิธีการสัมภาษณแชิงลึกจากผู ช่ียวชาญ 10 คน พื่อสํารวจตัวปรที่ป็น
องคแประกอบของกลยุทธและนําเปพัฒนาครื่องมือวิจัยสําหรับการวิจัยชิงปริมาณ เดกบบสอบถามที่ผานการหา
คุณภาพดานความตรงละความช่ือมั่น ดยตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 600 ตัวอยาง สถิติที่฿ชวิคราะหแขอมู ลเดก 
สถิติชิงพรรณนา ละการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยัน ผลวิจัยพบวา (1) ภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย 
พฤติกรรมนักทองที่ยว ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยอยางยั่งยืน ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน
฿นประทศเทยมีคาฉลี่ยสูง มีคาฉลี่ยสูง (2) องคแประกอบชิงยืนยันของตลาดน้ํา฿นประทศเทย พบวาประกอบดวย 
ความประทับ฿จ กิจกรรม ละสิ่งดึงดูด องคแประกอบชิงยืนยันของพฤติกรรมนักทองที่ยว พบวาประกอบดวย การ
ตัดสิน฿จ ทัศนคติ ละการรับรู องคแประกอบชิงยืนยันปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย พบวาประกอบดวย 
สถานที่ บุคลากร ราคา ผลิตภัณฑแ สิ่งวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ ละการสงสริมการตลาด ละผลสัมฤทธ์ิ
ของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย พบวาประกอบดวย มีการนะนําบอกตอ มีการ฿ชบริการซ้ํา ละ
ความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา  
คําสําคัญ : ภาพลักษณแตลาดน้ํา, พฤติกรรมนักทองที่ยว, กลยุทธแตลาดน้ํา 
 
ABSTRACT 
 This research aims to (1) study the Image of the floating market in Thailand, traveler's 
behavior, Thailand floating market sustainable strategy, and the sustainable development of 
sustainable floating market in Thailand. This research integrated qualitative and quantitative 
research techniques. In-depth interview with 10 experts of specialists were conducted to find the 
variables which were related to the achievement strategies and to develop a valid and reliable 
questionnaire, as an instrument to the quantitative research. The samples collected were 600. 
The data were analyzed by using descriptive statistics Confirmatory Factor Analysis. The research 
revealed that: (1) the Image floating market in Thailand, traveler's behavior, Thailand floating 
market strategy, and sustainable development of sustainable floating market in Thailand were 
mostly at high level. (2) Confirmatory Factors Analysis implied that the Image floating market in 
Thailand have the highest the most impressive elements values, the traveler's behavior factors 
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was decision, the Thailand floating market strategy  factors was place, the sustainable 
development of sustainable floating market in Thailand factors was Recommend and tell.  
Keywords : The Image of the floating market, traveler's behavior, floating market strategy 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยมีทรัพยากรการทองที่ยวท่ีอุดมสมบูรณแ มีหลงทองที่ยวท่ีหลากหลายทั้งหลงทองที่ยวทาง
ธรรมชาติ หลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรแ ละหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรม จากความหลากหลายของทรัพยากร
ดังกลาวจึงถือป็นขอเดปรียบทางการขงขันที่สามารถจัดการทองที่ยวเดหลายรูปบบละป็นการตอบสนองตอ
ความตองการที่ตกตางกันของนักทองที่ยวเดอยางต็มที่ (สํานักพัฒนาการทองที่ยว. 2560 : 41) การพัฒนาตลาด
น้ํา฿นประทศเทยปใจจุบัน สงผลกระทบทางลบท่ีกิดจากการพัฒนา การทําลายทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม
ตลอดจนการละลยอกลักษณแชุมชนของทองถิ่น (ปรียาภรณแ นียมนก. 2555) ตมีหนวยงานรัฐละอกชนหลาย
หงที่มีความพยายาม฿นการผสมผสาน ความมีอกลักษณแของทองถิ่น พื่อป็นจุดหมาย฿นการสรางรายเด จากการ
ดํานินธุรกิจละป็นที่รูจักพรหลายเปทั่วประทศ ชน ตลาดน้ําสี่ภาค พัทยา จังหวัดชลบุรี ละตลาดอัมพวา 
อําภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ป็นตน ซึ่งการดํานินงาน฿นอนาคตของตลาดน้ํา฿นประทศเทยจะตอง฿ห
ความสําคัญ฿นการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืนรวมป็นภาคีบริหารงาน นน฿หทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการป็น
จาของตลาดน้ํา พื่อสรางจิตสํานึก฿นการดูลรักษารวมกันพัฒนาป็นหลงทองที่ยว฿หมของประทศ (วันทิกา 
หิรัญทศ. 2556). อยางเรก็ตามการที่ตลาดน้ํา฿นประทศเทยจะคงอยูเดอยางยั่งยืนจะตองอาศัยนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดยคํานึงถึงมิติการพัฒนาที่เมมุงนนทางดานศรษฐกิจพียงอยางดียว จะตองรวมถึงดานการสราง
ภาพลักษณแของการทองที่ยวตลาดน้ํา฿นประทศเทย ละตองมีการศึกษาดานพฤติกรรมนักทองที่ยว ความสําร็จ
บบยั่งยืนของตลาดน้ํา฿นประทศเทย ที่สําคัญตลาดน้ํา฿นประทศตองมีการบริหารตลาดบริการของตลาดน้ําบบ
ยั่งยืน ซึ่งตลาดน้ํา฿นประทศเทย มีการวางผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารตลาดน้ําบบยั่งยืน 
฿นประทศเทย ตลาดน้ํา฿นประทศเทยกับความสี่ยงที่ผูบริหารตลาดน้ํา฿นประทศเทยตองมีความระมัดระวังป็น
พิศษคือความเมนนอนทางศรษฐกิจของประทศจึงทํา฿หกิดความสี่ยงของตลาดน้ํา฿นประทศพิ่มขึ้น ละมี
ความสี่ยงพิ่มขึ้นมื่อมีการปิดการคาสรีของประชาคมอาซียน (นราวดี บัวขวัญ. 2556) จะทํา฿หมีคูขงจาก
ประทศ฿นอาซียนท่ีมีการบริหารที่ดีกวาประทศเทยหรือมีตลาดน้ําประทศ฿นสมาชิกอาซียน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอการทองที่ยว฿นประทศเทย อยางยิ่ง 
 ภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย มีปใญหา฿นรื่องของการบริหารจัดการดานการตลาด ละกําหนดทิศ
ทางการดํานินงานหรือกําหนดกลยุทธแการตลาด ดยขาดความรอบรูสิ่งดึงดูดของตลาดน้ํา กิจกรรมของตลาดน้ํา
ละความประทับ฿จ (Drucker. 2006) พื่อ฿หตลาดน้ําประสบผลสําร็จละปรับรูปบบภาพลักษณแ฿หมี
ประสิทธิภาพ (สํานักพัฒนาการทองที่ยว, 2560: 52) ซึ่งยังเมมีการพัฒนาตลาดน้ําดานสิ่งดึงดูดของตลาดน้ํา 
กิจกรรมของตลาดน้ําละความประทับ฿จดังนั้นจึงมีความจําป็นที่จะตองมีการนําภาพลักษณแตลาดน้ํา ฿นประทศ
เทยมาวิคราะหแอยางถูกตองละหมาะสมตามศักยภาพท่ีทจริง  
 พฤติกรรมนักทองที่ยว (Schiffman and Kanuk. 2007) กิดผลกระทบจากการการรับรู ทัศนคติ การ
ตัดสิน฿จสงผล฿หตลาดน้ํา฿นประทศเทยมีปใญหา ละเมสามารถกเขปใญหาเดทันที ดังนั้นจึงมีความจําป็นจะตอง
มีการ฿หความสําคัญกับการสนับสนุน ระบบตรียมความพรอมตอพฤติกรรมนักทองที่ยว ที่จะขาสูประชาคม
อาซียนที่เมอาจคาดหวังเด  
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 ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน (Lovelock and wright. 2007) ป็นปใญหาที่สําคัญสําหรับ
ตลาดน้ํา฿นประทศเทยปใจจุบัน ซึ่งตลาดน้ํา฿นประทศเทย มีการวางผนการตลาดที่เมมีประสิทธิภาพละเดรับ
ขอมูลที่เมถูกตอง฿นรื่องของการบริการตลาดน้ํา การบริหารตลาดน้ําบบยั่งยืน ฿นประทศเทย เดก ผลิตภัณฑแ 
ราคา สถานท่ี การสงสริมการตลาด บุคลากร ทางกายภาพ กระบวนการ ละสิ่งวดลอมทางกายภาพ ป็นปใจจัย
สําคัญของตลาดน้ํา฿นประทศเทยปใจจุบัน ดังนั้นตลาดน้ํา฿นประทศเทยควร฿หความสําคัญกับปใจจัยตลาดบริการ
ของตลาดน้ําบบยั่งยืนเดจะตองมีการปรับ฿ชตลาดบริการของตลาดน้ําบบยั่งยืน อยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ฿นการดํานินกลยุทธแการพัฒนาตลาดน้ําพื่อการทองที่ยวบบยั่งยืน฿นประทศเทย ฿นปใจจุบันยังเม
สามารถบริหารงานดานการตลาด฿หประสบผลสําร็จดานการตลาด ซึ่งการวัดผลสําร็จการพัฒนาตลาดน้ํา฿น
ประทศเทยจะตอง฿หความสําคัญดานความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา มีการ฿ชบริการซ้ํา ละมีการนะนํา
บอกตอ การวิจัยครั้งนี้ ป็นการศึกษาองคแประกอบชิงยืนยันของกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยพื่อการทองที่ยวบบ
ยั่งยืน  
 จากปใญหาละนวคิดดังกลาวขางตน จึงป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้พื่อศึกษาของภาพลักษณแตลาดน้ํา฿น
ประทศเทย พฤติกรรมนักทองที่ยว ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยอยางยั่งยืนละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย ผูวิจัยจะนําองคแความรูจากงานวิจัยเป฿ชกลยุทธแพื่อการพัฒนาการตลาดอยาง
ยั่งยืนของตลาดน้ํา จึงกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังน้ี  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย  
 2. พื่อศึกษาพฤติกรรมนักทองที่ยว  

3. พื่อศึกษาปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน  
4. พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย 

 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 ภาพลักษณ๑ตลาดน้ําในประเทศไทย หมายถึง ความป็นเทยของลักษณะฉพาะของตลาดน้ํา฿นความ
คิดห็นของนักทองที่ยว ที่นักทองที่ยวสามารถประมิน ฿หความสน฿จ ละ฿หคุณคาเด ซึ่งพิจารณาจาก สิ่งดึงดูด 
กิจกรรมละความประทับ฿จ ฿นตลาดน้ํา 
 พฤติกรรมนักทํองเที่ยว หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติของนักทองที่ยว ซึ่งอาจสดงออก฿นชิงบวก 
หรือชิงลบ ซึ่งป็นผลมาจากการรับรู ทัศนคติ ละการตัดสิน฿จ ของนักทองที่ยวนั้น ๆ 
 ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ําประเทศไทยแบบย่ังยืน หมายถึง การตลาดบริการ ของตลาดน้ํา ซึ่งป็นการบริการ
ตาง ๆ ที่฿หผลประยชนแ ความพอ฿จละสนองตอบความตองการของนักทองที่ยวอันจะนําเปสู ผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน฿นประทศเทย ประกอบดวยปใจจัย 7 ประการ คือ ผลิตภัณฑแ ราคา สถานที่ การสงสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ ละสิ่งวดลอมทางกายภาพ  
 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําแบบยั่งยืน หมายถึง ปใจจัยที่บงบอกถึงความสําร็จของตลาดน้ําบบ
ยั่งยืน เดก ความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา มีการ฿ชบริการซ้ํา ละมีการนะนําบอกตอ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ป็นการวิจัยชิงสํารวจ ฿ชทคนิคผสมผสานระหวางการศึกษาชิงคุณภาพ 
(qualitative study) ละการวิจัยชิงปริมาณ (quantitative research) ดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 (1) การรวบรวมขอมูลดย฿ชวิธีการวิคราะหแขอมูลจากอกสารสิ่งพิมพแ หนังสือบทความสัมภาษณแจาก
หนังสือพิมพแ ละสัมภาษณแบุคคล 10 คน จากผูช่ียวชาญดานทองที่ยว 2 คน นักวิชาการดานการตลาด  4 คน 
ละผูบริหารตลาดน้ํา 4 คน นําสนอผลจากการสัมภาษณแพื่อวิคราะหและสังคราะหแออกมาป็นนวทาง฿นการตั้ง
บบสอถามชิงปริมาณ  
 (2) กําหนดประด็นละขอบขตของคําถาม฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแ ดยการทําครงสรางของบบ
สัมภาษณแ หลังจากสัมภาษณแลวผูวิจัยเดทําการกําหนดตัวอยางประชาชนที่มาทองที่ยวตลาดน้ํา 20 หงที่สําคัญ 
(ขอมูล การทองที่ยวหงประทศเทย. 2556) เดก ตลาดน้ําขวัญรียม ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําทุงบัวชม ตลาด
น้ําอยธยา ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําดํานินสะดวก ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตลาดน้ําสี่ภาค 
ตลาดน้ําหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําหัวหิน ตลาดน้ําลําพญา ตลาดน้ําบางนอย ตลาดน้ําคลอง
ห ตลาดน้ําบางคลา ตลาดน้ําปากชอง ตลาดน้ําวัดตะคียน ตลาดน้ําวัดตะคียน ตลาดน้ําบางคูวียง  พื่อที่จะเด
ก็บตัวอยางตลาดน้ําละ 30 ตัวอยาง (กัลยา วานิชยแบัญชา. 2552 : 16-21) ดังนั้นจึง฿ชขนาดตัวอยางทากับ 600 
ตัวอยางดยผูวิจัยทําการบบสอบถามประชาชนท่ีมาทองที่ยวตลาดน้ํา รวม 600 ตัวอยาง  
 (3) ดํานินการสรางขอคําถามดยพิจารณาจากการสัมภาษณแชิงลึกจากผูช่ียวชาญ พรอมทั้งศึกษาคนควา
ละนิยามชิงปฏิบัติการลวนําเป฿หที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความหมาะสมของขอคําถาม ภาษาที่฿ชละการ
จัดรูปบบการพิมพแ พรอมทั้งนํามาปรับปรุงกเข ละตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดยนํา
บบสอบถามที่สรางรียบรอยลว฿หผูช่ียวชาญดานการวัดละประมินผล ผูมีความรูละช่ียวชาญดานตลาดน้ํา
ตรวจสอบดานความตรงตามนื้อหา ความครอบคลุมของนื้อหาละความถูกตองชัดจนของภาษาละสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแของการวิจัย ผูวิจัย฿ชดัชนี IOC (Item Objective Congruence) การคัดลือกขอคําถาม฿ชกณฑแ฿น
การตัดสินความตรงชิงนื้อหา ที่กําหนดวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณเดตองมากกวา 0.6 (IOC>0.6) (กัลยา วานิชบัญชา. 
2552) จึงถือวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับขอความที่จะวัด  
 (4) ผูวิจัยนําบบสอบถามฉบับรางที่เดผานการกเขจากผูทรงคุณวุฒิลว นําสนออาจารยแที่ปรึกษา 
พิจารณาความสมบูรณแอีกครั้งละนําเปทดลอง฿ช (Try-out) กับกลุมคนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่
ตองการศึกษา จํานวน 30 คน ลวนํามาหาคาความที่ยง (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของครอนบัค) (Cronbach’s  

ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ํา
ประเทศไทยแบบย่ังยืน

 1. ผลิตภัณฑแ
 2. ราคา
 3. สถานที่
 4. การสงสริมการตลาด
 5. บุคลากร
 6. กระบวนการ
 7. สิ่งวดลอมทางกายภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ตลาดนํ้าแบบย่ังยืน   

 1. ความพึงพอ฿จผูมา 
ทองที่ยวตลาดน้ํา 
 2. มีการ฿ชบริการซํ้า 
 3. มีการนะนําบอกตอ

ภาพลักษณ๑ตลาดน้ํา      
ในประเทศไทย 

 1. สิ่งดึงดูด 
 2. กิจกรรม
 3. ความประทับ฿จ

 

พฤติกรรมนักทํองเท่ียว 
 1. การรับรู
 2. ทัศนคติ 
 3. การตัดสิน฿จ
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Alpha  Coefficient) เดคาความชื่อมั่น .934 ละผูวิจัยนําขอบกพรองจากการทดลองมาปรับปรุงครั้งสุดทาย ละ
นําเปพิมพแป็นบบสอบถามฉบับสมบูรณแที่฿ช฿นการก็บขอมูลพื่อการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 สํวนที่ 1 ผลการสํารวจภาพลักษณ๑ตลาดน้ําในประเทศไทย พฤติกรรมนักทํองเที่ยว ป๓จจัยกลยุทธ๑
ตลาดน้ําประเทศไทย แบบย่ังยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําแบบย่ังยืนในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 1 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ของปใจจัย 
ตัวปร 

X  S.D. MIN MAX SK KU คาฉลี่ย  
1. ภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย 3.85 .610 2 5 -.121 -.667 มาก 
2. พฤติกรรมนักทองที่ยว 3.85 .520 1 5 -.130 -.004 มาก 
3. ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 
บบยั่งยืน 

3.86 .406 2 5 .415 .181 มาก 

4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ํา
บบยั่งยืน฿นประทศเทย 

4.14 .452 2 5 -.346 .498 มาก 

 

 จากตารางที่ 1  ผลการสํารวจ ภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( X =3.85) 

พฤติกรรมนักทองที่ยว มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( X =3.85) ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 4.0 บบยั่งยืน มี

คาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( X =3.86) ละ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก 

( X =4.14) 
 สํวนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบภาพลักษณ๑ตลาดน้ําในประเทศไทย พฤติกรรมนักทํองเที่ยว 
ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ําประเทศไทยแบบย่ังยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําแบบย่ังยืนในประเทศไทย 
ผลการวิคราะหแองคแประกอบนี้บงป็นสองสวน เดก  
 1. การวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สอง (confirmatory factors analysis- second order-
-CFA2nd) ดยยกวิคราะหแฉพาะปใจจัยดี่ยวตละปใจจัย   
 2. การวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันดยการวิคราะหแรวมทุกปใจจัย การวิคราะหแองคแประกอบชิง
ยืนยันอันดับที่สองนั้น จะป็นการยืนยันขอคําถามของตละตัวปรสังกตเดวาคําถามนั้น ๆ ป็นดัชนีวัด
องคแประกอบหรือเม พื่อที่จะสามารถลือก฿ชคําถามที่ป็นองคแประกอบของปใจจัยนั้น ๆ เดอยางมีประสิทธิภาพ  
สวนการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันนั้น จะป็นการยืนยันตัวปรสังกตเดของตละปใจจัยวาป็นองคแประกอบ
ของปใจจัยนั้น ๆ หรือเม ละมีน้ําหนักองคแประกอบป็นอยางเรบาง ป็นการวิคราะหแ฿นภาพรวม  
 ผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 
 ผูวิจัยเดทําการปรับมดล฿หมีความสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ (model fitting) พื่อที่จะสามารถ
สรุปเดวาองคแประกอบของตละปใจจัยนั้นมีน้ําหนักองคแประกอบ (factors loading--FL) ป็นอยางเรบาง จากผล
การวิคราะหแขอมูล ทุกปใจจัย หรือตละมดลการวัด (measurement model) มีความสอดคลองกับขอมูลชิง
ประจักษแดีมาก ดยพิจารณาจากคาสถิติตาง ๆ ดังนี้  
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ตารางที่ 2 คาความสอดคลองของมดลกับขอมูลชิงประจักษแของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สอง 
คําทางสถิติ  เกณฑ๑ยอมรับ IMAGE BAHAV STRAT SUCCE 

χ2  47.34 56.87 426.61 49.84 

Df  34 48 303 37 

χ2/df < 2 1.39 1.18 1.40 1.34 

P-Value >0.05 0.063 0.178 0.071 0.077 
RMSEA <0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 
CFI >0.9 0.99 0.99 0.99 0.99 
TLI >0.9 0.98 0.99 0.99 0.99 
SRMR <0.08 0.03 0.02 0.03 0.02 

IMAGE คือ ภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย BAHAV คือ พฤติกรรมนักทองที่ยว 
STRAT คือ ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน SUCCE คือ ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน 
 
 จากตารางที่ 2 ผลคาความสอดคลองของมดลกับขอมูลชิงประจักษแของการวิคราะหแองคแประกอบชิง

ยืนยันอันดับที่สอง คาเคสควรแ χ2 ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ  47.34 ตัวปร
พฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 56.87 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ทากับ 426.61 ละตัว
ปร ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 49.84   
คาองศาอิสระ df ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 34 ตัวปรพฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 
48 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ทากับ 303 ละตัวปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาด
น้ําบบยั่งยืน ทากับ 37 

 คาเคสควรแหารดวยคาองศาอิสระ χ2/df ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 1.39 
ตัวปรพฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 1.18 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 4.0 บบยั่งยืน ทากับ 1.40 
ละตัวปร ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 1.34 
 คาความป็นเปเด (probability) P-Value ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 0.03 
ตัวปรพฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 0.2 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย บบยั่งยืน ทากับ 0.071 
ละตัวปร ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 0.077 
 คาดัชนีรากท่ีสองของความคลาดคลื่อน RMSEA ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 
0.03 ตัวปรพฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 0.02 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ทากับ 
0.03 ละตัวปร ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 0.02 
 คาดัชนีวัดความกลมกลืนปรียบทียบ CFI ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 0.99 
ตัวปรพฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 0.99 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ทากับ 0.99 ละ
ตัวปร ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 0.99 
 คาดัชนี Tucker-Lewis (TLI) ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 0.98 ตัวปร
พฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 0.99 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ทากับ 0.99 ละตัวปร
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 0.99 
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 คาดัชนีรากที่สองของสวนหลือมาตรฐาน SRMR ของตัวปรภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ทากับ 
0.03 ตัวปรพฤติกรรมนักทองที่ยว ทากับ 0.02 ตัวปรปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 4.0 บบยั่งยืน ทากับ 
0.03 ละตัวปร ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ทากับ 0.02 
 ผลการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทยดังสดง฿นภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย 
 

 จากภาพท่ี 1 สามารถสรุปรายละอียดเดดังตอเปนี้ 
 1. สิ่งดึงดูด ประกอบดวยคําถาม ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 นํ้าหนักองคแประกอบทากับ 0.42, 0.41, 
0.55, 0.56 ละ 0.40 ตามลําดับ 
 2. กิจกรรม ประกอบดวยคําถาม ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 นํ้าหนักองคแประกอบทากับ 0.60, 0.28, 
0.67 ละ 0.86  ตามลําดับ 
 3. ความประทับ฿จ ประกอบดวยคําถาม ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 
0.67, 0.55, 0.55 ละ 0.47 ตามลําดับ 
 4. ภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ประกอบดวยตัวปรสังกตเด 3  ตัวปร เดก ตัวปรสิ่งดึงดูด 
ตัวปรกิจกรรม ละตัวปรความประทับ฿จ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.96, 0.76 ละ 0.90 ตามลําดับ  
 ผลการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของพฤติกรรมนักทองที่ยว ดังสดง฿นภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของพฤติกรรมนักทองที่ยว 
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 จากภาพท่ี 2 สามารถสรุปรายละอียดเดดังตอเปนี้ 
 1. การรับรู ประกอบดวยคําถาม ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.51, 0.51, 
0.68 ละ 0.66 ตามลําดับ 
 2. ทัศนคติ ประกอบดวยคําถาม ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.63, 0.67 ละ 
0.69  ตามลําดับ 
 3. การตัดสิน฿จ ประกอบดวยคําถาม ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 น้ําหนักองคแประกอบ
ทากับ 0.54, 0.58, 0.62, 0.60, 0.56 ละ 0.49 ตามลําดับ 
 4. พฤติกรรมนักทองที่ยว ประกอบดวยตัวปรสังกตเด 3  ตัวปร เดก ตัวปรการรับรู ตัวปร
ทัศนคติ ละตัวปรการตัดสิน฿จ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.92, 0.73 ละ 0.84 ตามลําดับ  
 
 ผลการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 4.0 บบยั่งยืน 
ดังสดง฿นภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดบัที่สองของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน 
 
 จากภาพท่ี 3 สามารถสรุปรายละอียดเดดังตอเปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑแ ประกอบดวยคําถาม ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 นํ้าหนักองคแประกอบทากับ 0.82, 0.86, 
0.89 ละ 0.66 ตามลําดับ 
 2. ราคา ประกอบดวยคําถาม ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 ขอ 34 น้ําหนักองคแประกอบท ากับ 0.30, 0.72, 
0.77 ละ 0.56 ตามลําดับ 
 3. สถานที่  ประกอบดวยคําถาม ขอ 35 ขอ 36 ขอ 37 ขอ 38 ขอ 39 ขอ 40 ขอ 41 น้ําหนัก
องคแประกอบทากับ 0.44, 0.31, 0.48, 0.70, 0.62, 0.65  ละ 0.74 ตามลําดับ 
 4. การสงสริมการตลาด ประกอบดวยคําถาม ขอ 42 ขอ 43 ขอ 44 ขอ 45 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 
0.62, 0.41, 0.49 ละ 0.40 ตามลําดับ 

ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ํา
ประเทศไทย แบบยั่งยืน
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 5. บุคลากร ประกอบดวยคําถาม ขอ 46 ขอ 47 ขอ 48 ขอ 49 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.49 , 0.58, 
0.75 ละ 0.75 ตามลําดับ 
 6. กระบวนการ ประกอบดวยคําถาม ขอ 50 ขอ 51 ขอ 52 ขอ 53 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.65, 
0.69, 0.75 ละ 0.66 ตามลําดับ 
 7. สิ่งวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวยคําถาม ขอ 54 ขอ 55 ขอ 56 ขอ 57 น้ําหนักองคแประกอบ
ทากับ 0.59, 0.68, 0.78 ละ 0.78 ตามลําดับ 
 8. ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ประกอบดวยตัวปรสังกตเด 7 ตัวปร เดก ตัวปร
ดานผลิตภัณฑแ ตัวปรดานราคา ตัวปรดานสถานที่ ตัวปรดานการสงสริมการตลาด ตัวปรดานบุคลากร ตัวปร
ดานกระบวนการ ละตัวปรดานสิ่งวดลอมทางกายภาพ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.69, 0.68, 080, 0.91, 
0.87, 0.90 ละ 0.72 ตามลําดับ  
 ผลการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืนดัง
สดง฿นภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน 
 
 จากภาพท่ี 4 สามารถสรุปรายละอียดเดดังตอเปนี้ 
 1. ความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา ประกอบดวยคําถาม ขอ 58 ขอ 59 ขอ 60 ขอ 61 ขอ 62 
น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.42, 0.55, 0.73, 0.67 ละ 0.76 ตามลําดับ 
 2. มีการ฿ชบริการซ้ํา ประกอบดวยคําถาม ขอ 63 ขอ 64 ขอ 65 ขอ 66 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 
0.69, 0.84, 0.73 ละ 0.73 ตามลําดับ 
 3. มีการนะนําบอกตอ ประกอบดวยคําถาม ขอ 67 ขอ 68 ขอ 69 น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.75 , 
0.77 ละ 0.71 ตามลําดับ 
 4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ประกอบดวยตัวปรสังกตเด 3  ตัวปร เดก ตัวปร
ความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา ตัวปรมีการ฿ชบริการซ้ํา ละตัวปรมีการนะนําบอกตอ มีน้ําหนัก
องคแประกอบทากับ 0.82, 0.96 ละ 0.93 ตามลําดับ  
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 วิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันที่เด฿นที่นี้ จะมีความตกตางจากผลการวิคราะหแองคแประกอบ
อันดับที่สองที่ผานมา นื่องจากการวิคราะหแอันดับที่สองนั้นจะทําการวิคราะหแยกปใจจัยตละตัว ซึ่งถูกอิทธิพล
ของตัวปรอื่น ๆ กระทําดวย สงผล฿หคาน้ําหนักองคแประกอบปลี่ยนเป ซึ่ง จากมดลการวัดนั้นจะตองพิจารณา
จากทุก ๆ ตัวปรสังกตเด สําหรับการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันอันดับที่สองที่ผานมานั้น ป็นพียงการยืนยัน
องคแประกอบ฿นบื้องตนทาน้ัน ดยมีวัตถุประสงคแหลัก฿นการวิคราะหแขอคําถามวาป็นตัววัดที่ดีของตัวปรสังกต
เดตละตัวหรือเมทานั้น พื่อที่จะเดนําเปวิคราะหแตอ฿นมดลการวัดองคแประกอบชิงยืนยัน ดังนั้นคาน้ําหนัก
องคแประกอบที่จะเดนําสนอตอเปนี้ จะป็นคาน้ําหนักองคแประกอบที่จะนําเป฿ช ซึ่งจะเดนําสนอน้ําหนัก
องคแประกอบของตละปใจจัยดังภาพ 5, 6, 7, 8 ละตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5  มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันของภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย 
 
 จากภาพที่ 5 องคแประกอบของภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ตัวปรสังกตเดสิ่งดึงดูด มีน้ําหนัก
องคแประกอบทากับ 0.65 ละตัวปรสังกตเดกิจกรรม มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.68 ละตัวปรดานสังกต
เดความประทับ฿จ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.69  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6  มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันของพฤติกรรมนักทองที่ยว 
 
 จากภาพ 6 องคแประกอบของพฤติกรรมนักทองที่ยว ตัวปรสังกตเดการรับรู มีน้ําหนักองคแประกอบ
ทากับ 0.53 ละตัวปรสังกตเดทัศนคติ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.67 ละตัวปรสังกตเดการตัดสิน฿จ มี
น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.70  
 
 

ภาพลักษณ๑ตลาดนํ้า
ในประเทศไทย

สิ่งดึงดูด

ความประทับใจ

กิจกรรม

 

พฤติกรรมนักทํองเที่ยว

การรับร๎ู

การตัดสินใจ

ทัศนคติ
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ภาพที ่7  มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน 
 
 จากภาพ 7 องคแประกอบของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 4.0 บบยั่งยืน ตัวปรสังกตเด 
ผลิตภัณฑแ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.64 ตัวปรสังกตเด ราคา มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.66 ตัวปร
ดานสังกตเด สถานที่ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.71 ตัวปรสังกตเด การสงสริมการตลาด มีน้ําหนัก
องคแประกอบทากับ 0.58 ตัวปรสังกตเด บุคลากร มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.69 ตัวปร สัง กตเด 
กระบวนการ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.61 ละตัวปร สังกตเด สิ่งวดลอมทางกายภาพ มีน้ําหนัก
องคแประกอบทากับ 0.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  มดลการวัดของการวิคราะหแองคแประกอบชิงยืนยันของผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน   
 
 จากภาพ 8 องคแประกอบของผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืน ตัวปรสังกตเด ความพึงพอ฿จ
ผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.40 ตัวปรสังกตเดมีการ฿ชบริการซ้ํา มีน้ําหนัก
องคแประกอบทากับ 0.56 ละตัวปรสังกตเด มีการนะนําละบอกตอ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.61  
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาตลาดนํ้าแบบย่ังยืน

ความพึงพอใจผ๎ูมาทํองเที่ยวตลาดนํ้า

มีการใช๎บริการซ้ํา 

มีการแนะนําบอกตํอ
 

ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ํา
ประเทศไทยแบบย่ังยืน

ผลิตภัณฑ๑

ราคา

สถานที่

การสํงเสริมการตลาด

บุคลากร

กระบวนการ

สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  
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ตารางที่ 3 คาน้ําหนักองคแประกอบของการวิคราะหแปใจจัย  
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได๎ น้ําหนักองค๑ประกอบ SE t R2 
ภาพลักษณ๑ตลาดน้ําใน
ประเทศไทย 

สิ่งดึงดูด 0.65** 0.03 16.81 0.43 
กิจกรรม 0.68** 0.04 15.90 0.47 
ความประทับ฿จ 0.69** 0.04 15.41 0.48 

พฤติกรรมนักทํองเที่ยว การรับรู 0.53** 0.06 8.91 0.29 
ทัศนคติ 0.67** 0.03 17.34 0.45 
การตัดสิน฿จ 0.70** 0.03 19.92 0.49 

ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ํ า
ประเทศไทยแบบย่ังยืน 

ผลิตภัณฑแ 0.64** 0.03 18.90 0.42 
ราคา 0.66** 0.03 19.01 0.43 
สถานท่ี 0.71** 0.03 23.31 0.50 
การสงสริมการตลาด 0.58** 0.04 13.91 0.34 
บุคลากร 0.69** 0.03 20.62 0.47 
กระบวนการ 0.61** 0.04 14.84 0.38 
สิ่ ง  ว ด ล อ ม ท า ง
กายภาพ 

0.63** 0.03 17.76 0.39 

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ตลาดน้ําแบบย่ังยืน   

ความพึ งพอ฿จผู ม า
ทองที่ยวตลาดน้ํา 

0.40** 0.03 10.24 0.16 

มีการ฿ชบริการซ้ํา 0.56** 0.05 10.94 0.32 
มีการนะนําบอกตอ 0.61** 0.05 11.97 0.37 

Chi-Square = 34.02, df = 32, P = 0.37, CFI = 0.99 TLI = 0.99 SRMR = 0.05 RMSEA = 0.01 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการพัฒนาองคแประกอบของภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ตัวปรสังกตเดที่มีคา
น้ําหนักมากที่สุดคือ ความประทับ฿จ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.69 สวนตัวปรสังกตเดที่มีคาน้ําหนักนอย
ที่สุดคือ สิ่งดึงดูด มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.65 มื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณแ ของตัวปรสังกตเด
มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณแ อยูระหวาง 0.43 – 0.48 ดยตัวปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแสูงสุดคือ ความ
ประทับ฿จ มีคาทากับ 0.48 สวนตัวปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณแต่ําสุด คือ สิ่งดึงดูด มีคาทากับ 0.43  
ผลการพัฒนาองคแประกอบของพฤติกรรมนักทองที่ยว ตัวปรสังกตเดที่มีคาน้ําหนักมากที่ สุดคือ การตัดสิน฿จ มี
น้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.70 สวนตัวปรสังกตเดที่มีคาน้ําหนักนอยที่สุดคือ การรับรู มีน้ําหนักองคแประกอบ
ทากับ 0.53 มื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแ ของตัวปรสังกตเดมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแ อยู
ระหวาง 0.29 – 0.49 ดยตัวปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแสูงสุดคือ การตัดสิน฿จ มีคาทากับ 0.49 สวนตัว
ปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณแต่ําสุด คือ การรับรู มีคาทากับ 0.29 
 ผลการพัฒนาองคแประกอบของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ตัวปรสังกตเดที่มีคา
น้ําหนักมากที่สุดคือ สถานที่ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.71 สวนตัวปรสังกตเดที่มีคาน้ําหนักนอยที่สุดคือ 
การสงสริมการตลาด มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.58 มื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแ ของตัวปร
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สังกตเดมีคาสัมประสทิธ์ิการพยากรณแ อยูระหวาง 0.34 – 0.50 ดยตัวปรที่มีคาสัมประสทิธ์ิการพยากรณแสงูสดุคอื 
สถานท่ี มีคาทากับ 0.50 สวนตัวปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแต่ําสุด คือ การสงสริมการตลาด มีคาทากับ 
0.34 
 ผลการพัฒนาองคแประกอบของผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําบบยั่งยืนตัวปรสังกตเดที่มีคาน้ําหนัก
มากที่สุดคือ มีการนะนําบอกตอ มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.61 สวนตัวปรสังกตเดที่มีคาน้ําหนักนอยที่สุด
คือ ความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา มีน้ําหนักองคแประกอบทากับ 0.40  มื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณแ ของตัวปรสังกตเดมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณแ อยูระหวาง 0.16 – 0.37 ดยตัวปรที่มีคาสัมประสิทธิ์
การพยากรณแสูงสุดคือ มีการนะนําบอกตอ มีคาทากับ 0.37 สวนตัวปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณแต่ําสุด คือ 
ความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา มีคาทากับ 0.16 
 
การอภิปรายผล 
 1. ผลการการวิคราะหแคาฉลี่ยของปใจจัยภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย ฿นภาพรวม฿หความสําคัญ
ปใจจัยภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย อยู฿นระดับมาก ละผลการวิคราะหแองคแประกอบของภาพลักษณแตลาด
น้ํา฿นประทศเทย ดยภาพรวมตัวปรสังกตเด ดานความประทับ฿จ มีผลตอภาพลักษณแตลาดน้ํา฿นประทศเทย
มากที่สุด รองลงมาเดก กิจกรรม ละสิ่งดึงดูด ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา ความประทับ฿จ ของนักที่ยวที่มีตอ
ตลาดน้ําที่สามารถคนหาละขาถึงขอมูลตลาดน้ําเดอยางสะดวก การตอนรับของจาหนาท่ีละชุมชนตลาดน้ํา ป็น
กันอง สอดคลองกับนวคิดละทฤษฎีของ (Camprubi, Guia, and Comas. 2008 : 47-58) ที่กลาววาหลง
ทองที่ยวท่ีมีกิจกรรมที่ดีจะทํา฿หหลงทองที่ยวเดรับความสน฿จ ละความประทับ฿จ ดานภาพลักษณแที่ดี สิ่งดึงดูด
ที่สําคัญคือความป็นธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่ดี มีวัฒนธรรมประพณีที่นาสน฿จ มีอาหารหลากหลาย฿ห
ลือกรับประทาน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (Panjakajornsak. 2011) ที่พบวา ภาพลักษณแมีความสัมพันธแชิง
บวกตอลูกคา 
 2. ผลการการวิคราะหแคาฉลี่ยของพฤติกรรมนักทองที่ยว ฿นภาพรวม฿หความสําคัญพฤติกรรม
นักทองที่ยว อยู฿นระดับมาก ละผลการวิคราะหแองคแประกอบของพฤติกรรมนักทองที่ยว ดยภาพรวมตัวปร
สังกตเด การตัดสิน฿จ มีผลตอปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทย 4.0 อยางยั่งยืน มากที่สุด รองลงมาเดก ทัศนคติ 
ละการรับรู ผลการวิจัยพบวา การตัดสิน฿จ นักทองที่ยวลือกมาทองที่ยวจากประสบการณแของตนอง สอดคลอง
กับนวคิดของ (Hawkins and Mothersbaugh. 2010 : 116-124) ที่กลาววา พฤติกรรมของนักทองที่ยวมีการ
ปลี่ยนปลงอยูตลอดวลา ซึ่งทัศนคติมีผลตอพฤติกรรม การรับรู สอดคลองกับงานวิจัยของ (Kandampully and 
Hu. 2007) ที่พบวา พฤติกรรมนักทองที่ยวมีความสัมพันธแชิงบวกตอคุณภาพการตลาดบริการ ละผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาตลาดอยางยั่งยืน  
 3. ผลการการวิคราะหแคาฉลี่ยของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน ฿นภาพรวม฿นภาพรวม
฿หความสําคัญปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยบบยั่งยืน อยู฿นระดับมาก ละผลการวิคราะหแองคแประกอบของ
ปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยอยางยั่งยืน ดยภาพรวมตัวปรสังกตเด สถานที่ มีผลตอปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ํา
ประทศเทยอยางยั่งยืน มากท่ีสุด รองลงมาเดก บุคลากร ราคา ผลิตภัณฑแ สิ่งวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ 
ละการสงสริมการตลาด ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา สถานท่ี ป็นองคแประกอบของปใจจัยกลยุทธแตลาดน้ํา หลง
ทองที่ยวตลาดน้ํามีความปลอดภัย พรอมทั้งสามารถดินภาย฿นตลาดละจุดยี่ยมชมตาง ๆ เดสะดวก รานอาหารมี
พียงพอตอจํานวนนักทองที่ยว สอดคลองกับนวคิดละทฤษฎีของ (Lovelock and wright. 2007) ที่กลาววา 



 

 

535 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ธุรกิจควร฿หความสําคัญตอบุคลากรพื่อ฿หมีการพัฒนา เปสูการบริการที่ป็นลิศ ดานราคา ตั้งราคาที่หมาะสม 
สามารถจรจาตอรองราคา สินคาละบริการเด ทํา฿หนักทองที่ยวมีความประหยัดคา฿ชจาย฿นการดินทาง/ครั้ง 
การจัดระบบที่ดีจะสงผล฿หกลยุทธแประสบผลสําร็จ ละดานการสงสริมการตลาด การประชาสัมพันธแผานทาง
อินตอรแน็ต การฆษณาละการประชาสัมพันธแผานสื่อสิ่งพิมพแ วิทยุ ทรทัศนแ ที่สําคัญมีการจัดกิจกรรมสงสริมการ
ทองที่ยว ฿นวันหยุดราชการ สอดคลองกับงานวิจัยของ (Sani and Mahasti. 2013) ที่พบวา การพัฒนาดาน
ศักยภาพการทองที่ยวสงผล฿หมีการจริญติบตอยางยั่งยืน 
 4.ผลการการวิคราะหแคาฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย ฿น
ภาพรวม฿หความสําคัญผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทยอยู฿นระดับมาก ละผลการ
วิคราะหแองคแประกอบของผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย ดยภาพรวมตัวปรสังกต
เด มีการนะนําบอกตอ มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ําอยางยั่งยืน฿นประทศเทย มากที่สุด รองลงมา
เดก มีการ฿ชบริการซ้ํา ละความพึงพอ฿จผูมาทองที่ยวตลาดน้ํา ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา ดานมีการนะนํา
บอกตอ ครอบครัว  ญาติละพื่อน สอดคลองกับนวคิดละทฤษฎีของ (Simpson, Siguaw and Sheng. 2516 : 
161-175) การตัดสิน฿จกลับมารับบริการซ้ําอีกครั้งกิดจากการที่ธุรกิจมีประสบการณแดานการตลาดที่ดี สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (Panjakajornsak. 2011) ที่พบวา ความพึงพอ฿จมีผลชิงบวกตอความจงรักภักดีของนักทองที่ยว
฿หกลับมา฿ชบริการซ้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  องคแประกอบของกลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยพื่อการทองที่ยวบบยั่งยืน สดงคาน้ําหนักองคแประกอบ
 ของปใจจัย (ชัยวิชญแ มวงหมี) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
  1.1 ผูประกอบการรานคา฿นตลาดน้ําประทศเทย ควร฿หความสําคัญปรับปรุงรานคา ฿หมีความ
สะอาด สวยงามตามธรรมชาติ ปรับปรุงราคา ดานราคา ละที่สําคัญรานคาตาง ๆ ตั้งราคาที่หมาะสม ทํา฿ห
นักทองที่ยวมีความประหยัดคา฿ชจาย฿นการดินทาง/ครั้ง  

ป๓จจัยกลยุทธ๑ตลาดน้ํา
ประเทศไทยแบบย่ังยืน 

 1. สถานที่ 
2. บุคลากร
3. ราคา 
4. ผลิตภัณฑแ 
5. กระบวนการ
6. สิ่งวดลอมทางกายภาพ
7. การสงสริมการตลาด

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ตลาดนํ้าแบบย่ังยืน   

1. มีการนะนําบอกตอ 
2. มีการ฿ชบริการซ้ํา 
3. ความพึงพอ฿จผูมา 
   ทองที่ยวตลาดน้ํา

ภาพลักษณ๑ตลาดน้ํา      
ในประเทศไทย 

1. ความประทับ฿จ 
2. กิจกรรม
3. สิ่งดึงดูด

 

พฤติกรรมนักทํองเท่ียว 
1. การตัดสิน฿จ
2. ทัศนคติ 
3. การรับรู
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  1.2 ผูบริหารตลาดน้ํา฿นประทศเทย ควร฿หความสําคัญดานสรางภาพลักษณแ สรางความประทับ฿จ
ทั่วเปของนักทองที่ยวท่ีมีตอหลงทองที่ยว ที่มีวัฒนธรรมประพณีที่นาสน฿จ ป็นหลงทองที่ยวชมธรรมชาติป็น
วิถีชนบท มีกิจกรรมที่ป็นท่ีสน฿จละ รักษาวัฒนธรรมประพณีที่ดี รานอาหารมีพียงพอ มีหองน้ําสะอาด มีที่จอด
รถพียงพอละสะดวกสบาย 
 2. ข๎อเสนอแนะการวิจัยคร้ังตํอไป 
  ฿นการทําการวิจัยครั้งตอเปควรศึกษา ชิงคุณภาพ ดยสัมภาษณแชิงลึก ผูนําทองถิ่น ประชาชน฿น
พื้นที่ รานคา฿นตลาดน้ํา ละทํา focus group ฉพาะหงพื่อ฿หสามารถพัฒนาตลาดน้ําตละหงชิงพื้นที่ตาม
สภาพวดลอมละสภาพการมืองทองถิ่นของตลาดน้ํานั้น ๆ 
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อิทธิพลของความสามารถในการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจที่สํงผลตํอผลการดําเนินงาน 
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

THE INFLUENCES OF ABILITY TO CREATE BUSINESS ALLIANCE FOR PERFORMANCE OF 
COMMUNITY ENTERPRISE IN PHETCHABURI PROVINCE 
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บทคัดยํอ 
 วิสาหกิจชุมชนปรียบสมือนรากฐานสําคัญของความมั่นคงละยั่งยืนของระบบศรษฐกิจเทย  ต
วิสาหกิจชุมชน฿นประทศเทยมีการพัฒนาคอนขางนอย นื่องจากขาดองคแความรูละนวัตกรรม฿นการพัฒนาสินคา
หรือบริการ ทํา฿หหลายกลุมตองปิดกิจการลง  ผูวิจัยล็งห็นถึงความสําคัญของการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ พื่อ฿หมี
การลกปลี่ยนความรูที่จะนํามาซึ่งนวัตกรรมละผลการดํานินงานที่ดีขึ้น  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาดยมีวัตถุประสงคแ
การวิจัยพื่อศึกษา  1) ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ  การสราง
นวัตกรรม  ละผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  2) อิทธิพลของความสามารถ฿นการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ 3) อิทธิพลของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่มีตอการสรางนวัตกรรม 4) อิทธิพลของการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอการสรางนวัตกรรม 5) 
อิทธิพลของการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการสรางนวัตกรรมตอผลการดํานินงาน฿นบริบทของวิสาหกิจ
ชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี ดยการก็บกลุมตัวอยางท้ังจํานวน 185 กลุม ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยคือบบสอบถาม ที่
มีคาทดสอบความช่ือมั่นทากับ 0.94 ฿ชสถิติชิงพรรณนา เดก คารอยละ  คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน ละทดสอบความสัมพันธแดยวิคราะหแ
การถดถอยอยางงาย ละวิคราะหแการถดถอยบบพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบวา  กลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี สวน฿หญป็นประภทการผลิตละปรรูป
ผลผลิตทางการกษตรคิดป็นรอยละ 70.3  มีระยะวลาการดํานินธุรกิจ 1–5 ป ีรอยละ 91.9  ดยความสามารถ฿น
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานความเววาง฿จ ดานความรวมมือ ละประสบการณแดานพันธมิตรป็นองคแประกอบ
สําคัญที่มีอิทธิพลชิงบวกตอการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ ละการสรางนวัตกรรม ละยังพบวาการรียนรูจาก
พันธมิตรทางธุรกิจละการสรางนวัตกรรม มีอิทธิพลชิงบวกตอผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัด
พชรบุรี 
คําสําคัญ : การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ, ผลการดํานินงาน, วิสาหกิจชุมชน 
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ABSTRACT 
 Community enterprises are the cornerstone of  the stability and sustainability of the Thai 
economy. But community enterprises in Thailand are relatively less developed. Due to the lack 
of knowledge and innovation in the development of goods or services. Many groups have shut 
down. Researchers recognize the importance of  Ability to Create Business Alliance. To exchange 
knowledge to bring about innovation and better performance. The researcher studied that the 
purpose of research is 1) to study the ability to create business alliance, learning from business 
alliance, innovation and Performance of Community Enterprise in Phetchaburi.  2) The influence 
of the ability to create business alliance on learning from business alliance. 3) The influence of 
the ability to create business alliance on the innovation. 4) The influence of learning from 
business alliance on the innovation 5) The influence of learning from business alliance and the 
innovation on performance. In the context of community enterprises in Phetchaburi province. 
The samples were collected in 185 groups. The tools used in the research were questionnaire. 
The reliability of the questionnaire was 0.94. Descriptive statistics were used percentage mean 
standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were the correlation coefficient and 
simple regression and multiple regression.   
 The research found that Community Enterprise Group in Phetchaburi, Most of the 70.3 
percent was agricultural production and Agricultural processing category. Most of them have a 
period of 1 to 5 years, 91.9 percent. The ability to create business alliance, the trust commitment 
and alliance experience. Positive influence on learning from business alliance  It also has a 
positive influence on innovation.  And find that learning from business alliance and innovation. It 
also has a positive influence on Performance. 
Keywords : Ability to create business alliance,  Performance and  community enterprise. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ความผันผวนของศรษฐกิจลก฿นหลายปีที่ผานมา สงผล฿หประทศเทยผชิญกับวิกฤตศรษฐกิจบอยครั้ง  
ดวยความช่ือมั่น฿นศักยภาพของสังคมเทย  รัฐบาลตละสมัยตางก็มีนวความคิดที่จะทํา฿หประทศสามารถผชิญ
วิกฤตดังกลาวเด  ดยนนการสรางสมดุลระหวาง  การพัฒนาศรษฐกิจระดับฐานราก  ละการสรางความช่ือมยง
ศรษฐกิจภาย฿นประทศกับศรษฐกิจลก    จึงมีการกําหนดพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
ละประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา มื่อวันที่ 8 มกราคม 2548  ดยมีจตนารมณแพื่อ฿หมีการสงสริมความรู   ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น  การสรางรายเด  การชวยหลือซึ่งกันละกัน  การพัฒนาความสามารถ฿นการจัดการ  ละการ
พัฒนารูปบบของวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งจะสงผล฿หชุมชนสามารถพึ่งพาตนองละสามารถพัฒนา฿หมีความขมข็ง
พรอมสําหรับการขงขัน฿นอนาคต  ท้ังยังสอดคลองกับผนยุทธศาสตรแ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 หงพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระบรมราชบายสมด็จพระจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีดําริ฿ห
มหาวิทยาลัยราชภัฏป็นกําลังสําคัญของผนดิน฿นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเทย พื่อนําพา
ประทศสูความยั่งยืนตอเป 
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ปใจจุบันประทศเทยมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะบียนกับกรมสงสริมการกษตรทั้งสิ้นจํานวน 85,651 หง  ดย฿น
จังหวัดพชรบุรีมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะบียน จํานวน  290 หง ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กรมสงสริม
การกษตร, 2561) กรมสงสริมการกษตร ดยสํานักงานลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ป็นผูกํากับ
ดูลการดํานินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน  เดกําหนด฿หวิสาหกิจชุมชนหรือครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จด
ทะบียนลวตองผานการประมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พื่อ฿หชุมชนละหนวยงานที่กี่ยวของเดทราบถึงระดับ
ความขมข็งละผลการดํานินงาน ละสามารถวางผนพัฒนาเดตามความพรอมของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ดย
฿นการประมินศักยภาพมีการบงครงสรางการประมินออกป็น 2 สวน คือ 1) การประมินกระบวนการ  ป็น
การประมินผูนําละการบริหารวิสาหกิจชุมชน การวางผนการดํานินงาน การบริหารการตลาด การจัดการ
ความรูละขอมูล การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ละการจัดการสินคาหรือบริการ  2) การประมินผลลัพธแ คือ
การประมินผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน    การประมินศักยภาพตามบบประมินศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน ถือวาป็นกระบวนการสําคัญที่จะทํา฿หวิสาหกิจชุมชนเดรียนรู ตนอง฿นทุกดาน ทั้งประด็นดานทิศ
ทางการดํานินงาน การวางผนการดํานินงาน การบริหารการตลาด การรียนรู  ตลอดจนผลลัพธแของการ
ดํานินงาน พื่อนําเปปรับปรุงละพัฒนา฿หกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืน  ซึ่งการประมินดังกลาว บงป็น 3 
ระดับ  คือ ระดับดี ระดับปานกลาง ละระดับตองปรับปรุง จากขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ฿นจังหวัด
พชรบุรีมีวิสาหกิจชุมชนที่ประมินศักยภาพลว จํานวน 186 หง ดยบงป็นกลุมระดับดี จํานวน 63 หง 
ระดับปานกลาง จํานวน 113 หง ละระดับตองปรับปรุง จํานวน 11 หง  คิดป็นรอยละ 33.33,  60.75  ละ 
5.91 ตามลําดับ (สํานักงานลขานุการคณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจชุมชน, 2561)  จากผลการประมินศักยภาพ
สรุปเดวากลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรีรอยละ 66.67 ยังคงตองการการพัฒนาพื่อความสําร็จที่จะนําเปสู
ความยั่งยืนตอเป   
 คูมือการประมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลาววา การจัดการความรู ฿นชุมชน พื่อ฿หกิดการสราง
ความรู฿หม หรือที่รียกวานวัตกรรมนั้น จัดป็นหัวขอสําคัญตอการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่จะทํา฿หกิด
การพัฒนาความสามารถ฿นการดาํนินงานของวิสาหกิจชุมชนเด  ซึ่งสอดคลองกับ  พิชฐ ปานชาง  (2559) ที่กลาว
วา  การพิ่มการรียนรู฿หกับกลุมผู นํา฿นชุมชนอยางมีบูรณาการ  ละการสรางภาคีครือขายการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพจึงจะทํา฿หการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ชนดียวกับ ธนัณชัย สิงหแ
มาตยแ ละพรรษวดี พงษแศิริ (2559) ที่พบวา หลังจากที่วิสาหกิจชุมชนกลุมมะคาทรัพยแทวี เดนําการจัดการ
ความรูเปประยุกตแ฿ช ทํา฿หผลการดํานินงานของกลุมป็นเป฿นทางที่ดีขึ้น  สอดคลองกับ  จิตรลดา พลิดพริ้ง 
(2560) ที่ศึกษาความสัมพันธแของการจัดการความรูกับปใจจัยที่สงผลตอความสําร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ที่ทํา฿หวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําร็จละเดรับรางวัลดีดน  พบวาหากวิสาหกิจชุมชนอีกจํานวนมากเดรับการ
สงสริม฿หมีการจัดการความรู จะกอ฿หกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน฿นประทศเทย฿หติบตขึ้นเดป็นอยางมาก   
ซึ่ง Chen. (2008 : 1289-1295) พบวาความสามารถ฿นดานการขงขันของพันธมิตรชิงกลยุทธแ฿นตางประทศ 
ป็นรงผลักดันที ่ทํา฿หก ิดกระบวนการปลี ่ยนปลงหงการร ียนรู  ละมีบทบาทสําคัญ฿นการพัฒนา
ความสามารถ฿นการขงขันอยางชัดจน  ฿นขณะดียวกัน ศุภารดี สําราญรื่น. (2555) พบวากลยุทธแพันธมิตรทาง
ธุรกิจมีผลกระทบชิงบวกตอความเดปรียบทางการขงขัน ชวย฿หการดํานินงานขององคแกรมีประสิทธิภาพ อัน
สงผลตอความสําร็จขององคแการละสรางความเดปรียบทางการขงขันกองคแการเดอยางยั่งยืน   ดยที่ สัญญา 
คณาภูมิ (2558)  พบวา  การสรางนวัตกรรมพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแป็นหนึ่ง฿นนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน฿นขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน สรุปเดวาการ
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พัฒนาวิสาหกิจชุมชน฿หขมข็ง ละยั่งยืนนั้น  จะตองมีการจัดการความรู  ซึ่งอาจกิดจากความป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจระหวางกลุม พื่อการตอยอด฿หกิดนวัตกรรม฿หมที่สามารถขงขันกับผูอื ่นเด   ผูวิจัยจึงล็งห็นวา
ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจจะกอ฿หกิดการรียนรูที่นําเปสูการสรางนวัตกรรม ซึ่งจะสงผล฿ห
ว ิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพชรบุร ีม ีผลการดําน ินงานที ่ม ีประส ิทธิภาพละป็นเปตามจตนารมยแของ
พระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจชุมชนเดป็นอยางดี 
 ดวยหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาอิทธิพลของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีสงผล
ตอผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  ซึ่งการวิจัย฿นครั้งนี้สามารถนําเป฿ชป็นนวทาง฿นการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี฿หมีการดํานินการที่สอดคลองกับการประมนิศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  ละ
มีผลการดํานินงานที่มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนหนวยงานภาครัฐที่กํากับดูล คือกรม
สงสริมการกษตร สามารถนําเป฿ชป็นนวทาง฿นการสรางพันธมิตรของกลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี พื่อ
พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี฿หกาวเปสูความยั่งยืนตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ  การสราง
นวัตกรรม  ละผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 
 2. พื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอการรียนรูจากพันธมิตรทาง
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 
 3. พื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอการสรางนวัตกรรมของ
วิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 
 4. พื่อศึกษาอิทธิพลของการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอการสรางนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿น
จังหวัดพชรบุรี 
 5. พื่อศึกษาอิทธิพลของการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการสรางนวัตกรรมที่มตีอผลการดํานินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดทบทวนวรรณกรรมนวคิดองคแประกอบ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจตาม
นวคิดของรัตนา สีดี (2559) ซึ่งจะทํา฿หธุรกิจสามารถสรางละรักษาความพันธแระหวางคูพันธมิตรทางธุรกิจ฿ห
คงอยูเวเดละกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย ความเววาง฿จ ความผูกพัน ความรวมมือ ประสบการณแดาน
พันธมิตร ละหนาที่ดานพันธมิตร ดยเดนิยามศัพทแฉพาะพื่อดํานินการวิจัยเวดังนี้  
 1. ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Ability to Create Business Alliance) หมายถึง  
ความสามารถ฿นกระบวนการจัดการความรวมมือระหวางคูพันธมิตร  ฿นลักษณะการลกปลี่ยนละบงปใน
ทรัพยากรละความสามารถระหวางธุรกิจ  ฿นการพัฒนาสินคาหรือบริการรวมกัน  พื่อ฿หมีศักยภาพ฿นการ
ดํานินงานพิ่มมากขึ้น  ดยความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  บงออกป็น 5 ดาน ดังนี้ 
  1.1 ความเววาง฿จ (Trust) หมายถึง กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ตรงตาม
ความตองการ ละกอ฿หกิดประยชนแกกลุมวิสาหกิจชุมชนละพันธมิตรทางธุรกิจจากการดํานินงานดวย
ความชํานาญละความพรอมของทรัพยากรที่มีอยู มีความมุงมั่น฿นการสรางความสัมพันธแ จากการปิดอกาส฿ห
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สมาชิก พนักงาน หุนสวน เดพูดคุยลกปลี่ยนขอมูลขาวสาร ละสดงความคิดห็นกับคู พันธมิตรทางธุรกิจเด
อยางอิสระ 
  1.2 ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง การกระทําระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ฿นการรักษาสถียรภาพของความสัมพันธแระหวางกันเว ดย฿หความสําคัญตอการพัฒนาความผูกพัน
กับคูพันธมิตรทางธุรกิจจากการจัดกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําสมอ ละมีความมุงมั่น฿นการดํานินกิจการดวย
ความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอกัน 
  1.3 ความรวมมือ (Cooperation) หมายถึง การบงปในทรัพยากรละผลประยชนแรวมกัน฿หความ
ชวยหลือระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชนกับพันธมิตรทางธุรกิจ฿นดานตางๆ ชน ความรู งินทุน ความชํานาญ 
ทคนลยี ชองทางการจําหนาย ละอื่นๆ ทํา฿หสามารถสรางจุดข็ง ดยคํานึงถึงประยชนแระหวางกัน ดยป็นเป
ตามงื่อนเขละขอตกลงท่ีกําหนดรวมกัน 
  1.4 หนาที่ดานพันธมิตร (Alliance Function) หมายถึง การดํานินงานรวมกันระหวางกลุม
วิสาหกิจชุมชนละพันธมิตรทางธุรกิจ฿นการวางผน กําหนดปูาหมาย จัดทําขอตกลง ดํานินงาน ละ
ประมินผลการดํานินงานรวมกันพื่อ฿หการดํานินงานป็นเป฿นทิศทางดียวกันป็นการพิ่มประสิทธิภาพ
การดํานินงาน นอกจากนี้ยังมีการทบทวนบทบาทละความรับผิดชอบ฿นขอตกลงระหวางกันอยางตอนื่อง  
  1.5 ประสบการณแดานพันธมิตร (Alliance Experience) หมายถึง กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการนํา
ประสบการณแจากพันธมิตรทางธุรกิจดิม มาปรับ฿หมีความสอดคลอง฿นการวางผนการจัดทําขอตกลง ละการ
บริหารจัดการรวมกัน  พื่อพิ่มประสิทธิภาพการดํานินงานรวมกัน฿หดียิ่งขึ้น 
 2. การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance Learning) หมายถึง  กลุมวิสาหกิจชุมชน
มีการนําความรูที่เดรับจากพันธมิตรทางธุรกิจมาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการพื่อประสิทธิภาพ฿นการ
ดํานินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน ดยริ่มจากการกําหนดความรู฿หตรงตามความตองการของกลุม  มีการ
สวงหาความรู ดยคนหาละรวบรวมความรู ฿หป็นหมวดหมู  ซึ ่งสามารถนํามาลกปลี่ยนระหวางกลุม
วิสาหกิจชุมชนกับพันธมิตรทางธุรกิจละนําเป฿ช฿หกิดประยชนแ  ดยมีการตรวจสอบละติดตามถึงความ
ถูกตองของความรู พื่อนําเปปรับปรุงกเขจนนําเปสูการสรางละพัฒนาความรู฿หมๆ ฿นการดํานินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 3. การสรางนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง  กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการคิดคนหรือการสรางสิ่ง฿หม 
อาจป็นการตอยอดจากสิ่งดิมหรืออาจป็นการคิด฿หม สราง฿หมดยเมมีฐานดิม  อาจป็นรื่องของวิถีชีวิต 
การทํางานหรือรูปบบทางสังคม ดยวิสาหกิจชุมชนควร฿หความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมทั้งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑแ  ป็นการสรางผลิตภัณฑแ฿หม รวมเปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑแดิม฿หมีคุณภาพละประสิทธิภาพที่ดี
ขึ ้น พื ่อตอบสนองความตองการของลูกคาที ่ม ีการปลี ่ยนปลงตลอดวลา  ดยที ่ต องม ีนว ัตกรรม
กระบวนการละการบริการที่ป็นการพัฒนาหรือคิดคนกระบวนการ฿หมๆ พื่อ฿หมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลสูงขึ้น 
 4. ผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน (Performance of Community Enterprise) หมายถึง  
ผลที่กิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  พื่อ฿หบรรลุตามปูาหมายของ
กลุม  มีความสามารถ฿นการทํากําเร  ดยมีการควบคุมตนทุนการดํานินงานอยางมีประสิทธิภาพ   สรางความ
พึงพอ฿จ฿นผลิตภัณฑแหรือการบริการของกิจการ ทํา฿หลูกคากากลับมา฿ชผลิตภัณฑแหรือการบริการซ้ํา   ละ
สามารถพิ่มจํานวนลูกคา฿หมซึ่งป็นการพิ่มสวนบงทางการตลาด ดยการสรางความตกตาง ของผลิตภัณฑแ
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หรือบริการจากการพัฒนาทักษะ฿นการทํางานของสมาชิกที่มีความรูความสามารถพิ่มขึ้น  สงผล฿หสมาชิกของ
กลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ละนอกจากนี้ยังป็นการดํานินงานที่สามารถสรางคุณประยชนแ฿หกับชุมชนของตน
เดอยางยั่งยืนอีกดวย 
 5. วิสาหกิจชุมชน  คือ การรวมกลุมของคน฿นชุมชนอยางมีบูรณาการ ฿นการพัฒนาละสรางสรรคแ
ผลิตภัณฑแจากภูมิปใญญาทองถิ่น ดย฿ชทุนภาย฿นชุมชนพื่อ฿หบรรลุปูาประสงคแของกลุมละพึ่งพาตนองเด
อยางยั่งยืน   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมากี่ยวกับการดํานินงานของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
จากมุมมองนวคิดองคแการหงการรียนรูละนวัตกรรมองคแการพบวาครือขายองคแการมีอิทธิพลตอองคแการ
หงการรียนรู องคแการหงการรียนรูมีอิทธิพลนวัตกรรมองคแการ องคแการหงการรียนรูละนวัตกรรม
องคแการมีอิทธิพลตอผลการดํานินงาน ทํา฿หพบขอสนอนะที่สําคัญสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมนั่นคือควรมุงบูรณาการความป็นองคแการหงการรียนรูดยมีพื้นฐานที่สําคัญของการสรางครือขา ย
องคแการป็นทรัพยากรที่สําคัญ฿นการขับคลื่อนละผลักดันการรียนรูขององคแการ ละควร฿หความสําคัญกับ
องคแการหงการรียนรู฿นการ฿ชปฏิบัติจริง฿หกิดผลที่ป็นรูปธรรมดวยการมุงสรางนวัตกรรมองคแการพื่อที่จะ
ป็นการยกระดับผลการดํานินงานขององคแการนั่นอง  (นิติ รัตนปรีชาวช,2553 ; รัตนา สีดี, 2559; สุณิสา 
กัณทะพงศแ กียรติชัย กาฬสินธุแ ละพันธแณภัทรแ ศวตภาณุวงศแ, 2559)  ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบนวคิด฿นการ
วิจัยดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1   กรอบนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่ศึกษา เดก วิสาหกิจชุมชนที่จดทะบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548  ฿นขตจังหวัดพชรบุรี จํานวน 290 หง ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กรมสงสริม
การกษตร, 2561) 

 การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ 

ความสามารถ฿นการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

ผลการดํานินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน 

การสรางนวัตกรรม 
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  กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยหาขนาดกลุมตัวอยาง ดย฿ชสูตรของยามาน  (Yamane)  
เดกลุมตัวอยางจํานวน 168 หง พื่อความนาช่ือถือของขอมูล  ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางคือกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน฿นขตจังหวัดพชรบุรี จํานวน  185 หง ดย฿ชการสุมตัวอยางบบงาย 
 2. เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  งานวิจัยครั้งนี ้ผู วิจัย฿ชบบสอบถาม (Questionnaires) ป็นครื ่องมือ฿นงานวิจัย ดยบง
ออกป็น  6  สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 คําถามกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม ละขอมูลทั่วเปของวิสาหกิจชุมชน 
  สวนที่ 2 คําถามกี่ยวกับความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัด
พชรบุรี 
  สวนที่ 3 คําถามกี่ยวกับการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  
  สวนที่ 4 บบสอบถามกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 
  สวนที่ 5 บบสอบถามกี่ยวกับผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 
  สวนที่ 6 ความคิดห็นละขอสนอนะอื่นๆ 
 3. การสร๎างเคร่ืองมือในการวิจัย 
  การสรางครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย ผูวิจัยเดดํานินการตามลําดับ ดังนี้  
  1) ศึกษาหลักการ นวคิด ทฤษฎี ละผลงานวิจัยที่กี่ยวของ  ละนําผลจากการศึกษา นวคิด 
ทฤษฎี ละผลงานวิจัยที่กี่ยวของมาประยุกตแ฿ช฿นการสรางบบสอบถาม (Questionnaires) ดยครอบคลุม
กรอบนวคิดละขอบขตของการศึกษา 
  2) นําบบสอบถามที่สรางขึ้นสนออาจารยแที่ปรึกษา พื่อขอคํานะนํา ตรวจสอบความถูกตอง 
ปรับปรุงกเข฿หมีความสมบูรณแทั้งดานของนื้อหาละภาษาที่฿ช฿นบบสอบถาม 
  3) นําบบสอบถามที่ปรับปรุงลว สนอผูช่ียวชาญ 3 ทาน พื่อตรวจสอบความถูกตอง พรอมทั้ง
ปรับปรุงกเขสํานวนภาษาที่฿ช หาความที่ยงตรงชิงนื้อหา (content validity) ดยการหาคา IOC (index 
of item-objective congruence) จากนั้นนําขอคําถามที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 
  4) ทําการทดลอง฿ช (try-out) ดยการนําบบสอบถามเปก็บรวบรวมขอมูลจํานวน  30 ชุด ซึ่ง
เม฿ชตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ลววิคราะหแหาคาความชื่อมั่นของบบสอบถามจากการวิคราะหแคา
สัมประสิทธิ์อลฟุาของครอนบาค (cronbach alpha coefficient) ดยเดคาสัมประสิทธิ์อลฟุาของครอนบัค 
ทากับ 0.94 ซึ่งมีกณฑแที่ยอมรับเดที่ 0.7 ขึ้นเป  (กษมาพร  พวงประยงคแ,2554) 
  5) ปรับปรุงกเขบบสอบถามละนําสนออาจารยแที่ปรึกษา พื่อขอความห็นชอบอีกครั ้ง 
จากนั้นนําบบสอบถามที่สมบูรณแเป฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยตอเป 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยนําบบสอบถามที่เดมาวิคราะหแขอมูลดย฿ชปรกรมสําร็จรูปทางคอมพิวตอรแ ตามขั้นตอน
ดังตอเปนี้  
 1) วิคราะหแขอมูลกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม ละขอมูลทั่วเปของวิสาหกิจชุมชน
ดย฿ชสถิติการจํานกความถี่ (frequency) การหาคารอยละ (percentage)   
 2) วิคราะหแขอมูลกี่ยวกับความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ การรียนรูจากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การสรางนวัตกรรม  ละผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  ซึ่งสถิติที่฿ช คือ คาฉลี่ย 
(Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 
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 3) การวิคราะหแคาระดับพื่อสรุปผลการวิคราะหแดยมีกณฑแการพิจารณา (วิชียร กตุสิงหแ , 2538, 
หนา 10) ดังนี้ ชวงความกวางของคะนน฿นตละชั้น = (คะนนสูงสุด – คะนนต่ําสุด)/จาํนวนช้ัน  สามารถบง
ระดับคะนนฉลี่ย ออกป็น 5 ระดับ คือคะนนฉลี่ย 4.21 -5.00 อยู฿นกณฑแมากที่สุด  คะนนฉลี่ย 3.41 - 
4.20 อยู฿นกณฑแมาก  คะนนฉลี่ย 2.61 - 3.40 อยู฿นกณฑแปานกลาง  คะนนฉลี่ย 1.81 - 2.60 อยู฿นกณฑแ
นอย  คะนนฉลี่ย 1.00 - 1.80 อยู฿นกณฑแนอยที่สุด 
 4) การทดสอบคุณลักษณะละความสัมพันธแของตัวปรทั้งหมด  ดยการวิคราะหแหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพียรแสัน  
 5) ทดสอบความสัมพันธแดยวิคราะหแการถดถอยอยางงาย (simple regression analysis) ละ
วิคราะหแการถดถอยบบพหุคูณ (multiple regression analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบบบสอบถามซึ่งป็นผูบริหารของวิสาหกิจชุมชนสวน฿หญป็นพศชาย   รอย
ละ 52.4 มีอายุระหวาง 41 – 50 ปี รอยละ 57.3 ดยสวน฿หญจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีรอยละ 
93.5 ละจบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรีรอยละ 6.5 การประกอบอาชีพหลักคือกษตรกรรมรอยละ 62.7 ฿น
สวนของขอมูลทั่วเปของกลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี พบวา ประภทวิสาหกิจชุมชนสวน฿หญป็น
ประภทการผลิตทางการกษตรรอยละ 42.2  รองลงมาคือประภทการปรรูปผลผลิตการกษตรรอยละ 28.1   
สวน฿หญมีระยะวลาการดํานินธุรกิจ 1 – 5 ปี รอยละ 91.9   ดยที่จํานวนสมาชิกของกลุมอยู฿นชวง 11 – 20 
คน คิดป็นรอยละ 53.5 รองลงมาคือต่ํากวา  10 คน  คิดป็นรอยละ 26.5   ซึ่งนวนมของยอดขาย฿น
ระยะวลา 3 ปีที่ผานมา  มีนวนมคงที่รอยละ37.8  รองลงมาคือมีนวนมพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 ละกลุม
วิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรีมียอดขายสินคาดยฉลี่ยตอดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดป็นรอยละ 33.5 
รองลงมาคือมียอดขายดยฉลี่ย  10,001 – 20,000 บาท ตอดือน คิดป็นรอยละ 27.0 
 
ตารางที่ 1  คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละระดับความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ การรยีนรู 
  จากพันธมิตร การสรางนวัตกรรม ละผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  

ความสามารถในการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี X  S.D. ระดับ 

1. ความสามารถสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจ 3.57 0.95 มาก 
    1.1 ดานความเววาง฿จ 3.37 0.97 ปานกลาง 
    1.2 ดานความผูกพัน 3.39 0.90 ปานกลาง 

มาก     1.3 ดานความรวมมือ 3.72 0.96 
    1.4 หนาท่ีดานพันธมิตร 3.51 1.15 มาก 

มาก     1.5 ประสบการณแดานพันธมิตร 3.99 1.22 
2. การเรียนร๎ูจากพันธมิตรทางธุรกิจ 4.14 1.17 มาก 
3. การสร๎างนวัตกรรม 3.36 0.91 มาก 
4. ผลการดําเนินงาน 3.99 0.82 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบวา ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี

ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.95) มื่อพิจาณายกป็นรายดานพบวา ความสามารถ฿นการ

สรางพันธมิตรทางธุรกิจ฿นดานประสบการณแดานพันธมิตรจัดอยู฿นระดับมากมีคาฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.99, S.D. 

= 1.22) รองลงมาคือความรวมมือ ( X = 3.72, S.D. = 0.96) หนาที่ดานพันธมิตร ( X = 3.51, S.D. = 1.15) 

ตามลําดับ ซึ่งความผูกพัน ละความเววาง฿จจัดอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.39 ละ3.37 S.D. = 0.90 ละ 

0.97) ตามลําดับ สวนการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจอยู฿นระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 1.17) การสราง

นวัตกรรมอยู฿นระดับมาก ( X = 3.36, S.D. = 0.91) ละผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี

อยู฿นระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.82)   
 
ตารางที่ 2  ความสัมพันธแระหวางความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ
 ของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 

ตัวแปร ความ
ไว๎วาง 

ใจ 

ความ
ผูก 
พัน 

ความ
รํวม 
มือ 

หน๎าที่
ด๎าน

พันธมิตร 

ประสบ 
การณ๑ด๎าน
พันธมิตร 

การเรียนร๎ู
จาก

พันธมิตร 

การสร๎าง
นวัต 
กรรม 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ดานความเววาง฿จ  0.82** 0.75** 0.79** 0.71** 0.85** 0.78** 0.79** 
ดานความผูกพัน   0.84** 0.91** 0.78** 0.88** 0.80** 0.81** 
ดานความรวมมือ    0.81** 0.81** 0.87** 0.81** 0.84** 
หนาที่ดานพันธมิตร     0.76** 0.89** 0.78** 0.81** 
ประสบการณแดานพันธมิตร      0.81** 0.79** 0.77** 
การรียนรูจากพันธมิตร       0.84** 0.91** 
การสรางนวัตกรรม        0.87** 
คา VIF 3.38 8.69 4.65 6.73 3.35    

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 2 พบวาทุกดานของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจเดก ประสบการณแดาน
พันธมิตร ความเววาง฿จ ความรวมมือ ความผูกพัน ละหนาที่ดานพันธมิตรตางมีความสัมพันธแเป฿นทิศทางดียวกันกับ
การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ การสรางนวัตกรรม ละผลการดํานินงาน ละคา sig=0.00  ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นหมายความวา ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจทุกดานมีความสัมพันธแกับการรยีนรูจากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การสรางนวัตกรรม ละผลการดํานินงาน  นอกจากนี้ผูวิจัยเดพิจารณารวมกับคา variance inflation 
factor (VIF) พื่อทดสอบ multicollinearity พบวา คา VIF ของตัวปรอิสระอยูระหวาง 3.35 – 8.69 ซึ่งมีคานอย
กวา 10 ดังนั้นตัวปรอิสระจึงเมมีความสัมพันธแกัน (ยุทธ เกรวรรณ, 2556)  จึงนําเปสูการทดสอบสมมติฐานดวย
การวิคราะหแความถดถอยบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ตอเป 
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ตารางที่ 3  การทดสอบสมมติฐานความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลทางบวกกับการรียนรู
 จากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 

ความสามารถในการสร๎าง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

คําสัมประสิทธ๑ของ

สมการ (β) 

Beta คํา t คํานัยสําคัญ (sig) 

(Constant) 0.27  0.22 0.82 
ความเววาง฿จ(X1) 0.31 0.26 5.91 0.00** 
ความผูกพัน 0.32 0.02 0.34 0.72 
ความรวมมือ(X2) 0.35 0.29 5.64 0.00** 
หนาที่ดานพันธมิตร(X3) 0.33 0.33 5.33 0.00** 
ประสบการณแดานพันธมิตร(X4) 0.10 0.11 2.47 0.01** 
R = 0.946, R2 = 0.895, Adjusted R2  = 0.892 
F = 340.721, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.383 

 
 จากตารางที่ 3 พบวา R2 = 0.895 หมายถึง รอยละของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจสามารถ
อธิบายการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจเดรอยละ 89.5 กลาวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจสามารถพยากรณแการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี เดรอยละ 89.5  สวนที่
หลือรอยละ 10.5 อธิบายเดดวยตัวปรอื่นที่เม฿ชความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  ดยความสามารถ฿น
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานความเววาง฿จ ความรวมมือ หนาที่ดานพันธมิตร ละประสบการณแดานพันธมิตร ทํา฿ห
การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรีดีขึ้นรอยละ 89.5  ละสามารถขียนป็นสมการ
ถดถอยเดคือ  Ŷ tot= 0.27+0.31(X1)+0.35(X2)+0.33(X3)+0.10(X4) 
 
ตารางที่ 4  การทดสอบสมมติฐานความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจมอีิทธิพลชิงบวกตอการสราง
 นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 

ความสามารถในการสร๎าง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

คําสัมประสิทธ๑

ของสมการ (β) 

Beta คํา t คํานัยสําคัญ (sig) 

(Constant) 0.30  2.10 0.37 
ดานความเววาง฿จ (X1) 0.25 0.27 4.12 0.00** 
ดานความผูกพัน 0.09 0.09 0.88 0.38 
ดานความรวมมือ(X2) 0.24 0.25 3.23 0.01** 
หนาที่ดานพันธมิตร 0.62 0.07 0.82 0.40 
ประสบการณแดานพันธมิตร(X3) 0.19 0.5 3.83 0.00** 
R = 0.874, R2 = 0.764, Adjusted R2  = 0.757 
F = 115.63, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.449 

  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4 พบวา R2 = 0.764 หมายถึง รอยละของความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจสามารถ
อธิบายการสรางนวัตกรรมเดรอยละ 76.4 กลาวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจสามารถ
พยากรณแการสรางนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี เดรอยละ 76.4  สวนที่หลือรอยละ 6.36 อธิบายเด
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ดวยตัวปรอื่นที่เม฿ชการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ  ดยความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานความ
เววาง฿จ ดานความรวมมือ ละประสบการณแดานพันธมิตร ทํา฿หการสรางนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี

ดีขึ้นรอยละ 76.4  ละสามารถขียนป็นสมการถดถอยเดคือ  Ŷ tot= 0.30+0.25(X1)+0.24(X2)+0.19(X3) 
 
ตารางที่ 5  การทดสอบสมมติฐานการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลชิงบวกตอการสรางนวัตกรรมของ
 วิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 

การเรียนรู๎จากพันธมิตรทางธุรกิจ คําสัมประสิทธ๑ของสมการ (β) Beta คํา t คํานัยสําคัญ (sig) 

(Constant) 0.63  4.76 0.00** 
การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ(X1) 0.65 0.84 21.23 0.00** 
R = 0.843, R2 = 0.711, Adjusted R2  = 0.710 
F = 450.81, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.491 

  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 5 พบวา R2 = 0.711 หมายถึง รอยละของการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจสามารถอธิบาย
การสรางนวัตกรรมเดรอยละ 71.1 กลาวอีกนัยหนึ่งคือการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจสามารถพยากรณแการสราง
นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี เดรอยละ 71.1  สวนท่ีหลือรอยละ 28.9 อธิบายเดดวยตัวปรอื่นท่ี
เม฿ชการสรางนวัตกรรม  ดยการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทํา฿หการสรางนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัด
พชรบุรีดีขึ้น ดยสามารถขียนป็นสมการถดถอยเดคือ  Ŷ tot= 0.63+0.65(X1) 
 
ตารางที่ 6  การทดสอบสมมติฐานการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการสรางนวัตกรรมมีอิทธิพลชิงบวกตอผล
 การดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี 

การเรียนรู๎จากพันธมิตรทางธุรกิจ 
คําสัมประสิทธ๑ของ

สมการ (β) 

คํานัยสํ าคัญ 
(sig) 

คํา t คํ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ๑ (r2) 

(Constant) 1.10  12.88 0.00** 
การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ(X1) 0.43 0.54 12.36 0.00** 
การสรางนวัตกรรม(X2) 0.32 0.35 7.25 0.00** 
R = 0.934, R2 = 0.872, Adjusted R2  = 0.870 
F = 618.26, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.298 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา R2 = 0.872 หมายถึง รอยละของการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการสราง
นวัตกรรมสามารถอธิบายผลการดํานินงานเดรอยละ 87.2  กลาวอีกนัยหนึ่งคือการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการ
สรางนวัตกรรมสามารถพยากรณแผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี เดรอยละ 87.2 สวนที่หลือรอย
ละ 12.8 อธิบายเดดวยตัวปรอื่นที่เม฿ชการสรางนวัตกรรม  ดยการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการสราง
นวัตกรรม ทํา฿หผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรีดีขึ้น ดยสามารถขียนป็นสมการถดถอยเดคือ  

Ŷ tot= 1.10+0.43(X1)+0.32(X2)  
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อภิปรายผล 
 1. ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรีดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก  มื่อพิจาณายกป็นรายดานพบวา ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ฿นดานประสบการณแดานพันธมิตร
จัดอยู฿นระดับมาก ดยการมีประสบการณแดานพันธมิตร (alliance experience) ป็นการรียนรูจากการกระทํา คือ
บทรียนที่เดรับ หรือความรูความชํานาญที่กิดขึ้นจากการป็นพันธมิตรทางธุรกิจ฿นอดีต ดังที่   รัตนา  สีดี (2559) การมี
ประสบการณแทางดานพันธมิตรขององคแกรมีความสัมพันธแ฿นชิงบวกกับความสําร็จ฿นภาพรวมของพันธมิตรทางธุรกิจ 
พราะมีความป็นเปเดที่จะมีการสงผานความคิดห็นละขอสนอนะจากประสบการณแที่มีกอนหนานี้ที่สามารถนําเปสู
การปรับปรุงหรือการพัฒนาการปฏิบัติการทางดานพันธมิตรของธุรกิจเด หรืออาจกลาวเดวาการที่องคแกรยิ่งมี
ประสบการณแทางดานพันธมิตรทางธุรกิจสูง ยิ่งทํา฿หองคแกร฿ชวลา฿นการกเขปใญหาทางดานพันธมิตรนอยลง นื่องจาก
ปใญหาที่กิดขึ้นนั้น อาจป็นปใญหาที่มีนวทางกเขที่ป็นมาตรฐานอยูลว ดังนั้นจึงทํา฿หองคแกรมีการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานดานครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจเดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
 2. ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลชิงบวกตอการรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี สอดคลองกับ Chen. (2008 : 1289-1295) ที่เดศึกษารงผลักดันที่ทํา฿หกิดพล
วัตรหงการรียนรูละความสามารถ฿นการขงขันของพันธมิตรชิงกลยุทธแ฿นตางประทศ พบวา การศึกษา
ความสามารถ฿นการขงขันมีความสําคัญมาก฿นทางธุรกิจ นื่องจากทํา฿หกิดการดํานินการอยางมีประสิทธิภาพ
ภาย฿ตสภาพวดลอมที่มีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว รงผลักดันที่ทํา฿หกิดกระบวนการปลี่ยนปลงหงการ
รียนรูมีบทบาทสําคัญ฿นการพัฒนาความสามารถ฿นการขงขัน ซึ่งทรัพยากรภาย฿นของกิจการเมสามารถระบุเด
อยางชัดจน จากการศึกษากลุมพันธมิตรชิงกลยทุธแจากประทศเตหวัน จํานวน 363 บริษัท พบวาความตั้ง฿จ฿นการ
รียนรูมีอิทธิพลชิงบวกตอรงผลักดันของกระบวนการปลี่ยนปลงการรียนรู ชน บริษัทมีความสามารถ฿นการ
ผสมผสานการชื่อมยงภายนอกบริษัท ละการมีประสบการณแมีอิทธิพลชิงบวกตอการพัฒนาความสามารถ฿นการ
ขงขันของพันธมิตรละชิงกลยุทธแ฿นตางประทศ 
 3. ความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจทุกดานเดก ประสบการณแดานพันธมิตร ดานความ
เววาง฿จ  ดานความรวมมือ ดานความผูกพัน ละหนาที่ดานพันธมิตร   มีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรม 
ชนดียวกับ ศุภารดี สําราญรื่น. (2555) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธแพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอความเดปรียบ
ทางการขงขันของธุรกิจที่เดรับการสงสริมการลงทุน฿นประทศเทย พบวากลยุทธแพันธมิตรทางธุรกิจมีผลกระทบ
ชิงบวกตอความเดปรียบทางการขงขัน ดังนั้นสามารถนําเป฿ชป็นประยชนแ฿นการวางผน พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการ฿นการดํานินงานดานกลยุทธแพันธมิตรทางธุรกิจ พื่อ฿หสามารถขงขันละปรับตัว฿หสอดคลองกับการ
ปลี่ยนปลง฿นอนาคตเด พื่อพัฒนาการดํานินงานขององคแกร฿หมีประสิทธิภาพ อันสงผลตอความสําร็จของ
องคแการละสรางความเดปรียบทางการขงขันกองคแการเดอยางยั่งยืน 
 4. การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจละการสรางนวัตกรรมมีอิทธิพลชิงบวกตอผลการดํานินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  ดย นิติ รัตนปรีชาวช (2553) ท่ีศึกษารื่อง ผลการดํานินงานของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมจากมุมมองนวคิดองคแการหงการรียนรูละนวัตกรรมองคแการ พบวา นวัตกรรมองคแการมีอิทธิพลทางตรงตอ
ผลการดํานินงานขององคแการ องคแการหงการรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอนวัตกรรมองคแการ ละครือขายองคแการมี
อิทธิพลทางตรงตอองคแการหงการรียนรู ฿นขณะที่องคแการหงการรียนรูมีอิทธิพลทางออมตอผลการดํานินงานของ
องคแการละครือขายองคแการมีอิทธิพลทางออมตอนวัตกรรมองคแการ ซึ่งขอมูลชิงคุณภาพท่ีเดจากการสัมภาษณแเด
สนับสนุนผลการวิจัยชิงปริมาณที่เด ดยขอสนอนะสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนั้น คือควรมุงบูรณาการ
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ความป็นองคแการหงการรียนรูดยมีพื้นฐานท่ีสําคัญของการสรางครือขายองคแการป็นทรัพยากรที่สําคัญ฿นการ
ขับคลื่อนละผลักดันการรียนรูขององคแการ ละควร฿หความสําคัญกับองคแการหงการรียนรู฿นการ฿ชปฏิบัติจริง฿ห
กิดผลที่ป็นรูปธรรมดวยการมุงสรางนวัตกรรมองคแการพื่อที่จะป็นการยกระดับผลการดํานินงานขององคแการนั่นอง 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1)  จากขอมูลทีพ่บวาความสามารถ฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  การรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ  ละการ
สรางนวัตกรรมลวนมีอิทธิพลชิงบวกตอผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  ดังนั้นการสรางพันธมิตร
ทางธุรกจิ  รวมถึงการสรางครือขายจะสามารถชวย฿หวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรีมีผลการดํานินงานที่ดีขึ้นเด  ซึ่ง
อาจป็นพันธมิตร฿นหลายลักษณะ ชน การผลิตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา฿นหวงซคุณคา  หรืออาจป็น฿นลักษณะการ
ป็นพันธมิตรผลิตสินคาหรือบริการที่ป็นประภทดียวกันออกขายรวมกัน พื่อพิ่มความขมข็ง฿นการขงขันกับตลาด
ภายนอก ป็นตน  นอกจากนี้หนวยงานที่กี่ยวของควรมีการชวยหลือ฿นการ฿หความรู พื่อสรางพันธมิตร฿หกกลุม
วิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี  ที่จะนําเปสูการพัฒนา฿นดานตางๆตอเป 
 2)  ความสามารถ฿นการควบคุมตนทุนของกิจการป็นปใญหาของการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัด
พชรบุรี ดังนั้นผูบริหารกลุมละหนวยงานท่ีกี่ยวของ จึงควรพิ่มติมความรูทางดานบัญชี฿หกกลุมวิสาหกิจชุมชน
นําเป฿ช฿นการดํานินงาน  พื่อสรางความสามารถ฿นการทํากําเร฿หกกลุมวิสาหกิจชุมชนเดอีกทางหนึ่ง  
 การศึกษาคร้ังตํอไปควรมีการศึกษาชิงคุณภาพพื่อ฿หเดขอมูลละรายละอียด฿นชิงลึกกี่ยวกับความสามารถ
฿นการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สงผลตอผลการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดพชรบุรี พื่อสรางป็นตนบบ฿น
การพัฒนา฿หกับกลุมวิสาหกจิชุมชนที่ยังตองเดรับการพัฒนา  
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษารูปบบละถอดบทรียนการผลิตขาวปลอดภัยดยภูมิปใญญา
ทองถิ่นของกษตรกร 2) พื่อวิคราะหแปใญหาละอุปสรรค฿นการรักษาภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร ละ 3) พื่อ
หารูปบบการจัดการความรูการผลิตขาวปลอดภัยดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร  ป็นการวิจัยชิง
คุณภาพ ดยการสัมภาษณแ ละศึกษาจากอกสาร มีผู฿หขอมูลสําคัญจํานวน 5 คน ดยสัมภาษณแชิงลึกบบจาะจง 
ซึ่งป็นผู฿หขอมูลสําคัญตละพื้นที่฿นอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ตําบล ประกอบดวย 
ตําบลทาชาง ตําบลพระพุทธ ตําบลหนองงูหลือม ตําบลชางทอง ตําบลหนองยาง ผลการศึกษาพบวา การสวงหา
ความรู฿นตละพื้นท่ี เดรับความรูมาจากรุนปูุ ยา ตา ยาย ผานการบอกลา สอน฿หปฏิบัติ ละลงมือปฏิบัติจนกิด
ป็นความชํานาญติดตัวมาพื่อถายทอด฿หสูรุนลูกรุนหลานตอเป รวมถึงการขารับการอบรมจากกรมสงสริม
การกษตร ละนําความรูตางๆ มาประยุกตแ฿ชรวมกับภูมิปใญญาดังดิม ซึ่งมีปใญหาที่พบคือ บรรพบุรุษเมมีการจด
บันทึก มีพียงการถายทอดดยการบอกลา ละสอน฿หปฏิบัติตามกัน ทํา฿หองคแความรูกี่ยวกับภูมิปใญญาเมเดมี
การรวบรวมป็นที่ชัดจน ทํา฿หตองมีการจัดก็บความรู฿นรูปบบการสรางศูนยแรียนรูละปลงกษตร พื่อป็นการ
รักษาภูมิปใญญาละผยพรภมิปใญญาทองถิ่น฿นการปลูกขาวปลอดภัยตอเป 
คําสําคัญ : การจัดการความรู, ภูมิปใญญาทองถิ่น, การผลิตขาวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP  
 
ABSTRACT 
 The objective of this study 1) to study the patterns and lessons grain production safety by 
local farmers 2) to analyze the problems and difficulties in maintaining local knowledge of farmers 
and 3) to determine the form of knowledge production. rice secured by local farmers in the fields of 
achievement. A qualitative research study by interview and study of documents.  There are 5 key 
informants were in-depth interviews. The key information of each area study in the 5th District includes 
the Chaloem Phra Kiat District of Nakhon Ratchasima, Tha Chang, Phraphut, Nongnguluam, Changtong 
and  Nongyang.  The study found that The pursuit of knowledge in each area. Gain knowledge from 
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generation grandparents through untold. Teaching practice and act as an expert body to convey to 
the next generation. Including participants from the Department of Agriculture. And knowledge 
Applied with the same wisdom. The problem is No ancestral records Only to convey the story. And 
taught to follow each other Making body of knowledge about the wisdom not to collect is clear. The 
need to store knowledge in building a learning center and agricultural plots. In order to protect 
traditional knowledge and disseminate intelligence on local pharmacist rice to safety.  
Keywords : knowledge management, local wisdom, rice production safety standards GAP 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
  กระสความปลี่ยนปลงที่กิดขึ้นอยางตอนื่อง฿นยุคลกาภิวัฒนแ ทั้งทางดานศรษฐกิจ สังคม ละ
การมือง ทํา฿หทุกสังคมตองมีการปรับตัว฿หสอดคลองกับการปลี่ยนปลงปใจจุบัน ดยอาศัยองคแความรู฿นตละ
ขนง ซึ่งทุกภาคสวนจําป็นตองมีการจัดการองคแความรูป็นครื่องมือหรือวิธีการพิ่มมูลคาหรือคุณคาของบุคคล 
กลุมบุคคล ชุมชนทองถิ่น หรือครือขายของชุมชนทองถิ่น (วิจารณแ พานิช. 2546) ดยกระสรื่องการขาวปลอดภัย 
ละขาวอินทรียแ ป็นอีกกระสหนึ่งที่เดรับความสน฿จ฿นปใจจุบัน ดยขาวอินทรียแป็นพืชศรษฐกิจสําคัญอยางหนึ่ง
ของประทศที่กิดจากการผลิตบบกษตรอินทรียแ (organic agriculture หรือ organic farming) ดยการ
หลีกลี่ยงการ฿ชปุยคมี ละสารคมีสังคราะหแตางๆ ฿นทุกขั้นตอนการผลิต ดยอาศัยความอุดมสมบูรณแของดินป็น
พื้นฐาน฿นการพิ่มผลผลิต (กรมการขาว, 2554)  
 ฿นดานการผลิตขาวของประทศเทยมีพื้นที่ปลูกขาวอินทรียแมากป็นอันดับ 5 ของพื้นที่พาะปลูกขาว
อินทรียแทั่วลกที่มีนื้อที่รวมทั้งหมด 839,463 เรดยอยู฿นอันดับรองจากประทศจีน อินดนีซีย ฟิลิปปินสแ ละ
กาหลี฿ต มีพ้ืนท่ีปลูกคิดป็นสัดสวนพียงรอยละ 6.2 ของพื้นที่ปลูกขาวอินทรียแทั้งหมด ปใจจุบันประทศเทยมีพื้นที่
ปลูกขาวอินทรียแที่เดรับการรับรองมาตรฐาน฿นระดับสากล จํานวน 52,181.25 เร คิดป็นรอยละ 0.09 ของพื้นที่
ปลูกขาวท้ังหมด ซึ่งยังถือวานอยมากมื่อทียบกับสัดสวนผูผลิตราย฿หญอยางประทศจีนท่ีมีศักยภาพทางการผลิตที่
เด ปรียบ฿นหลายๆ ดาน ดยหลงผลิตข าวอินทรียแที่ มี คุณภาพ฿น ประทศเทยกระจายอยู ฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือรอยละ 80 ละภาคหนือรอยละ 20 ของพื้นที่การผลิตทั้งหมด (ศูนยแวิจัยกสิกรเทย, 2550)  
 ฿นสวนของจังหวัดนครราชสีมา มีผนยุทธศาสตรแการพัฒนาขาวจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 -2561 
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นท่ีทั้งหมด 20,493.96 ตารางกิลมตร มีพื้นที่ปลูกขาว จํานวน 4,096,398 เร ดยมีพื้นที่
หมาะสม฿นการปลูกขาว (Zoning) ของจังหวัด ฿นพื้นที่อําภอคง จักราช ชุมพวง ฉลิมพระกียรติ นนสูง นนดง 
พิมาย ประทาย ลําทะมนชัย มืองยาง รวมจํานวน 10 อําภอ จํานวน 976,578 เร หรือรอยละ 25.70 ของพื้นที่
ปลูกขาวทั้งจังหวัด ละอําภออื่นๆ ที่มีศักยภาพ จํานวน 1,923,422 เร หรือรอยละ 74.30 ดยพื้นที่฿นขตการ
ปลูกขาวที่หมาะสมของจังหวัดนครราชสีมา มีการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ทํา฿หกษตรกรมีการ
ตระหนัก฿นการผลิตขาว฿หมีคุณภาพดี ทํา฿หปลงผลิตขาวมีมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยละเดมาตรฐาน 
(สํานักงานสถิติหงชาติ, 2557) 
  ดยพื้นท่ี฿นการผลิตคุณภาพขาวปลอดภัย฿นทุงสัมฤทธ์ิระยะที่ 2 (ปี 2557-2560) ประกอบดวย 5 อําภอ 
คือ พิมาย นนสูง ชุมพวง ฉลิมพระกียรติ ละจักราช (ฝุายบริหารงานปกครองอําภอฉลิมพระกียรติ , 2557) 
ดย฿นการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยลือกพื้นที่฿นการศึกษาคือพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งป็น
การตอยอดจากงานของ วาสนา ภานุรักษแ ละคณะ (2557) รื่อง ครงการ ความรวมมือ สงสริมการผลิตขาว
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ปลอดภัย พื่อความมั่นคงทางอาหารละพิ่มรายเดของครอบครัวตามนวศรษฐกิจพอพียง จังหวัดนครราชสีมา  
ดยพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  271 ตารางกิลมตร  สภาพพื้นที่
สวน฿หญมีลักษณะป็นที่ราบสูง มีความสูงระหวาง 140 – 240  มตร จากระดับน้ําทะลปานกลาง มีหลงน้ํา
ธรรมชาติพื่อการกษตร 2 หลงคือ ลําน้ํามูล ละลําบริบูรณแ ดยอําภอฉลิมพระกียรติ มีพื้นที่การปกครอง
บงป็น 5  ตําบล  61  หมูบาน ประกอบดวย 1. ตําบลหนองยาง จํานวน 10 หมูบาน 2. ตําบลทาชางจํานวน 16 
หมูบาน 3. ตําบลพระพุทธ จํานวน 12 หมูบาน 4. ตําบลหนองงูหลือม จํานวน 15 หมูบาน ละ 5. ตําบลชางทอง 
จํานวน 8 หมูบาน  มีครัวรือนทั้งสิ้น 9,270 หลังคารือน มีจํานวนคน 35,887 คน ดยจํานกป็น ชาย 17,667 คน 
หญิง 18,220 คน ความหนานนของประชากร 131.74 คนตอตารางกิลมตร (ทะบียนราษฎรแประชากร, 2559) 
มีพื้นท่ีการกษตรทั้งสิ้น  101,853 เร  ครัวรือนที่ประกอบอาชีพกษตรกรรมจํานวน  4,691  ครัวรือน  ดยมีพืช
ศรษฐกิจคือ ขาว มีพื้นท่ีปลูก 48,982 เร (ฝุายบริหารงานปกครองอําภอฉลิมพระกียรติ, 2557) ซึ่งปใญหา฿นการ
ปลูกขาวของอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คือ ตนทุนการปลูกสูง เดผลผลิตต่ํา ละการผลิตขาวยัง
เมเดมาตรฐานขาวปลอดภัย  ดยมีกษตรกร฿หความสน฿จขารวมครงการ ความรวมมือ สงสริมการผลิตขาว
ปลอดภัย พื่อความมั่นคงทางอาหารละพิ่มรายเดของครอบครัวตามนวศรษฐกิจพอพียง จังหวัดนครราชสีมา 
฿นพื้นที่ 3 ตําบล ประกอบดวยตําบลชางทอง ตําบลทาชาง ตําบลหนองยาว รวม 150 คน ละมื่อสร็จสิ้นครงการ
มีกษตรกรดํานินการตามครงการจํานวน 45 คน (วาสนา ภานุรักษแ ละคณะ, 2557) จากขอมูลขางตนจะพบวา 
฿นพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ยังเมมีการศึกษาถึงการสวงหาภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการผลิ ต
ขาวที่ถือวาป็นปใจจัยสําคัญ  ท่ีจะสรางคุณคา฿หกับกษตรกร฿นพื้นที่ พื่อป็นการสวงหา รักษา ละถายทอดองคแ
ความรู฿นการผลิตขาวปลอดภัยของรุนปู ยา ตา ยาย ฿นอดีตที่ผานมา  
 จากขอมูลการทํากษตรกรรมของพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ละกรอบครงการ
ความรวมมือ สงสริมการผลิตขาวปลอดภัย พื่อความมั่นคงทางอาหารละพิ่มรายเดของครอบครัวตามนว
ศรษฐกิจพอพียง จังหวัดนครราชสีมา คณะผูวิจัยจึงพิจารณาสนอ ครงการ การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น
การผลิตขาวปลอดภัย฿หเดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ป็นครงการที่ดํานินการศึกษา
รูปบบการผลิตขาวดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่น พื่อ฿หทราบถึงปใญหาละอุปสรรค฿นการรักษาภูมิปใญญาทองถิ่น 
รวมถึงพื่อหารูปบบ฿นการถายทอดความรู฿นการผลิตขาวดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่น ซึ่งผลการดํานินงาน
ครงการสามารถนําเปป็นนวทาง฿นการวิคราะหแถึงการสรางองคแความรูละนวทาง฿นการถายทอดองคแความรู฿น
การปลูกขาวปลอดภัยดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่น พื่อความยั่งยืน฿นอนาคตตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1.  พื่อศึกษารูปบบละถอดบทรียนการผลิตขาวปลอดภัยดยภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร฿นพื้นที่
ทุงสัมฤทธ์ิ อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  พื่อวิคราะหแปใญหาละอุปสรรค฿นการรักษาภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ 
อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 3.  พื่อหารูปบบการจัดการความรูการผลิตขาวปลอดภัยดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกรพื้นที่
ทุงสัมฤทธ์ิ อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการการสวงหาความรู การจัดก็บความรู การลกปลี่ยนละการ
ผยพรความรู ละการ฿ชประยชนแจากความรู฿นการผลิตขาว฿นพ้ืนท่ีอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 ภูมิปใญญาการผลิตขาว หมายถึง ความรูดิมที่กิดจากการรียนรูจากบรรพบุรุษ ฿นการปลูกขาว฿นพื้นที่
อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
  การผลิตขาวปลอดภัยตามาตรฐาน GAP หมายถึง กระบวนการผลิตขาวที่เมมีการ฿ชปุยละสารคมี ดย
ผานการรับรองมาตรฐานจากนวทางการปฏิบัติทางการกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice : 
GAP) ฿นพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
    กรอบนวคิด฿นการศึกษา การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย฿ห
เดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธ์ิ จังหวัดนครราชสีมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ฿นการศึกษาวิจัย การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย฿หเดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่
ทุงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ป็นการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณแผู฿หขอมูลสําคัญที่ป็นปราชญแ
ชาวบาน฿น 5 พื้นที่ ฿นอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ละศึกษาจากอกสารที่กี่ยวของ ดยอาศัย
นวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) มาป็นกรอบ฿นการศึกษา อันประกอบดวย 1) การ
สวงหาความรู 2) การจัดก็บความรู 3) การลกปลี่ยนละการผยพรความรู ละ 4) การประยุกตและ฿ช

องคแความรูการผลิตขาวปลอดภยัดย
ภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร 

 

พื่อศึกษารูปบบละถอดบทรียน
การผลิตขาวปลอดภัยดยภูมิปใญญา
ทองถิ่นของกษตรกร฿นพื้นที่ทุ ง
สัมฤทธิ์  อํา ภอฉลิมพระกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย฿หเดมาตรฐาน GAP ฿น
พื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 

พื่อวิคราะหแปใญหาละอุปสรรค฿น
การรั กษาภู มิปใญญาทองถิ่ นของ
กษตรกร฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ อําภอ
ฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

พื่อหารูปบบการจัดการความรูการ
ผลิตข าวปลอดภัย ดยอา ศัยภูมิ
ปใญญาทองถิ่นของกษตรกรพื้นที่ทุง
สัมฤทธิ์  อํา ภอฉลิมพระกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ทราบถึงปใญหาละอุปสรรค฿นการ
รักษาภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร 

 

รูปบบการจัดการความรูการผลิต
ขาวปลอดภัยดยอาศัยภูมปิใญญา

ทองถิ่น 

รูปบบศูนยแรียนรูที่มีส่ือกี่ยวกบัการจดัการความรูการผลิตขาว
ปลอดภัยดยอาศัยภูมปิใญญาของกษตรกร฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ อําภอ

ฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
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ประยชนแจากความรู (กนกพร ฉิมพลี , 2555) ดยการศึกษาวิจัยริ่มจาก 1) การสวงหาความรูการปลูกขาว
ปลอดภัย ดยทําการถอดบทรียนจากปราชญแชาวบานพื่อ฿หทราบถึงภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการปลูกขาว฿นอดีต ละ
องคแความรูที่กิดจากการสวงหา฿นปใจจุบัน 2) ทําการวิคราะหแรูปบบการจัดก็บความรูที่คยทํามาพื่อ฿หทราบถึง
ปใญหาละอุปสรรค฿นการรวบรวมความรู ละรูปบบการรักษาภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร 3) ทําการคนควา
หานวทาง฿นการลกปลี่ยนละการผยพรความรู฿นการปลูกขาวปลอดภัย ละ 4) สวงหารูปบบการจัดการ
ความรูการผลิตขาวปลอดภัยดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่น พื่อ฿หกิดการประยุกตและ฿ชประยชนแจากความรู ซึ่ง
ผลลัพธแที่เดจากงานวิจัยนี้ จะป็นนวทาง฿นการพัฒนารูปบบศูนยแรียนรูที่มีสื่อกี่ยวกับการจัดการความรูการผลิต
ขาวปลอดภัยดยอาศัยภูมิปใญญาของกษตรกร฿นพ้ืนท่ีทุงสัมฤทธ์ิ อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. วิธีการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Quality Research) ดยการสัมภาษณแบบหยั่งลึก การ
สัมภาษณแกลุม ละการศึกษาอกสาร พื่อ฿หเดมาซึ่งขอมูล฿นประด็นดังกลาวลวนําขอมูลนั้นมาสังคราะหและ
ประมวลผลพื่อหาคําอธิบายกี่ยวกับประด็นท่ีศึกษา  
 2. ประชากรละกลุมตัวอยาง  
   2.1 กลุมปูาหมาย฿นการสัมภาษณแบบหยั่งลึก (In-depth interview) ฿ชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการลือกบบฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) ฿หมีความหลากหลายละสามารถป็นตัวทนของ
ประชากรที่ดีดยลือกป็นผูที่฿หขอมูลสําคัญ (Key informants) ที่มีความรูการผลิตขาวดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่น
฿นพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลทาชาง ตําบลพระพุทธ 
ตําบลหนองงูหลือม ตําบลชางทอง ตําบลหนองยาง ตําบลละ 1 คน รวม รวมจํานวน 5 คน  
   2.2 กลุมปูาหมาย฿นการสัมภาษณแกลุม (Group interview) ฿ชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางดวย
วิธีการลือกบบฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) ฿หมีความหลากหลายละสามารถป็นตัวทนของ
ประชากรที่ดีดยลือกป็นผูที่฿หขอมูลสําคัญ (Key informants) ผูรูขอมูลที่ยินดีปิดผยขอมูล ฿นพื้นที่อําภอฉลิม
พระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลทาชาง ตําบลพระพุทธ ตําบลหนองงูหลือม 
ตําบลชางทอง ตําบลหนองยาง ตําบลละ 4 คน รวม รวมจํานวน 20 คน 
 3. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการศึกษา  
  ครื่องมือที่฿ช฿นการดํานินการก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เดก บบสัมภาษณแกึ่งครงสราง (Semi-
Structure interview)  บบสัมภาษณแ฿ชพื่อศึกษาการจัดการความรูรื่องภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการผลิตขาวของ
กษตรกร฿นทองถิ่น บงออกป็น 2 ตอน ประกอบดวย  
  3.1 ขอมูลสวนบุคคล พื่อ฿หทราบถึง พศ อายุ การศึกษา ประสบการณแการปลูกขาว 
   3.2 การจัดการความรูของกษตรกรที่ผลิตขาวปลอดภัย พื่อ฿หเดขอมูลกี่ยวประด็น การ
สวงหาความรู การจัดก็บความรู การลกปลี่ยนละการผยพรความรู การประยุกตและ฿ชประยชนแจากความรู 
ปใญหาละอุปสรรค฿นการรักษาภูมิปใญญาทองถิ่น ละรูปบบ฿นการจัดการความรู฿นการผลิตขาวดยอาศัยภูมิ
ปใญญาทองถิ่น 
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 4. วิธีการก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1 การสัมภาษณแบบหยั่งลึก (In-depth interview) ฿ชพื่อศกึษาหารูปบบการผลิตขาวดยอาศัย
ภูมิปใญญาของกษตรกร฿นทองถิ่น 
  4.2 การสัมภาษณแกลุม (Group interview) ฿ชพื่อวิคราะหแหารูปบบการจัดการความรู฿นการผลิต
ขาวดยอาศัยภูมิปใญญาของกษตรกร฿นทองถิ่น 
  4.3 การวิจัยจากอกสารที่กี่ยวของ (Document research)ป็นการศึกษา สํารวจจากอกสารตางๆ 
ที่กี่ยวของ ท้ังอกสารขั้นปฐมภูมิละทุติยภูมิ พื่อนํามาศึกษา อภิปรายละวิคราะหแรวมกับขอมูลที่เดรับจากการ
สัมภาษณแบบหยั่งลึก (In-depth interview) ละการสัมมนากลุม (Focus Group) ดังกลาวขางตน 
 5. การวิคราะหแขอมูล 
  5.1 การประมวลผลขอมูล ผูวิจัยจะมีการจํานกละจัดระบบขอมูล฿หป็นหมวดหมู ดยทําการถอด
ทปขอมูลจากครื่องบันทึกสียงท่ีเดจากการสัมภาษณแอยางละอียดพื่อ฿หเดขอมูลที่฿กลคียงจากการสัมภาษณแมาก
ที่สุดดยเมมีการขามประยคบางประยคที่ผูวิจัยมองวาเมกี่ยวของหรือเมมีความสําคัญพราะขอมูลบางอยางอาจ
นํามา฿ช฿นการตรวจสอบ฿นภายหลังเดดยรียบรียงตละประด็นที่รวบรวมเวจากการจดบันทึกขอมูลตางๆ ซึ่ง
เดมาระหวางการสังกตละสัมภาษณแดยขอมูลที่จดบันทึกอาจจัดละนําขอมูลหลานี้มาชวย฿นการวิคราะหแขอมูล
กําหนดรหัส ขอมูลละจัดหมวดหมูขอมูล นําขอมูลมาปรียบทียบพื่อหาความหมือนละความตกตางกันที่
กิดขึ้นจากนั้นจึงทําขอสรุปบื้องตน฿หถูกตองตรงตามประด็นท่ีตองการ 
  5.2 การสังคราะหแขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่เดจากการประมวลผลบื้องตนดยการจํานกละ
จัดระบบขอมูล ป็นการนําขอมูลที่เดนํามาจํานกละจัดหมวดหมูออก฿หป็นระบบทําป็นขอสรุปยอยๆ ละ
ชื่อมยงตละสวนพ่ือหาขอสรุป ซึ่งจะตอบปใญหาการวิจัยป็นการนําขอมูลที่เดมาเปทียบคียงหรือปรียบทียบ 
พื่อหาความหมือนละความตกตางกันที่กิดขึ้นนาขอมูลทีเดมาทําการสังคราะหแออก฿ห ห็นป็นสวนๆ นํา
อกสารหรือหลักฐานตางๆ มาวิคราะหแสาหตุละผลที่กิดขึ้นนําขอมูลทีเดมาวิคราะหแดยปลี่ยนมุมมองการ
วิคราะหแเปยังมุมมองอื่นๆ  ละทําการสรุปอภิปรายผลบบพรรณา 
 
ผลการวิจัย 
  1.  ผลการศึกษารูปแบบและถอดบทเรียนการผลิตข๎าวปลอดภัยโดยภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ทุํงสัมฤทธิ์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
   ผลการศึกษารูปบบละถอดบทรียนการผลิตขาวปลอดภัยดยภูมิปใญญาทองถิ่นของกษตรกร฿น
พื้นที่ทุงสัมฤทธ์ิ อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลทาชาง ตําบลพระ
พุทธ ตําบลหนองงูหลือม ตําบลชางทอง ตําบลหนองยาง บงกลุมตัวอยางออกป็น 2 กลุม คือ 1) กลุมปราชญแ
ชาวบาน฿นตละพื้นท่ี พ้ืนท่ีละ 1 คน รวม 5 คน ละ 2) กษตรกรผูขารวมครงการปลูกขาวปลอดภัย พื้นที่ละ 4 
คน รวม 20 คน พบวา 
  1.1 การแสวงหาความร๎ู 
   การสวงหาความรูของปราชญแ฿นตละพื้นท่ี เดรับความรูมาจากรุนปูุ ยา ตา ยาย ผานการบอก
ลา สอน฿หปฏิบัติ ละลงมือปฏิบัติจนกิดป็นความชํานาญติดตัวมาพื่อถายทอด฿หสูรุนลูกรุนหลานตอเป รวมถึง
การขารับการอบรมจากกรมสงสริมการกษตร ละนําความรูตางๆ มาประยุกตแ฿ชรวมกับภูมิปใญญาดังดิม ดยภูมิ
ปใญญาที่พบ฿นพ้ืนท่ีสามารถสรุปเดดังนี้  
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   ภูมิปใญญาดังดิม฿นการปลูกขาวจะมีกิจกรรมที่สอดคลองกับประพณี คือ  
   ดือนสาม บุญขาวจี่ มื่อขนขาวข้ึนยุงลวจะทําพิธีอิ้นขวัญขาว ดยอาปุยคอก พริก กลือ ลง฿ส
ปลงนา พื่อป็นการตรียมดิน  
   ดือนหก รกนาขวัญ จะทําการเถกลบตอซังขาว ดย฿ชวัว฿ชควย฿นการเถ ซึ่งภูมิปใญญาจากการ
ขาอบรมจะมีวีการบํารุงดินพิ่มติมขึ้นมาคือ การปลูกปอทือง ละการปลูกถั่ว฿นหวงวลาที่เมมีการปลูกขาว มื่อมี
การก็บกี่ยวปอทืองละถั่วลวจะ฿ชวิธีเถกลบ พื่อ฿หตนปอทืองละตนถั่วกลายป็นปุย฿นการบํารุงดิน ตอมาจะ
ป็นปลูกขาว ดยมีวีการ 2 บบ คือ ทํานาตม ละนาหวาน ดยการทํานาตม จะทํา฿นชวงวลาที่ฝนดีมีน้ําพียงพอ 
หากฤดูฝนลงจะทํานาหวานหงดยการเถลวหวานขาว การหวานขาวก็มีวิธีการ คือ เถคลาดกลบเปลยป็นวิธีที่
สี่ยงพราะเมรูวาฝนจะตกมื่อ฿ด ตถึงดินจะหงมล็ดขาวก็สามารถอยู฿นดินเดนาน การทํานาสมัยตกอนนั้นยัง
ป็นการทํานาดยธรรมชาติ คือ ยังคง฿ชปุยคอก฿นการทํานา ละสวน฿หญ฿นอดีตจะ฿ชวิธีการทํานาตมนื่องจากจะ
เดจํานวนตนขาวมากกวาทํานาหวาน ละตนขาวมีความข็งรงกวา ดย฿นปใจจุบันมีวีการนํานา฿นรูปบบ฿หมคือ
การทํานายน ซึ่งวิธีการทํานายนตามบบของนายประสิทธ์ิ บื้องกลาง ปราชญแชาวบานตําบลพระพุทธ ริ่มตนจาก
การพาะกลานายน รกริ่มจะตองตรียมดินสําหรับจะนํามาพาะตนกลากอนยน การนําดินจาก฿นนาหรือ฿นสวน
มาบดหรือทุบ฿หละอียด พื่อจะเดนํามายน฿นผงพาะกลา หามนําดินทรายมารย พราะวลายนทรายจะรวง
หมด จะทํา฿หตนกลาเมจม มื่อตรียมดินพรอมลว ก็ริ่มทําการรยดยจะ฿ชดินที่ตรียมเวรยรองพื้นครึ่งหลุม 
หรือจะนําผงเปชน้ําลวสลัดน้ําออกดยเมตอง฿ชดินรองพื้น พื่อปูองกันมล็ดพันธุแรวงลงรู ลวก็ริ่มรยมล็ด
พันธุแลง฿นผงที่ตรียมเว มื่อรยสร็จก็นําดินมากลบ ดยปาดดิน฿หสมอกับขอบหลุม มิชนนั้นรากกลาจะขึ้นมา
ขางบนจะยากวลานําตนกลาเปยน มันจะเมตกกระจาย มื่อปาดดินสร็จลวจะนําเปวางลยหรือตั้งเวมากๆ จน
พอลว จึงคอยนําเปวางทีดียวก็เด สําหรับผงพาะกลา 1 ผง จะมี 434 หลุม นาปีจะ฿ชประมาณ 70 - 80 ผง
ตอเร นาปรังจะ฿ชประมาณ 80 - 100 ผงตอ 1 เร สําหรับพื้นที่วางผงราจะตองทํา฿หสมอชนกันอยา฿หมีหญา 
พราะจะมายงอาหารของตนกลาราเด มื่อตรียมพื้นที่ดีลว ราก็นําผงกลาที่ราพาะตรียมเวลวเปวาง ดย
การ฿ชชือกหรือฟางก็เดขึง฿หตรงลววางตามนวชือก ป็นถวถวละ 5 ผง ตามความยาวของพื้นที่฿หวางถว
ละ 5 ผง จะพอดีกับสลนท่ีจะนํามาปิด ละสะดวกกับการดูลรักษา การรดน้ําราจะรดวันละ 2 ครั้ง ชา - ย็น 
มื่อรดน้ําเดประมาณ 5 - 6 วัน ตนกลาจะงอกประมาณ 2 นิ้ว ฿หนําสลนออก พื่อตนกลาจะเดรับสงดดอยาง
ต็มที่ มื่อนําสิ่งปิดออกลวก็รดน้ําตามปกติ ชา – ย็น การถอนกลาพื่อจะนําเปยน กอนถอนตนกลาพื่อจําเป
ยน ราจะตองงด฿หน้ําประมาณ 5 - 6 ช่ัวมง พราะถารารดน้ําลวเปถอนตนกลาจะติดกันวลายนจะยนเมออก 
คือเมกระจายการถอนตนกลาจะถอนชวงชาหรือชวงย็นก็เด มื่อยนสร็จลวตนกลาจะป็นอยางเร ลมบางนอน
บางเมตองเปสน฿น ประมาณ 3 - 5 วัน ตนกลาจะจับรากลวคอยๆ ตั้งขึ้นอง 6 - 7 วัน ราก็สูบน้ําขานาเด ป็น
การปูองกันวัชพืชเป฿นตัว 
   ดือนจ็ด บุญชําฮะ หวานขาวกลาดํานาสร็จ มีการทําพิธีซนสรวงจาที่นา ละ฿สปุยคอกบํารุง
ขาว ดย฿นปใจจุบันมีการ฿สปุยชีวภาพ฿นการบํารุงตนขาว ตลอดจนมีการทําน้ําหมัก฿นการ฿ชฉีดปูองกันศัตรูพืช ละ
วัชพืช฿นปลงนา ดยนายชวย นิ่งกระทก ปราชญแชาวบานตําบลหนองยาง เดมีการพัฒนาองคแความรูจนสามารถ
ทําสารชีวภาพเตรคดอรแมา พื่อปูองกันช้ือราศัตรูพืช ดยมีการทําคือ 1) หุงขางกึ่งสุกกึ่งดิบ 2) ตักขาว฿สถุงขณะที่
ขาวรอน 2 ขีดครึ่ง คนขาว฿หท่ัวถุงวางเว 3) พอขาวริ่มอุน฿ห฿สช้ือเตรคดอรแมาลง 2-3 หยด ขยาถุง฿หถุง฿หช้ือ
กับขาวผสมกันดี 4) มัดปากถุง฿หปุงลว฿ชข็มทง฿หทั่วถุงประมาณ 14 ครั้ง 5) วางถุง฿นที่ที่มีอากาศถายท
สะดวก 6) พอครบ 7 วัน ช้ือดินติมจะมีสีขียว ถามีสีอื่นจือปนถือวาสีย ฿หนําเปทิ้งทั้งถุง  ละ 7) วิธีนําเป฿ช 
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อัตราการ฿ช 1 ถุง ตอน้ํา 20 ลิตรฉีดพนทุกๆ 7 วัน หรือ฿ชคลุกมล็ดกอนปลูก ทํา฿หกษตรกรผูปลูกขาว฿นพื้นที่ที่฿ช
สารคมี มาป็นกษตรปลอดภัย฿ชสารธรรมชาติทน พื่อลดตนทุนการผลิต เมทําลายสภาพวดลอม ละป็นการ
สรางสุขภาวะที่ดีตอผูบริภค  
   ดือนอาย งานบุญขากรรม ประพณีทําลานนวดขาว ดย฿นการทําลานหนวดขาว฿นอดีตจะ฿ช
มูลวัว มูลควายทาพ้ืนท่ีที่จะทําลาน พื่อป็นการคลือบผิวดินพื่อปูองกันเม฿หวลาตีขาวมีดินประปนมล็ดขาว  
   ดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทําพิธีปลงขาว฿นลอมละฟาดขาว฿นลาน มื่อตีขาวสร็จลวจะนําขา
ปลือกเปก็บ฿สเว฿นสวียน ซึ่งสวียนจะมีลักษณะหมือนตระกวา฿บ฿หญ สานดวยเมเผละนํามูลวัว มูลควายมาทา
พื่อปิดชองวางระหวางเมเผ ฿ชป็นที่ก็บขาว พื่อปูองกันฝนละมลงที่จะเปกินขาว 
  1.2 การจัดเก็บความร๎ู  
    ฿นการจัดก็บความรู การจัดก็บความรูป็นลักษณะของการจดจําผานตัวบุคคลของปราชญแ
ชาวบาน ละของกษตรกรที่เดมีลงมือปฏิบัติ฿นรื่องกษตรอินทรียแ ละยังมีการจัดก็บอกสารผนพับ คูมือที่เด
คยขารวมอบรม฿นรื่องตางๆ ละบันทึกยอที่เดมีการจัด฿นระหวางการขาอบรมก็บเวป็นองคแความรูพื่อ฿ช฿น
การศึกษา 
  1.3 การแลกเปลี่ยน  
    การลกปลี่ยนความรู ป็นการสงผานความรูระหวางบุคคลหรือองคแการละผานกระบวนการ
ลกปลี่ยนความรูทั้งที่ป็นทางการละเมป็นทางการ ดยปราชญแชาวบาน฿นตละพื้นท่ีสวน฿หญจะป็นผู฿หญบาน
หรือผูนําชุมชน จะมีการสรางศูนยแรียนรู฿นพื้นที่ของตนพื่อป็นการผยพรองคแความรูที่มีมาตดิมประยุกตแกับ
องคแความรู฿หมท่ีเดรับจากการอบรม ท้ังการจัดประชาคมหมูบานพื่อทําการผยพรขอมูลที่ศาลากลางหมูบาน การ
ลกปลี่ยนความรู ป็นการนําความรูที่มีอยูเปพูดคุย สนทนา รวมสดงความคิดห็น฿หกับชาวบานทั้งที่อยู฿กลคียง
฿นหมูบานดียวกัน ละชุมชนบริวณนั้น 
  1.4 การเผยแพรํความร๎ู การประยุกต๑และใช๎ประโยชน๑จากความร๎ู  
   การประยุกตและการ฿ชประยชนแจากความรู ป็นการนําองคแความรูที่มีอยูหรือที่เดรับมา
ประยุกตแ฿ช฿หกิดประยชนแสูงสุด พบวา ปราชญแชาวบาน฿นพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ เดนําความรูที่เดรับมา
ปฏิบัติจริง ซึ่งสิ่งที่นํามาประยุกตแ฿ช฿นการปลูกขาวประกอบดวย การตรียมดินบํารุงดิน ดย฿ชปุุยคอก ปุยหมัก การ
เถกลลมตอซัง การเถกลบปอทือง การทํานา฿นพื้นที่ทีมีความตกตางทั้งการทํานาตม ดยการพาะกลาละดํานา 
การทํานาหง฿นชวงที่มีน้ํานอย ดยการหวานละเถปร รวมถึงการทํานายน ที่ป็นการลดตนทุนการผลิต ลด
คารงงาน฿นการพาะปลูก ทั้งยังเดมีการพัฒนาดินดย฿ชน้ําหมักชีวภาพ ตลอดจนการทําน้ําหมักกําจัดศัตรูพืช ทั้ง
ยังเดมีการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนป็นศูนยแการรียนรูศรษฐกิจพอพียง ฿หกษตรกรละประชาชน฿นพื้นที่ละตางพื้น
ที่มาศึกษารียนรู  
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ตารางที ่1 สรุป การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการทํานาขาวปลอดภัยละบบผสม 
ประเด็น การผลิตข๎าวปลอดภัย การผลิตข๎าวแบบผสม 

1.การสวงหาความรู - ขาป็นสมาชิกชาวนาขาวเทย 
- ขารวมครือขายกษตรอินทรียแ 
- ขารวมศูนยแรียนรู EM กษตรรียนรู 

- ขารวมครงการขยายมล็ดพันธุแ 
ของศูนยแขยายมล็ดพันธุแ  
- ขารวม Smart farmer   
- ขารวมอบรม GAP - 02 กรมขาว  
- ขารวมครงการอบรมพื่อพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของกษตรกรที่
เดรับผลกระทบจากภัยลง  
- ความรูจาก ปุู ยา ตา ยาย 

2.การจัดก็บความรู - ฿ชวิธีการจดบันทึกอยู฿นรูปบบอกสาร  
- การจดจําผานตัวบุคคล 

- ฿ชวิธีการจดบันทึกอยู฿นรูปบบ
อกสาร  
- การจดจําผานตัวบุคคล 

3.การลกปลี่ยนละการ
ผยพรความรู 

- ลกปลี่ยนรียนรูภาย฿นกลุมครือขายที่
เปขารวมอบรมมา ละญาติพี่นอง พื่อน
บานท่ีสนิทสนมกัน  
- ผยพรความรูดยการพูดคุย สนทนา 
ปรึกษาหารือ กี่ยวกับทคนิคการทํานา
บบอินทรียแ 

- ลกปลี่ยนรียนรูภาย฿นกลุม
ครือขายที่เปขารวมอบรมมา ละ
ญาติพี่นอง พื่อนบานท่ีสนิทสนมกัน  
- ผยพรความรูดยการพูดคุย 
สนทนา ปรึกษาหารือ กี่ ยวกับ
ทคนิคการทํานาบบอินทรียแผสม 

4.การประยุ กตแ ละ฿ช
ประยชนแจากความรู 

- ทดลองปฏิบัติอง 
- ทํากษตรอินทรียแ ทํานา ปลูกพืชผัก สวน
ผสม ปลงล็กๆ 
- ทํานํ้าหมักที่รียนรูจากกษตรรียนรู EM 
ละทําปุย฿ชอง ชน ปุยหมักฟาง ปุยพืช
สด เม฿ชปุยคมี฿นการทํานา ปลูกพืชผัก
สวนครัว 

- ทดลองปฏิบัติอง 
- ลียนบบการทํานาตามพื่อนบาน
ละญาติพี่นอง 
- ปลูกขาว ทําสวน ปลูกผัก  
- ฿ชปุยอินทรียแรวมกับปุยคมี ฿น
สัดสวนท่ีตกตางกัน 

  
 2. ผลการวิเคราะห๑ป๓ญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ทุํงสัมฤทธิ์ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
  จากการศึกษา฿นประด็นปใญหาละอุปสรรค฿นการรักษาภูมิปใญญาทองถิ่น พบวา การจัดก็บความรู
ภูมิปใญญา฿นรื่องการปลูกขาวของบรรพบุรุษเมมีการจดบันทึกป็นลายลักอักษรลง฿นอกสาร฿ดๆ ทั้งสิ้น มีพียงการ
ถายทอดดยการบอกลาสอนวิธีการปลูกขาว฿หกับรุนลูก รุนหลาน ดย฿หรวมลวงมือปฏิบัติ฿นการปลูกขาวตั้งต
การตรียมปลงนา การหวานกลา การดํานา วีกําจัดศัตรูพืช วิธีการก็บกี่ยวขาว การตีขาว การก็บขาว ป็นการ
สอน฿หรียนรูดยการปฏิบัติตามกัน ทํา฿หองคแความรูกี่ยวกับภูมิปใญญาการปลูกขาว฿นอดีตเมเดมีการรวบรวมป็น
อกสารที่มีการจดบันทึกอยางชัดจน รวมถึงกษตรกรรุน฿หมเมเด฿หความสําคัญกับรื่องของภูมิปใญญาการปลูกขาว



 

 

561 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

฿นอดีต นื่องจากมีทคนลยีละนวัตกรรม฿หมๆ ท้ังรถเถนา รถดํานา รถกี่ยวขาว ละมีรงสีขาวท่ีทํา฿หกษตรยุค
ปใจจุบันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมที่ตองลงมีทําอง฿ชวิธีการจางผูรับหมาหลานนั้นมาจัดการตลอด
กระบวนการปลูกขาวทน ทํา฿หกษตรกรเมสน฿จ฿นการสวงหาละจัดก็บภูมิปใญญาการปลูกขาวของบรรพบุรุษที่
คยเดรับการสั่งสอนมา฿นอดีต 
 3. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความร๎ูการผลิตข๎าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของ
เกษตรกรพ้ืนที่ทุํงสัมฤทธิ์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
  จากการศึกษา฿นประด็นรูปบบ฿นการจัดการความรู฿นการผลิตขาวดยอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่น 
พบวา รูปบบ฿นการจัดการความรูที่หมาะสมตองมีการสวงหาปราชญแที่มีความรูที่เดรับการสงผานองคแความรูจาก
รุนบรรพบุรุษมาสูปใจจุบัน ซึ่งจากการลงพื้นที่วิจัย พบปราชญแ฿นพื้นที่มีความรูทั้ง฿นรื่องของการกลงดิน ปลี่ยนดิน
ค็มที่เมสามารถปลูกขาว฿หเดผลผลิตที่ดี ฿หกลายมาป็นดินรวนที่หมาะสม฿นการปลูกขาว พบปราชญแที่มีวีการ
ปลูกขาวบบนายน ที่ป็นวี฿หมทนการหวานกลา ละดํานา ฿ชวิธีการพาะกลา฿นปลงพาะกอน ลวมื่อตน
กลาขงรงจึงทําการยนลงปลงนา ซึ่งเดผลผลิตขาวที่มากขึ้นจากวิธีการหวากลา หรือดํานา ทั้งยังพบปราชญแ
ชาวบานที่ริ่มทําปลงนาสาธิต ท่ีเดรับความรูจากกรมสงสริมการกษตรทําปลงนาทดลองทั้งการลมตอซังลวเถ 
พื่อพัฒนาดิน฿หดีขึ้น การปลูกตนปอมืองลวเถกลบปูนอีกหนึ่งวิธี฿นการบํารุงดิน ดยปราชญแชาวบานที่฿หขอมูล
เดมีการริ่มสรางศูนยแรียนรู ละปลงกษตรพื่อ฿หป็นหลงรียนรูที่สามารถขาเปรียนรูจากประสบการณแตรง 
ตสิ่งที่ตองเดมีการพัฒนาพิ่มติมคือ สื่อ อกสาร ผนพับ รวมถึงสื่อวิดีทัศนแ ที่ป็นสื่อสอนกี่ยวกับกระบงนการ
ปลูกขาวท่ีเดจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนการสรางศูนยแรียนรู฿หครบวงจรจําปูนตองมีการสวงครื่องเม ครื่องมือ
ที่กี่ยวของกับกระบวนการปลูกขาว฿นอดีตตั้งตการตรียมดิน การเถนา การพาะปลูก การก็บกี่ยว ละก็บขาว
จัดสดงพื่อ฿หห็นถึงพัฒนาการ฿นการปลูกขาว฿นอดีตสูปใจจุบัน ตลอดจนควรมีการทําป็นคูมือละผนพับ
อกสารพื่อการนําเป฿ชศึกษาตอเป 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย฿หเดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่ทุง
สัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ดยอาศัยนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) มาป็นกรอบ฿น
การศึกษา อันประกอบดวย 1) การสวงหาความรู 2) การจัดก็บความรู 3) การลกปลี่ยนละการผยพรความรู 
ละ 4) การประยุกตและ฿ชประยชนแจากความรู ทํา฿หทราบถึง  
  1) การแสวงหาความร๎ูการปลูกข๎าวปลอดภัย ดยทําการถอดบทรียนจากปราชญแชาวบานพื่อ฿หทราบ
ถึงภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการปลูกขาว฿นอดีต ละองคแความรูที่กิดจากการสวงหา฿นปใจจุบัน พบวา มี 2 ลักษณะ คือ 
องคแความรูจากบรรพบุรุษ ละองคแความรู฿หมท่ีกิดจากการสวงหาขาอบรมกับกรมสงสริมการกษตร ดยมีวิธีกา
สวงหาความรู 5 วิธี ประกอบ (1) จากบรรพบุรุษ (2) อบรมประชุมจากกรมสงสริมการกษตร (3)ปรึกษาหารือ
จากกษตรกรดวยกัน (4) การลองผิดลองถูก/ทดลองปฏิบัติจริง (5) ศึกษาจากหลงรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อุดมศักดิ์ วงพิศาล ละคณะ. (2559). ศึกษารื่อง การถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นดานการทํานาขาว
อินทรียแของชาวนา ฿นภาคตะวันออกของประทศเทย ที่เดอธิบายวถึงวิธีการสวงหาความรู 3 ลักษณะ เดก จาก
บรรพบุรุษ จากการพัฒนาดานตางๆ ละการผสมผสาน ละมี 7 วิธีการเดก 1) จากบรรพบุรุษ 2) อบรม
ประชุมสัมมนาสาธิตดูงาน 3) ชักชวนพูดคุย 4) นะนํา฿หคําปรึกษา 5) ป็นบบอยางที่ดี 6) การลองผิดลองถูก/
ทดลองปฏิบัติจริง 7) ศึกษาจากหลงรียนรู 
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 2) การจัดเก็บองค๑ความร๎ู จากการศึกษาพบวา ฿นอดีตบรรพบุรุษเมเดมีการจดบันทึกป็นลายลักอักษร
อยางชัดจน มีพียงวิธีการบอกลาละสอน฿นชิงปฏิบัติ฿หกับรุนลุก รุนหลาน ดย฿นปใจจุบันปราชญแชาวบานเด฿ช
วิธีการจดบันทึกลง฿นสมุดชวยจํา มีปลงกษตรตัวอยางละศูนยแรียนรูภาย฿นชุมชนพื่อป็นสถานที่฿นการจัดก็บ
องคแความรู  ดยองคแความรู฿หมที่เดจากการศึกษาครั้งนี้คือ ภูมิปใญญาดังดิม฿นการปลูกขาวจะมีกิจกรรมที่
สอดคลองกับประพณี ประกอบดวย ดือนสาม บุญขาวจี่ มื่อขนขาวข้ึนยุงลวจะทําพิธีอิ้นขวัญขาว ดือนหก รก
นาขวัญ จะทําการเถกลบตอซังขาว ดือนจ็ด บุญชําฮะ หวานขาวกลาดํานาสร็จ มีการทําพิธีซนสรวงจาที่นา 
ดือนอาย งานบุญขากรรม ประพณีทําลานนวดขาว ละดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทําพิธีปลงขาว฿นลอมละฟาด
ขาว฿นลาน ละทําการจัดก็บภูมิปใญญาการผลิตขาวตามประพณีอีสาน 
 3) การแลกเปลี่ยน การเผยแพรํความร๎ู การประยุกต๑และใช๎ประโยชน๑จากความร๎ู จากกงานวิจัยพบวา 
การลกปลี่ยน การผยพรความรู การประยุกตและ฿ชประยชนแจากความรู ป็นลักษณะการจัดทําปลงกษตร
สาธิต฿นพื้นที่ รวมถึงการจัดตั้งศูนยแการรียนรู฿นพื้นที่พื่อป็นหลงรียนรู พื่อ฿หประชาชนที่ สน฿จขามายังศูนยแ 
ดยภาย฿นศูนยแจะประกอบดวยสื่อสารสนทศตางๆ ละครื่องเม ครื่อง ที่กี่ยวของกับกระบวนการผลิตขาว ซึ่ง
ป็นองคแความรู฿หมท่ีกิดจากการศึกษาครั้งนี้ท่ีป็นขอคนพบละขอสนอที่หนปูนรูปธรรม ดยที่ผานมามีงานวิจัย
ที่เดสนอนะตอการสงสริมละขยายผลการถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นดานการทํานาขาวอินทรียแของชาวนาเดก 
(1) ผังนวคิดการวิจัยครั้งนี้ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรแการพัฒนาประทศ (2) กลเกการสรางความขมข็งของการ
สงสริมภูมิปใญญาทองถิ่นดานการทํานาขาว อินทรียแ (3) การ฿หรงสริม฿นการส งสริมการถายทอดภูมิปใญญา
ทองถิ่นดานการทํานาขาว อินทรียแ ละ (4) นวทางการประยุกตแ฿ชภูมิปใญญาทองถิ่นดานการทํานาขาวอินทรียแสู
การขยายผล฿นอนาคต (อุดมศักดิ์ วงพิศาล ละคณะ, 2559)  ซึ่งป็นขอสนอชิงนยบาย ที่จะตองเปศึกษาตอวา
จะมีวีการอยางเรตอเป฿นตละประด็นที่สนอเว  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย฿หเดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่ทุง
สัมฤทธ์ิ จังหวัดนครราชสีมา มีขอสนอนะดังน้ี  
 1. ด๎านเชิงสาธารณะ การผยผนงานวิจัยชุดครงการ การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการผลิต
ขาวปลอดภัยของกษตรกร฿นพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ถือวาป็นการพิ่มองคแความรูภูมิ
ปใญญาการผลิตขาวปลอดภัยที่จะกระตุน฿หกษตรกร฿นพื้นที่ ตลอดจนกษตรกร฿นตางๆ พื้นที่ที่เดรับคูมือ หรือ
สืบคนผานฐานขอมูลทางระบบสารสนทศ (อินทอรแน็ต) เดทราบถึง  องคแความรูรื่องการกลงดิน การทํานายน 
การผลิตละรักษามล็ดพันธุแขาว การผลิตปุยชีวภาพ ละการผลิตน้ํายาเลมลง อันจะเปสูการผลิตขาวปลอดภัย 
ลดตนทุน รักษามาตรฐานการผลิตขาวปลอดภัยเดอยางยั่งยืน ซึ่งหากจะเดมีการศึกษาตอจะตองมีการศึกษา พื่อ
ขยายครือขายดานขอมูล฿หสามารถช่ือมยง ละหาองคแความรูที่ป็นมาตรฐานอยางดียวกัน 
  2. ด๎านเชิงนโยบาย ขอมูลองคแความรูการผลิตขาวปลอดภัย สามารถนําเปป็นขอมูล฿นการกําหนดป็น
นยบายสาธารณะ฿นการสงสริม฿หกษตรกรหันกลับมาปลูกขาว฿นบบอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่นที่คยสืบทอดตอกัน
มา สูการปรับปรุง฿หทันสมัยดยปราศจากการ฿ชสารคมี฿นการผลิตขาว ซึ่งหากจะเดมีการศึกษาตอจะตองมี
การศึกษาการนํานยบาย฿นการสงสริมหรือรักษาภูมิปใญญาทองถิ่นเปปฏิบัติ พื่อหานวทาง฿หการรักษาภูมิปใญญา
ทองถิ่นยังคงอยูตอเป 
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 3. ด๎านเชิงพาณิชย๑ องคแความรูรื่องการผลิตปุยชีวภาพ ละการผลิตน้ํายาเลมลง สามารถทํา฿ห
กษตรกรตอยอดจากฐานดิมพื่อสริมอาชีพ฿นการผลิตปุยหรือการผลิตน้ํายาเลมลง ตลอดจนมื่อกษตรกรปรับ
รูปบบการผลิตขาวจากที่คย฿ชสารคมีมาสูการการผลิตขาวตามภูมิปใญญาทองถิ่น ยอมเด ขาวปลอดภัยละถา
กษตรกรสามารถรวมกลุมสรางครือขายรวมผลผลิตขาวปลอดภยัเด ยังสามารถมีอํานาจตอรอง฿นรื่องราคาผลผลิต
เดอีกดวย ซึ่งหากจะเดมีการศึกษาตอจะตองมีการศึกษารื่องของผลิตภัณฑแ การทําการตลาด ละตลาดที่จะรองรับ
สินคา ดยอาศัยนวคิดหวงซอุปทาน฿นการชื่อมยงระหวาง ตนน้ํา คือ กษตรกร สูกลางน้ํา ผูประกอบการ฿นการ
ปรรูปผลผลิต สูปลายน้ํา ผูรับบริการหรือผูอุปภคบริภค 
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การบริหารสถานศึกษาโดยใช๎หลกัธรรมาภิบาลที่สงํผลตํอองค๑การแหงํการเรียนร๎ูในสถานศึกษา สงักัดสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 
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1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏราํเพพรรณ ี
1อาจารยแ ดร. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําเพพรรณี 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลของสถาน 
ศึกษา  ระดับความป็นองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา ความสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ช
หลักธรรมาภิบาลกับองคแการหงการรยีนรู฿นสถานศึกษา ละสรางสมการพยากรณแของการบริหารสถานศึกษาดย
฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ขต 17 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก ผูบริหารสถานศึกษาละขาราชการครูสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 377 คน ดยวิธีการสุมอยางป็นระบบ ครื่องมือที่฿ช฿น
การก็บรวบรวมขอมูล เดก บบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความช่ือมั่นทั้งฉบับ ทากับ 
0.97 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลละทดสอบสมมติฐาน เดก คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
อลฟา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของพียรแสัน  การทดสอบคาอฟ การทดสอบคาที ละการถดถอยอยางงาย  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ดยรวมละป็นรายดานอยู฿นระดับมาก 2) สภาพองคแการหงการรียนรู฿น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ดยรวมละป็นรายดานอยู฿นระดับมาก 3) 
การบริหารดย฿ชหลักธรรมาภิบาลกับองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 17  มีความสัมพันธแทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การบริหารสถานศึกษาดย฿ช
หลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา ขียนป็นสมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ คือ 
Y = .260+ .919X ดยสามารถพยากรณแองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 17 เดรอยละ 71.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   
คําสําคัญ :  การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล, องคแการหงการรียนรู  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to investigate (1) level of good governance – based 
school administration, (2) level of learning organization, (3) the relationship between good 
governance – based school administration and learning organization and (4) the formulation of 
prediction equation of good governance – based school administration affecting learning 
organization in schools under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17. 
The research samples drawn by systematic random sampling included 377 school administrators 
and teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 17. The instrument 
for collecting data were a 5 rating scale questionnaire with .97 reliability. The data were analyzed 
using arithmetic mean, standard deviation, alpha - coefficient, pearson’s product moment 
correlation coefficient, F-test, t-test and Simple Regression Analysis.  
 The research findings were as follows: 1) The overall and specific perspectives of good 
governance – based school administration in schools under the jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 17 were reached at high level. 2) The overall and specific 
perspectives of learning organization in schools under the jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 17 were arrived at high level.  3) The relationship between good 
governance – based school administration and learning organization in schools under the 
jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17 was positive at .01 significant level 
statistically..4).the prediction equation of good governance - based school administration affecting 
learning organization was shown in terms of raw score as Y  = .260 +.919X accounting for 71.20 at 
.05 significant level statistically. 
Keywords : School Administration, Good Governance, Learning Organization 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 นวนยบายหงรัฐ มาตรา 65 กลาวเววา
รัฐพึงจัด฿หมียุทธศาสตรแชาติป็นปูาหมายการพัฒนาประทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลพื่อ฿ชป็นกรอบ฿น
การจัดทําผนตาง ๆ ฿หสอดคลองละบูรณาการกันพื่อ฿หกิดป็นพลังผลักดันรวมกันเปสูปูาหมายดังกลาว ดวย
หตุนี้ การสงสริมสังคมเทย฿หอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญ 6 ประการ ตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุมคา จึงป็นนวทาง฿น
การจัดระบียบสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจอกชน ละภาคประชาชน฿หอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรักสามัคคี
ละรวมกันป็นพลังกอ฿หกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (ราชกิจจานุบกษา.  2560 : 17) 
 มติคณะรัฐมนตรีมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ห็นชอบ฿หสวนราชการทบทวนละปรับปรุงผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของหนวยงานทุกปีพื่อ฿หทันตอสถานการณแอยางตอนื่อง ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเดจง฿หสวนราชการปรับปรุงผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของสวนราชการดยพิ่มประด็นที่กี่ยวของกับ
การสงสริมธรรมาภิบาล ดานการสรางความปรง฿ส หรือการปูองกันละปราบปรามการทุจริต ละการสงสริม
คุมครองจริยธรรมที่มีผลกระทบตอการดํานินการของสวนราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : ข) 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งป็นองคแกรหลักที่สําคัญ฿นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
เดมีการปฏิรูปการศึกษาดยนําหลักธรรมาภิบาลมา฿ช฿นการบริหารจัดการศึกษา กําหนด฿หมีการกระจายอํานาจ
การบริหารละการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคลากร ละดานบริหารทั่วเป฿หรงรียน
ซึ่งมีฐานะป็นนิติบุคคล ละตองมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาดิม พื่อ฿หกิดประยชนแสุขกประชาชนกิดผล 
สัมฤทธิ์ตอการปฏิบัติภารกิจภาครัฐที่มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลกับ ยาวชนละประชาชนเดรับความสะดวก
ละตอบสนองความตองการของประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)  
 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ป็น
ผนยุทธศาสตรแที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประทศระยะกลาง พื่อมุงสูวิสัยทัศนแ ระยะยาวที่เดกําหนดป็นวิสัยทัศนแปี 
พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดเววา “คนเทยภาคภูมิ฿จ฿นความป็นเทย มีมิตรเมตรีบนวิถีชีวิตหงความพอพียง ยึดมั่น฿น
วัฒนธรรมประชาธิปเตย ละหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยละมั่นคงอยู฿นสภาพ วดลอมที่ดี กื้อกูล ละอื้ออาทรซึ่งกันละกัน ระบบการผลิตป็นมิตรกับ
สิ่งวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารละพลังงาน อยูบนฐานศรษฐกิจท่ีพึ่งตนองละขงขันเด฿นวทีลก สามารถ
อยู฿นประชาคมภูมิภาคละลกเดอยางมีศักดิ์ศรี” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ.  
2560 : 12) การพัฒนาองคแการ฿หกาวเปสูองคแการหงการรียนรูเดนั้นกิดจากผูบริหารที่ป็นทรัพยากรมนุษยแที่มี
คุณคาดานความสามารถ สติปใญญา ละพรอมที่จะพัฒนาตนอง ผูรวมงานละองคแการ฿หมีความกาวหนาอยูสมอ 
ทั้งนี้รงรียนป็นองคแการทางการศึกษาที่มีหนาที่สําคัญ฿นการพัฒนายาวชน฿หป็นผูที่มีความสมบูรณแทั้งรางกาย 
จิต฿จ สติปใญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม ละวัฒนธรรม ป็นคนดี คนกง ละสามารถอยู ฿นสังคมเดอยางมี
ความสุขจึงถูกคาดหวังจากสังคมเวสูงท่ีจะป็นกลเก฿นการพัฒนายาวชนเปสูสังคม ที่พึงปรารถนา รงรียนจึงควร
ป็นองคแการหงการรียนรูตามที่ ฮอย ละมิสกล (Hoy and Miskel. 2001 : 90) เดกลาววา รงรียนป็น
องคแการ฿หการบริการที่ผูกพันกับรื่องของการสอนละการรียนรูป็นหลัก ปูาหมายสุดทายของรงรียนคือ การ
รียนรูของนักรียน ดังนั้น ฿นบรรดาองคแการประภทตาง ๆ รงรียนจึงควรป็นองคแการหงการรียนรูมากกวา
องคแการประภท฿ด ๆ ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่ สงผลตอ
องคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาพื่อป็นสารสนทศ฿นการพัฒนาสูการป็นองคแการหงการรียนรูตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขต 17  
 2. พื่อศึกษาระดับสภาพองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาขต 17  
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลละองคแการหงการ
รียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขต 17 
 4. พื่อสรางสมการพยากรณแของการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหง
การรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 
 
 
 



 

 

567 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  หลักกณฑแที่฿ช฿นการบริหารกิจการบานมือง ละ฿ชป็นนวทาง฿นการจัด
ระบียบพื่อ฿หสังคมของประทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ อกชน ละภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันเดอยางสงบสขุ 
 การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดํานินงานของครูละผูบริหารสถานศึกษา
ดย฿ชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความรับผิดชอบ หลักความมีสวนรวม ละหลักความ
คุมคา ดยตละองคแประกอบมีรายละอียด ดังน้ี 
 1. หลักนิติธรรม หมายถึง การกําหนดกฎ ระบียบขอบังคับตาง ๆ ที่฿ช฿นสถานศึกษาดยความรวมมือของ 
บุคลากรที่กี่ยวของ฿นสถานศึกษา สงสริมการประพฤติตนที่ดีตามจรรยาบรรณดยทาทียมกันสอดคลองกับการ
ปลี่ยนปลงทางการศึกษา 
 2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่น฿นความถูกตอง ดีงาม ซื่อสัตยแสุจริต฿นการปฏิบัติหนาที่งานสอนละ
การบริหารงาน มีการสงสริม สนับสนุนนักรียนละบุคลากร฿นรงรียน฿หพัฒนาตนองดานคุณธรรม จริยธ รรม 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ยกยอง ชิดชูกียรติ฿หมีความภาคภูมิ฿จ฿นอาชีพครู 
 3. หลักความปรง฿ส หมายถึง การสรางความเววาง฿จ฿นสถานศึกษาดยปรับปรุงกลเกการทํางานภาย฿น
฿หมีความถูกตอง ตรวจสอบเดตลอดจนการผยพรความรูขาวสารดานการศึกษา ฿หกับบุคลากร฿นสถานศึกษา 
ผูปกครองละชุมชนทราบอยางปิดผย  
 4. หลักความมีสวนรวม หมายถึง การปิดอกาส฿หครู นักรียน ผูปกครอง ชุมชนละคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรับรูละสนอความคิดห็น฿นสิ่งท่ีป็นประยชนแ฿นการบริหารงาน ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืน฿หสอดคลองกับความตองการของผูรียน ผูปกครองละชุมชน 
 5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ครูละผูบริหารสถานศึกษาตระหนัก฿นหนาที่การงานมุงมั่น฿หบริการ
ตามบทบาทหนาท่ีที่เดรับมอบหมาย มีการปรับปรุงขอบกพรอง พัฒนางานอยางตอนื่อง มุงสูความสําร็จ ละคํานงึ 
ถึงผลทีจ่ะกิดขึ้น 
 6. หลักความคุมคา หมายถึง ครูละผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ วางผน ละ฿ชทรัพยากรที่
มีอยูพื่อ฿หกิดประยชนแสูงสุดกสถานศึกษา รูจักประหยัดการ฿ชสาธารณูปภคตามความตองการ  
 องคแการหงการรียนรู หมายถึง สถานศึกษาที่มีบรรยากาศของการรียนรูทั่วทั้งองคแการ มีการรียนรูอยู
ตลอดวลาละตอนื่อง รวมถึงมีทักษะที่จําป็นสําหรับการรียนรูขององคแการทั้ง฿นระดับบุคคล ทีมงานละองคแการ 
ดย฿หความสําคัญตอการลกปลี่ยนรียนรู การจัดการความรู การ฿ชความรู ละการ฿ชทคนลยีที่ทันสมัยป็น
ครื่องมือนําเปสูความสําร็จอยางทจริง ประกอบดวย 
  1. พลวัตการรียนรู หมายถึง สมาชิก฿นสถานศึกษามีการรียนรูอยูตลอดวลาละตอนื่อง กระตือรือรน 
สน฿จที่จะพัฒนาตนอง 
 2. การปรับปลี่ยนองคแการ หมายถึง สมาชิก฿นสถานศึกษาสามารถปรับปลี่ยนสถานศึกษาเปป็นองคแการ
หงการรียนรู ดวยความขา฿จองคแประกอบดานวิสัยทัศนแ ขา฿จวัฒนธรรมองคแการ ขา฿จกลยุทธแ ละขา฿จ
ครงสรางที่ป็นการกระจายอํานาจการบริหารพื่อสงสริมการรียนรู พรอมยอมรับการรียนรูวาป็นสวนหนึ่งของ
องคแการ 
 3. การสริมอํานาจบุคคล หมายถึง การสงสริม฿หมีการรียนรูลกปลี่ยนความรูของทุกคน฿นสถานศึกษา 
ดวยการ฿หอิสระทางความคิด อํานวยความสะดวก ละ฿หรางวัล มีการพัฒนาศักยภาพการทํางาน฿หกสมาชิก฿น
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สถานศึกษา ปิดอกาส฿หผูมีสวนเดสวนสียของสถานศึกษา นักรียน ผูปกครอง ชุมชน พันธมิตร ครือขายธุรกิจ 
ละผูรับบริการลกปลี่ยนความรูรวมกัน 
 4. การจัดการความรู หมายถึง การจัดรูปบบ การรวบรวม การสวงหา การจัดระบบขอมูลละการสราง 
ฐานขอมูล มีการการพัฒนาความรูเปสูนวัตกรรมพื่อสรางการรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคน฿นสถานศึกษา รวมถึง
การรียนรูจากขอผิดพลาดที่กิดขึ้น฿นองคแการ 
 5. การประยุกตแ฿ชทคนลยี หมายถึง การสนับสนุน฿หสมาชิกทุกคน฿ชประยชนแจากทคนลยี฿นการ
รียนรูดวยตนอง จัดหาทคนลยีสมัย฿หมมา฿ชสนับสนุนการปฏิบัติงานพื่อความคลองตัว พัฒนาตนอง฿หมีความ 
สามารถ฿นการ฿ชทคนลยี฿หกิดประยชนแพื่อการรียนรู 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการรงรียน รองผูอํานวยการรงรียน฿นสถานศึกษาสังกัดสํานัก 
งานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  
 ครู หมายถึง ขาราชการครูที่เดรับการบรรจุตงตั้ง฿หปฏิบัติหนาที่กี่ยวกับการจัดการรียนการสอน฿น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 
 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ประภทของสถานศึกษาจํานกตามกณฑแของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกป็น 4 ขนาด  ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา. 
2554 : 2) 
 1. ขนาดล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักรียน จํานวน 1 - 499 คน 
 2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักรียน จํานวน 500 - 1,499 คน 
 3. ขนาด฿หญ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักรียน จํานวน 1,500  - 2,499 คน 
 4. ขนาด฿หญพิศษ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักรียน จํานวนตั้งต 2,500 คน ขึ้นเป  
 สถานศึกษา หมายถึง รงรียนที่ปิดสอน฿นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งตั้งอยู฿นจังหวัดจันทบุรี ละ
จังหวัดตราด สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 
 สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 หมายถึง หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาหงชาติ  ละที่กเขพิ่มติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 พื่อดูลรับผิดชอบสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน฿นระดับมัธยม 
ศึกษาจังหวัดจันทบุรีละจังหวัดตราด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษานวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยที่กี่ยวของ ผูวิจัยเดกําหนดกรอบนวคิด฿นการวิจัยรื่อง การ
บริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ซึ่งตัวปรพยากรณแ  เดก การบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่เดมาจากการ
สังคราะหแนื้อหาละงานวิจัยของนักวิชาการ เดมา 6 องคแประกอบ เดก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) 
หลักความปรง฿ส  4) หลักความมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา สวนของตัวปรกณฑแ฿ช
นวคิดองคแการหงการรียนรูของ (Marquardt. 1996 : 34)  ประกอบดวย 5 ดาน เดก 1) พลวัตการรียนรู 2) 
การปรับปลี่ยนองคแการ 3) การสริมอํานาจบุคคล 4) การจัดการความรู 5) การประยุกตแ฿ชทคนลยี ดัง
ภาพประกอบ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
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 ตัวแปรพยากรณ๑ ตัวแปรเกณฑ๑ 

 
 

ที่มา (Marquardt.  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุํมตัวอยําง 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 88 คน ละขาราชการครู 
จํานวน 1,418 คน ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา ขต 17 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,506 คน 
(สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17. 2560 : 19-20) 
 การเลือกกลุํมตัวอยําง 
 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง฿ชตารางการประมาณขนาดกลุมตัวอยางของครจซี่ละมอรแกน (Krejcie 
and Morgan. 1970 : 607 – 610) เดกลุมตัวอยางจํานวน 378 คน ลว฿ชวิธีการสุมอยางป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling) ดยการกําหนดชวงสุม (Sampling Interval หรือ k) ดวยการรียงจํานวนผูบริหาร
สถานศึกษาละครูตามขนาดสถานศึกษาดยรียงลําดับตามขนาดสถานศึกษาล็ก กลาง ฿หญตามลําดับกอน 
จากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางตามชวงการสุม เดชวงการสุมคือ 4 ฿นการกําหนดจุดริ่มตนเด฿ชวิธีการจับฉลาก 
เดมาหนึ่งหมายลขจากรงรียนหนึ่ง จึงดํานินการสุมดยนับตามชวง 4 ตอเปจนครบจํานวนประชากร เดกลุม
ตัวอยางป็นผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 25 คน ละครูจํานวน 352 คน รวมทั้งสิ้น 377 คน ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1  จํานวนประชากรละกลุมตัวอยาง สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุมตัวอยาง 
ผู บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 

ข า ร าชกา ร
ครู 

รวม 
ผู บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 

ข า ร าชการ
ครู 

รวม 

ขนาดล็ก 20 252 272 8 61 69 
ขนาดกลาง 38 516 554 10 128 138 
ขนาด฿หญ 20 350 370 4 89 93 
ขนาด฿หญพิศษ 10 300 310 3 74 77 
รวม 88 1,418 1,506 25 352 377 

องคแการหงการรยีนรู฿นสถานศกึษา 5 ดาน 
เดก 
1. พลวัตการรียนรู  
2. การปรับปลี่ยนองคแการ  
3. การสรมิอํานาจบุคคล  
4. การจัดการความรู 
5. การประยุกตแ฿ชทคนลย ี
 

การบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน 
เดก 
1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความปรง฿ส  
4. หลักความมสีวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 
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 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย เดก บบสอบถามกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลละ
องคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขต 17 จํานวน 1 ฉบับ บง
ออกป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  สอบถามกี่ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีลักษณะป็น
บบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจากมากเปหานอยตามบบของลิคิรแท (Likert. 1976 : 247)  
 ตอนที่ 2  สอบถามกี่ยวกับระดับสภาพองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาซึ่งป็นบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับจากมากเปหานอยตามบบของลิคิรแท (Likert. 1976 : 247)  
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. นํารางบบสอบถามที่สร็จรียบรอยลว สนอประธานละกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพื่อ
ตรวจสอบกเข฿หสมบูรณแยิ่งข้ึน 
 2. นําบบสอบถามที่ปรับปรุงลวสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความที่ยงตรงของนื้อหา 
ความหมาะสม฿นการ฿ชภาษา มีรายนามละตําหนงดังนี้ 
 2.1 ดร.พิทยุตมแ  กงกุล ผูบริหารการศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิศษ ตําหนงรองผูอํานวยการ 
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 
 2.2 ดร.พลินพิศ  กอบตระกูล ศึกษานิทศกแวิทยฐานะช่ียวชาญ ตําหนงผูอํานวยการกลุมนิทศ ติดตาม
ละประมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 2.3 ดร.บุณยกุล หัตถกี ผูบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิศษ ตําหนงผูอํานวยการรงรียน
ปุงน้ํารอนวิทยาคม 
 2.4 ดร.กมลวรรณ  อนันตแ ผูบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชํานาญการ ตําหนงผูอํานวยการรงรียนครือหวาย
วิทยาคม 
 2.5 ดร.พรศิษฏแ คํารอด ครูชํานาญการรงรียนสฤษดิดช 
 มื่อตรวจสร็จลวจึงนําคะนนที่เดจากมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประด็นหลัก
ของนื้อหาเดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80 – 1.00 หลังจากนั้น นําบบสอบถามที่ผานการตรวจกเข
ดยผูทรงคุณวุฒิสนอตอประธานละกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแอีกครั้งหนึ่ง 
 3. นําบบสอบถามที่ผานการตรวจกเขลวเปทดลอง฿ช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษาละครู฿น
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  
 4..วิคราะหแหาคาอํานาจจํานกรายขอดย฿ชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของพียรแสัน.(Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวมดยการหาคาความสัมพันธแ
ระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวม (Item Total Correlation) ลวคัดลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจํานก (r) 
ตั้งต 0.02 ขึ้นเปบบสอบถามตอนที่ 1 จํานวน 30 ขอมีคาอํานาจจํานกอยูระหวาง 0.352 – 0.788 ละ
บบสอบถามตอนที่ 2 จํานวน 40 ขอมีคาอํานาจจํานกอยูระหวาง 0.339 – 0.768  
 5. .วิ คราะหแหาคาความช่ือมั่นของบบสอบถามดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อลฟุา.( Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1990 : 54) ซึ่งความช่ือมั่นของบบสอบถาม฿นตอนที่ 1 จํานวน 30 
ขอ มีคาสัมประสิทธิ์อลฟุา ทากับ 0.936 ละ฿นตอนที่ 2 จํานวน 40 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์อลฟุา ทากับ 0.950  
สรุปคาความช่ือมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับรวม 70 ขอ ทากับ 0.969  
 6. นําบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพลวเป฿ชก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอเป 
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 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําเพพรรณถีึงผูอํานวยการสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขต 17 พื่อขอความรวมมือ฿นการทําวิจัย 
 2. ผูวิจัยนําบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือ฿นการทําวิจัยสงสถานศึกษาพื่อขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยาง฿นการตอบบบสอบถาม 
 3. กําหนดวัน฿นการก็บรวบรวมบบสอบถามละผูวิจัยดํานินการก็บบบสอบถามดวยตนอง฿นจังหวัด
จันทบุรีจํานวน 23 รงรียน ละ฿นจังหวัดตราดจํานวน 16 รงรียน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 39 รงรียน 
จกบบ สอบถามจํานวน 377 ฉบับ เดรับบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 353 ฉบับ คิดป็นรอยละ 94.00 
หลังจากนั้นจึงสงบบสอบถามเปยังรงรียนดิมที่ยังเมเดบบสอบถามกลับคืนอีกครั้ง จนกระทั่งเดรับ
บบสอบถามครบถวน รอยละ 100 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ตรวจสอบความสมบูรณแของบบสอบถามตละฉบับละนําขอมูลที่เดจากบบสอบถามเปวิคราะหแดย
฿ชปรกรมสําร็จรูป SPSS For Windows ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 วิคราะหแระดับการปฏิบัติกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ดยการหาคาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้น นําคาฉลี่ยเปปรียบทียบกับกณฑแ฿นการ
ปลความหมายป็นชวงคะนนละนําสนอผลการวิคราะหแปน็ตารางประกอบการบรรยาย฿นการปลผล 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 121) 
 ตอนท่ี 2 วิคราะหแสภาพองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาดยการหาคาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้น นําคาฉลี่ยเปปรียบทียบกับกณฑแ฿นการปลความหมายป็นชวงคะนนละ
นําสนอผลการวิคราะหแป็นตารางประกอบการบรรยาย฿นการปลผล 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 121) 
 ตอนที่ 3 วิคราะหแความสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมภิบาลละองคแการหง
การรียนรู฿นสถานศึกษา ดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ละ฿ชกณฑแ฿นการปลความหมาย 5 ระดับ (ชูศรี วงศแรัตนะ. 2552 : 59) 
 ตอนท่ี 4 วิคราะหแสมการพยากรณแการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหง
การรียนรู฿นสถานศึกษาดวยการนําสนอผลการวิคราะหแป็นตารางประกอบการบรรยาย ดย฿ชการวิคราะหแการ
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) การทดสอบคาอฟ (F-test) ละการทดสอบคาที (t-test)  
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับระดบัการบรหิารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ระดับ ละอันดับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล
 ดยรวมละรายดาน 

การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 
n = 377 

 S.D. ระดับ อันดับ 
หลักนิติธรรม 4.41 .53 มาก 2 
หลักคุณธรรม 4.44 .53 มาก 1 
หลักความปรง฿ส 4.39 .50 มาก 3 
หลักความมีสวนรวม 4.32 .53 มาก 5 
หลักความรับผิดชอบ 4.35 .54 มาก 4 
หลักความคุมคา 4.24 .56 มาก 6 
รวม 4.36 .46 มาก  

  
 จากตาราง 2 สดงวา การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ดยรวมละราย
ดานอยู฿นระดับมากทุกดาน ซึ่งรียงลําดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอย เดก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
ปรง฿ส หลักความรับผิดชอบ หลักความมีสวนรวม ละหลักความคุมคา ตามลําดับ  
 ตอนที่  2  การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับระดับสภาพองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ระดับละอันดับสภาพองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาดยรวม
 ละรายดาน  

สภาพองคแการหงการรียนรู 
ระดับการปฏิบัติ 
n = 377 

 S.D. ระดับ อันดับ 
พลวัตการรียนรู  4.28 .52 มาก 1 
การปรับปลี่ยนองคแการ  4.26 .55 มาก 4 
การสริมอํานาจบุคคล  4.27 .54 มาก 2 
การจัดการความรู 4.23 .54 มาก 5 
การประยุกตแ฿ชทคนลยี 4.27 .56 มาก 3 
รวม 4.26 .50 มาก  

 
 จากตาราง 3 สดงวา องคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมากทุกดาน 
ซึ่งรียงลําดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอย เดก พลวัตการรียนรู  การสริมอํานาจบุคคล  การประยุกตแ฿ชทคนลยี 
การปรับปลี่ยนองคแการ ละการจัดการความรู ตามลําดับ  
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 ตอนที่  3  ผลการวิคราะหแความสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลกับสภาพ
องคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ดังตาราง 4 
 
ตาราง  4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลตละดานกับองคแการ
 หงการรียนรู฿นสถานศึกษาดยรวม  

การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล Y  ระดับความสัมพันธแ 

หลักนิติธรรม .68** กลาง 
หลักคุณธรรม .70** สูง 
หลักความปรง฿ส .68** กลาง 
หลักความมีสวนรวม .72** สูง 
หลักความรับผิดชอบ .78** สูง 
หลักความคุมคา .78** สูง 

 
 จากตาราง 4  สดงวา ความสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลกับองคแการ
หงการรียนรู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ดยรวมมีความสัมพันธแกัน
ทางบวก฿นระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุมคา มีความสัมพันธแ
ทางบวกกับองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา฿นระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่  4  การวิคราะหแการถดถอยอยางงายพื่อสรางสมการพยากรณแการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลัก
ธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17   
 
ตาราง 5 ผลการวิคราะหแสมัประสิทธ์ิการถดถอยอยางงายของสมการพยากรณแการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลัก
 ธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา (n = 377)  
ตัวแปร b S.E.b   t p 
1. หลักธรรมาภิบาล (X) .919 .030 .844 30.472** <.01 
    คาคงท่ี (a) .260 .132  1.966* .05 
R = .844  ,  R2= .712  ,  S.E.est = .26639  ,  F = 928.541, p = .000 
**p < .01 
 
 จากตาราง 5  พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลกับ
องคแการหงการรียนรูมีคาทากับ..844.ละการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณแ
องคแการหงการรียนรูเดรอยละ 71.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มื่อนําคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมา
สรางสมการพยากรณแอยางงาย฿นรูปคะนนดิบเดดังนี้   = .260 +.919X หรือสมการพยากรณแ฿นรูปคะนน
มาตรฐานเดดังนี้ y = .844 (ZX)  
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 จากสมการดังกลาวสามารถอธิบายเดวา มื่อสถานศึกษามีระดับการบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาล
พิ่มขึ้น 1 หนวย จะทํา฿หสถานศึกษาป็นองคแการหงการรียนรูพิ่มขึ้น .919 + .260 หนวย ละสมการนี้สามารถ
฿ชพยากรณแองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาเดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 17  ผลการวิจัยพบวา มีระดับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล฿นภาพรวมละราย
ดานอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้นื่องจากนยบายของกระทรวงศึกษาธิการ฿หสถานศึกษา฿นสังกัดจัดทําครงการสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษาภาย฿ตช่ือครงการขตสุจริต  ซึ่งป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร฿หมีความรู  ความตระหนัก  สงสริมความรวมมือ฿นการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ฿หสอดคลองกับ
มาตรฐาน 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตยแสุจริต มีวินัยอยูอยางพอพียง ละมีจิตสาธารณะกับการ
ประมินความปรง฿ส฿นการดํานินงานของหนวยงานภาครัฐ ดวยหตุนี้สถานศึกษาจึ งเด฿หความสําคัญกับการ
บริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีความสําคัญ฿นการพัฒนาสถานศึกษาพื่อ฿หกิดคุณภาพ ละ
สงสริม฿หผูบริหารสถานศึกษา คณะครูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ หมาะสม ละ
สอดคลองกับภาพการศึกษาพื่ออนาคตเทย มั่นคง มั่งคั่ ง  ยั่งยืน ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลอกประยุทธแ 
จันทรแอชา เดกําหนดนยบายดานการศึกษาเววาสงสริมระบบธรรมาภิบาล ฿นวงการศึกษา สรางคนสรางสังคม 
ละสรางชาติ฿หตอตานการทุจริตคอรแรัปช่ัน (สํานักงานลขาธิการสภาการศึกษา. 2559 : 45) สอดคลองกับ                                          
วุฒิพงศแ  บัวชอย (2553 : บทคัดยอ) เดวิจัยรื่องการศึกษาตนบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคแการ
บริหารสวนตําบล฿นขตอําภอมืองจังหวัดพชรบูรณแ พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรมดย
ภาพรวม฿นระดับมาก ดานหลักคุณธรรมดยภาพรวม฿นระดับมากที่สุด ดานหลักการมีสวนรวมดยภาพรวม฿นระดับ
มาก ดานหลักความปรง฿สดยภาพรวมระดับปานกลาง ดานหลักความรับผิดชอบดยภาพรวมระดับมาก ละดาน
หลักความคุมคาดยภาพรวม฿นระดับมาก 
 2. ระดับองคแการหงการรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  
ผลการวิจัยพบวา มีระดับองคแการหงการรียนรูดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้ป็นพราะสมาชิกทุก
ระดับ฿นสถานศึกษาห็นความสําคัญตอการรียนรู ละมีความสน฿จ฿นการพัฒนาตนองอยูตลอดวลา  ป็นเปตาม
ยุทธศาสตรแที่ 2 ดานสังคมตามผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี พ.ศ. 2559 – 2562 (จันทบุรี – ตราด) 
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ที่ระบุถึงการพัฒนา฿หคนหมาะสมตามชวงอายุ ละสอดคลองกับ
การปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจ ละสภาพสังคม฿นอนาคต  ฿นประด็นการปฏิรูปการรียนรู นนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีการปรับพฤติกรรมการรียนรูดานวิทยาศาสตรและทคนลยี  พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น  ละการประมินคุณภาพภายนอก  รวมทั้งการพัฒนาสังคมหงการรียนรู  ละ
การผลักดันยุทธศาสตรแการสรางสังคมศรษฐกิจฐานความรู  ดยพัฒนาครงสรางพื้นฐาน  หลงรียนรูรูปบบ฿หม
ที่กระจายตัวอยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาสังวช จนฺทสภี (ศรีคตร) (2551 : บทคัดยอ) เดศึกษารื่อง
สภาพองคแกรหงการรียนรูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาขตขอนกน ตามทฤษฎีของเมคล 
มารแควอดทแ ผลการศึกษาพบวา ระดับองคแประกอบองคแกรหงการรียนรูตามความคิดห็นของผูบริหาร อาจารยแ 
ละจาหนาท่ีสายปฏิบัติการ มีความคิดห็นตรงกันอยู฿นระดับมาก 3 ดาน คือ ดานพลวัตของการรียนรู ดานการ
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ปรับปลี่ยนองคแกร ละดานการพิ่มอํานาจสมาชิกองคแกร สวนที่หลืออีก 2 ดาน คือ ดานการจัดการความรู ดาน
การประยุกตแ฿ชทคนลยี ผูบริหาร อาจารยแ มีความห็นอยู฿นระดับมาก ตจาหนาที่สายปฏิบัติการมีความห็นอยู
฿นระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตขอนกน ดยรวมป็นองคแกรหงการรียน
รูอยู฿นระดับมาก  
 3. ความสัมพันธแระหวางการบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาลกับองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  ผลวิจัยพบวาการบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาล มี
ความสัมพันธแกันทางบวก฿นระดับสูงกับองคแการหงการรียนรูดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทํา฿ห
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่วา การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธแทางบวกกับสภาพ
องคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษา ทั้งนี้การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่ความความสัมพันธแ
ระดับสูง เดก หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักความมีสวนรวม ละหลักคุณธรรม ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับวิเลพร จันสง่ียม (2555 : 104) เดทําการวิจัยรื่องความสัมพันธแระหวางการบริหารดย฿ชหลักธรร
มาภิบาลกับประสิทธิผลของผูบริหารรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 18 ดยรวมมีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ฿นระดับสูง  
 4..ความสามารถ฿นการพยากรณแของการบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอองคแการหงการ
รียนรู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดย
฿ชหลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณแการป็นองคแการหงการรียนรูเดรอยละ 71.20 ทํา฿หยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่วา การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณแความป็นองคแการหงการรียนรูของ
สถานศึกษาเด ละมื่อสถานศึกษามีระดับบริหารงานดย฿ชหลักธรรมาภิบาลพิ่มขึ้น จะทํา฿หสถานศึกษาป็น
องคแการหงการรียนรูพิ่มขึ้นดวย ป็นพราะการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธแ
ทางบวกกับองคแการหงการรียนรู ละยังพบอีกวาการบริหารดย฿ชหลักธรรมาภิบาลทุกดานมีความสัมพันธแกับ
องคแการหงการรียนรู฿นระดับสูง ดยที่หลักนิติธรรมละหลักความปรง฿สมีความสัมพันธแ฿นระดับปานกลาง  
สอดคลองกับบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ละคณะ (2560 : บทคัดยอ)เดทําการวิจัยรื่อง การศึกษาความสัมพันธแ
ระหวางวัฒนธรรมองคแการกับสภาพองคแการหงการรียนรูของวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบวา วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีวัฒนธรรมองคแการละสภาพองคแการหง
การรียนรูทั้งดยรวมละรายดานอยู฿นระดับปานกลาง วัฒนธรรมองคแการดยรวมละรายดานมีความสัมพันธแ
ทางบวก฿นระดับปานกลางถึง฿นระดับดีกับสภาพองคแการหงการรยีนรูทั้งดยรวมละรายดานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ .01 วัฒนธรรมองคแการสามารถทํานายสภาพองคแการหงการรียนรูของวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเดรอยละ 46.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
 1. สถานศึกษาตาง ๆ ควรกําหนดกลยุทธแขององคแการที่ชัดจน฿นการพัฒนารูปบบการบริหารดย฿ชหลัก
ธรรมาภิบาลที่อื้อตอการรียนรูละสภาพองคแการหงการรียนรู พื่อสงสริม฿หสถานศึกษามีความสามารถ฿นการ
ดํานินงานมากขึ้น 
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 2. สํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ควรมีผนการสงสริม สนับสนุน ละกํากับติดตาม
฿หสถานศึกษาตาง ๆ เดพัฒนาการบริหารละองคแการหงการรียนรู ดยฉพาะการบริหารดย฿ชหลักธรรมาภิบาล
นั้น ควรรงพัฒนาดานความคุมคาละการมีสวนรวมปฏิบัติงานป็นอันดับรก ๆ 
 3. สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ควรจัด฿หมีวิธีการปฏิบัติที่ป็นลิศ (Best Practice) 
฿นรื่องการพัฒนารูปบบการบริหารดย฿ชหลักธรรมาภิบาลละองคแการหงการรียนรู พื่อป็นตนบบ฿หกับ
สถานศึกษาตาง ๆ เดพัฒนาร็วยิ่งขึ้น  
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการบริหารดย฿ชหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  
 2. ควรจัด฿หมีการวิจัยชิงคุณภาพกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลละองคแการ 
หงการรียนรู ของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  
 3. ควรศึกษานวทางการจัดการความรูพื่อสถานศึกษาเปสูองคแการหงการรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ควรจัด฿หมีการวิจัยกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงช้ีการป็นองคแการหงการรียนรูของสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17  
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การพัฒนากิจกรรมโครงการเป็นฐานในการเรียนรู๎ เร่ืองการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา 
วิชาธุรกิจสื่อการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT BASE LEARNING OF EDUCATION MEDIA BUSINESS PLAN 
DRAFTING, EDUCATION MEDIA BUSINESS FOR LEARNING ACHIEVEMENT DEVELOPMENT OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS 
 

กิติกร ทิพนัด 
Kitigorn Tipnad 

สาขาทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนากระบวนการละประมินทักษะการรียนรู ( Learning Skill ) ของ
นักศึกษาหลังจากรียนรูดย PBL ละพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาระหวางกอนรียนละ
หลังรียน ฿นการรียนการสอนที่สอดคลองกับทักษะการรียนรู฿นศตวรรษท่ี 21ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะบียน
รียนรายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 หมูรียน 
จํานวน 87 คน ดยผูวิจัยเดลือกกลุมตัวอยางที่ป็นนักศึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 3 ท่ีลงทะบียนรียนรายวิชา ธุรกิจ
สื่อการศึกษา ภาครียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมูรียน จํานวน 43 คน ดย
วิธีการสุมตัวอยางบบกลุม (Cluster sampling) ละ฿ชครื่องมือ฿นการวิจัย เดก ผนการสอน การสนทนาตาม
ธรรมชาติ บบทดสอบ บบสังกตพฤติกรรม บบประมินผลงาน สถิติที่฿ชเดก คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน
ละ สถิติ t-test  
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่รียนดวยการ฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรู รื่องการขียนผนธุรกิจ
สื่อการศึกษาทํา฿หผูรียนมีทักษะกระบวนการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาอยางป็นระบบ ละทํา฿หนักศึกษากิด
ความคิดสรางสรรคแ ละการดํานินงานตามขั้นตอน อยู฿นระดับดีมาก สวนทางดานนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคแ 
ดึงดูดความสน฿จละ฿ชเดจริงกับกลุมปูาหมาย (ผูซื้อ) อยู฿นระดับดี  ละกิดทักษะการรียนรูที่สอดคลองกับ
ลักษณะของผูรียน฿นศตวรรษที่ 21 
คําสําคัญ : การรียนบบ฿ชครงการป็นฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระดับปริญญาตรี  
 
ABSTRACT 
 This study aims to develop the process and evaluate the learning skill of students after 
using Project Based Learning (PBL) and to develop the learning achievement of students between 
before and after of using of the learning process which conformed to the 21st century learning 
skills of 3rd year students who register Business in Educational Media, 2nd semester, Academic year 
2014, Nakhon Ratchasima Rajabhat University for 2 sections, 87 students. The samples of the 
study are the 3rd year students who register Business in Educational Media, the 2nd semester, the 
Academic year 2014, Nakhon Ratchasima Rajabhat University for 1 section, 43 students by Cluster 
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sampling. The tools of this study are course syllabus, Dialogues, test, behavioral observation form 
and evaluation form. The statistics are mean, S.D., and t-test. 
 From the study, students who use Project Based Learning (PBL) for education media 
business plan drafting has the development of skills for education media business plan drafting 
systematically and develop the creativity and work sequences which the level of Very High. For 
the study content, it meets the objectives of the study, is attract, and practical with the target 
group (buyers) which the level of High. Moreover, students develop the skills according to the 
21st century learning skills. 
Keywords : Project Base Learning, Achievement for Bachelor's Degree 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีนยบาย฿นการจัดการรียนการสอนดยนนผูรียนป็นศูนยแกลาง พื่อ
สงสริมทักษะความสามารถการสวงหาความรูละการรียนรูดวยตนองของนักศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, 2010) จากประสบการณแของผูวิจัย฿นฐานะผูสอนรายวิชาทคนลยีการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พบวานักรียนกือบทุกคนมีปใญหาละเดเดรียนรูปใญหา฿นการบูรณาการความรูละการสื่อสาร฿นสถานการณแจริง  
ดังนั้นการพัฒนากระบวนการรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงป็นสิ่งสําคัญ 
 ปใจจุบันนักศึกษามีการ฿ชทคนลยีอยางพรหลาย ตการที่จะตรียมความพรอมพื่อ฿หนักศึกษา
สามารถประสบความสําร็จ฿นอนาคตเด ตองสามารถที่จะ฿ชทคนลยีพื่อพัฒนาความคิด฿นการกปใญหาละ
ทักษะ฿นศตวรรษที่ 21 ที่จะรียนรูเดอยางมีประสิทธิภาพละสามารถนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด  
 การสอนดย฿ชครงการป็นฐานการรียนรู (Project-Based Learning: PBL) ป็นนวทางการรียนรูที่฿ช
วิธีสอนหลากหลาย จัดป็นกลยุทธแสําคัญสําหรับการสอน฿หประสบความสําร็จ฿นศตวรรษที่ 21 (Bell, 2010) การ
สอนดย฿ชครงการป็นฐานการรยีนรู หรือ PBL ป็นวิธีนําสถานการณแจริง฿นชีวิตประจําวันมา฿ช฿นการสอน ดย฿ช
ปใญหาจริงหรือคําถามที่มีความทาทาย พื่อ฿หผูรียนดํานินการกปใญหาเดอยางต็มศักยภาพ(Thomas, 2000) 
PBL ป็นสิ่งที่ทาทายสําหรับครูที่จะนํามา฿ช฿หกิดประยชนแ฿นชิงบวก (Center of Excellence in Leadership 
of Learning, 2009) กิจกรรมการรียนรู PBL ป็นกิจกรรมที่ตอง฿ชระยะวลายาวนาน ป็นการบูรณาการ฿น
ลักษณะของสหวิทยาการ นนผูรียนป็นศูนยแกลาง ละบูรณาการปใญหาจริงกับการปฏิบัติ ความทาทายของ PBL 
คือ การสรางรงจูง฿จ฿หกผูรียน ละการมีสวนรวม฿นการรียนรู ถึงมวาผูสอนจะมีประสบการณแ มากก็ตาม 
(Educational Technology Division, 2006) 
 การ฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรูชวย฿หผูรียนเดสรางประสบการณแ ละการฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 
พื่อ฿หผูรียนเดกิดการรียนรูอยางลึกซึ้ง฿นนื้อหา ละกิดทักษะ฿นศตวรรษที่ 21 (Ravitz, Hixson, English, & 
Mergendoller, 2012) PBL ป็นวิธีสงสริมการคิดบบนามธรรมละทักษะทางปใญญา฿นการศึกษาปใญหาที่
ซับซอนอยางถี่ถวน รวมทั้งสงสริม฿หกิดความขา฿จ฿นความรูที่ถูกตอง (Educational Technology Division, 
2006) สําหรับตละครงการควรมีการวางผนอยางรอบคอบ มีการจัดการ ละการประมิน ที่ช่ือมยงนื้อหาชิง
วิชาการกับทักษะ฿นศตวรรษที่ 21 ชน การทํางานรวมกัน การสื่อสาร ละการคิดชิงวิพากษแ (Mergendoller, 
Markham, Ravitz & Larmer, 2006) สําหรับ PBL ผูรียนจะเดทําการสํารวจ เดตัดสิน฿จ เดตีความ ละการ
สังคราะหแขอมูล฿นรูปบบที่มีความหมาย คลายกับวิธีการที่฿ช฿นการรียนรูละสดง฿หห็นถึงความรู 
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(Educational Technology Division, 2006) คําถามที่สําคัญของการวิจัย คือ สามารถพัฒนาทักษะการรียนรู฿น
ศตวรรษที่ 21 ของผูรียนเดอยางเร ละรูปบบการฝึกปฏิบัติที่ปลี่ยนปลงสามารถนํามา฿ชอยางมีประสิทธิภาพ
กับนักรียนทุกคนเดอยางเร 
 การพัฒนากิจกรรมครงการป็นฐาน฿นการรียนรู รื่องการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาวิชาธุรกิจ
สื่อการศึกษาพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  
พุทธศักราช 2555 หรือครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ซึ่งป็นหลักสูตร฿หมที่ริ่ม฿ช฿นปีการศึกษา 2555 ละป็นรายวิชาที่
นนการบูรณาการนื้อหาดยกําหนดจุดมุงหมายเวคือ พื่อ฿หผูรียนเดมีความรู ความขา฿จ หลักการ วิธีการ 
รูปบบ ละทคนิคตางๆ ฿นการทําผนการตลาดดานสื่อการศึกษา  ตลอดจนขา฿จกฎหมายละวิคราะหแ
กลุมปูาหมายของการทําผนทางการตลาด฿นการผลิตสื่อ พรอมขา฿จระบียบวิธีการของการผลิตสื่อการศึกษาเด
อยางขา฿จละสรางสรรคแผลงานที่ป็นประยชนแตอสังคมเด (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555) จาก
จุดมุงหมายดังกลาวการ฿หนักศึกษาเดรียนรูนื้อหาละลงมือปฏิบัติงานขียนผนดานธุรกิจสื่อการศึกษา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อพัฒนากระบวนการ PBL ฿นการรียนการสอนที่สอดคลองกับทักษะการรียนรู฿นศตวรรษท่ี 21 
 2. ประมินทักษะกระบวนการรียนรู ( Learning Skill ) ของนักศึกษาหลังจากรียนรูดย PBL ฿น 
กระบวนการรียนการสอนที่สอดคลองกับทักษะการรียนรู฿นศตวรรษที 21   
 3. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักศึกษาระหวางกอนรียนละหลังรียน  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. การรียนบบ฿ชครงการป็นฐาน ( Project-Based Learning ) คือ การจัดการรียนรูดย฿ชครงการ
ป็นฐานพื่อกระตุน฿หผูรียนกิดการรียนรูดยอาศัยกิจกรรมการคนควาละนําเปสูการลงมือปฏิบัติป็นกลุมละ
นําเปสูความรู฿หมดยมีการขียนกระบวนการจัดทําครงงานละเดผลการจัดกิจกรรมป็นผลงานบบรูปธรรม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน คือ ความสามารถของผูรียน฿นดานตางๆ ซึ่งวัดเดดยการสดงออกมา 3 
ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย ละดานทักษะพิสัย 
 3. ทักษะกระบวนการรียนรู คือ การ฿หผูรียนเดรียนรู ฿ฝุรู อยากรียนรู รูวิธีการศึกษาหาความรู฿น
รูปบบตางๆ  
 4. การพัฒนากระบวนการ คือ การสรางความปลี่ยนปลงเป฿นทิศทางที่ดีขึ้น฿นดานกระบวนการ฿นการ
พัฒนาการวางผน การคิด วิธีการที่สรางสรรคแที่หลากหลาย 
 สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีรียนดวยกระบวนการพัฒนากิจกรรมดย฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรู รื่องการ 
ขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา  วิชาธุรกิจสื่อการศึกษา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนท่ีสูงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัย฿นช้ันรียน พื่อศึกษารูปบบการรียนรูดย฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรู 
รื่องการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา฿นรายวิชาธุรกิจสื่อการศึกษามีกรอบนวคิดดังตอเปนี้ 
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 การรียนดย฿ชครงการป็นฐานการรียนรู  ป็นการจัดการรียนการสอนที่นนผูรียนป็นสําคัญรูปบบหนึ่ง 
ที่ทํา฿หผูรียนเดลงมือปฏิบัติจริง฿นลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐแคิดคน ดยครูปลี่ยน
บทบาทจากการป็นผู฿หความรู (teacher) ป็นผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หรือผู฿หคํานะนํา (guide) ทํา
หนาที่ออกบบกระบวนการรียนรู฿หผูรียนทํางานป็นทีม ชวยนะนํา ละ฿หคําปรึกษา พื่อ฿หครงการบรรลุ
ปูาหมายตามที่ตั้งเว   ซึ่งประยชนแของการรียนรูดวยครงการป็นฐานนี้สิ่งที่ผูรียนเดรับจากการรียนรูดวย PBL 
ที่นอกหนือจากความรู (knowledge) หรือวิธีการหาความรู (searching) ตป็นทักษะการรียนรูละนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) ทักษะชีวิตละประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะดานขอมูล
ขาวสาร การสื่อสารละทคนลยี (Information Media and Technology Skills)   ผูรียนจะเดฝึกการ฿ชทักษะ
การคิดชิงวิพากษและกปใญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร (communicating) 
ละทักษะการสรางความรวมมือ (collaboration) รวมทั้งป็นอกาสที่ผูสอนจะเดสรางสัมพันธแที่ดีกับผูรียนดวย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบนวคิดการศึกษาตอการรียนบบ฿ชครงการป็นฐาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ผูวิจัยเดออกบบการวิจัยครั้งนี้ดย฿ชการวิจัยบบตรียมทดลอง (Pre-experimental design)  
ระยะวลาก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเดดํานินการก็บรวบรวมขอมูลตั้งตดือนมกราคม  ถึง มษายน 2558 
 ประชากร 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 หมูรียน จํานวน 87 คน    
 กลุํมตัวอยําง 
  ผูวิจัยเดลือกนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 1 หมูรียน ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ภาค
รียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 43 คน     
 ข๎อมูลพ้ืนฐานของกลุํมตัวอยําง 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมูรียน จํานวน 43 คน   ดังสดง฿นตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน ร๎อยละ 
ชาย 19 44.18 
หญิง 24 55.81 

  

การรียนบบครงการป็นฐาน 

ทักษะกระบวนการรียนรู 

ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการรวบรวมขอมูล เดก 
 1. ผนการสอน ผูวิจัยจัดทําผนการสอน฿หสอดคลองกับนื้อหา จุดประสงคแของรายวิชาธุรกิจ
สื่อการศึกษา ละกระบวนการรียนรูจากครงการดย฿ชผนการสอนนี้ป็นนวทางการจัดกิจกรรมละ
กระบวนการรียนรู 
 2. การสนทนาตามธรรมชาติ ( Natural conversation ) ป็นวิธีที่นํามา฿ชทั้งกระบวนการสรางสัมพันธภาพ
กับผูรียนละก็บขอมูลตลอดกระบวนการวิจัย 
 3. บบทดสอบ ผูวิจัยสรางบบทดสอบกอนรียนละหลังรียนกี่ยวกับการขียนผนดย฿ชครงการ
ป็นฐาน฿นการรียนรูวิชาธุรกิจสื่อการศึกษาดยการหาผูชี่ยวชาญ฿นการหาคุณภาพของบบทดสอบ 
 4. บบสังกตพฤติกรรม บบสังกตจะชวย฿หผูวิจัยเดห็นภาพหตุการณแตาง ๆ ที่กี่ยวของกับ
กระบวนการรียนรูเดอยางป็นธรรมชาติมากที่สุดตลอดกระบวนการวิจัย  
 5. บบประมินผลงาน ผูวิจัยสรางบบประมินผลงานขึ้นพื่อ฿ชประมินผลงานของผูรียน฿นการศึกษา
ครั้งนี้มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ดยผูวิจัย฿ชการตรวจสอบหลายหลง (Data triangulation) ฿ช
วิธีการก็บขอมูลหลายวิธี (Methodological triangulation) ฿นตละดานกําหนดคะนนอยู฿นชวงระหวาง 1 ละ 
5 ละบงระดับทักษะการรียนรู฿นศตวรรษท่ี 21 ออกป็น 5 ระดับ คือ  
  ปรับปรุง  1 คะนน 
   พอ฿ช  2 คะนน 
   ดี   3 คะนน 
   ดีมาก  4 คะนน 
   ดียี่ยม 5 คะนน   
 กระบวนการสอนโดยการใช๎โครงการเป็นฐานการเรียนรู๎ 
 1. ผูวิจัยช้ีจงทําความขา฿นกระบวนการละวิธีรียนละ฿หนักศึกษาบงกลุมตามความสมัคร฿จ กลุม
ละ 5-6 คน ดยจะเดกลุมทั้งหมด 8 กลุม บงออกป็นจํานวน 5 คน 5 กลุม จํานวน 6 คน 3 กลุม 
 2. ผูวิจัยกําหนด฿หนักศึกษาเดรวมกันคิดละวางผน฿นการผลิตสื่อทางการศึกษาพื่อป็นนวทาง฿น
การวางผนการตลาดสําหรับผูที่สน฿จ฿นการผลิตสื่อการศึกษาพื่อการคา ซึ่งจะสงผล฿หนักศึกษาที่รวมขียนผน
ทางธุรกิจสื่อเดล็งห็นถึงความสําคัญตลอดจน฿ชป็นนวทาง฿นการวิคราะหแสื่อ การวางผนละชองทางการคา
สื่อการศึกษา฿หบรรลุตามจุดมุงหมายเด 
 3. กิจกรรมครงการ 
  3.1 ขั้นการคิดละลือกช้ินงาน฿นการนํามา฿ชป็นสื่อ฿นการวางผนการทําธุรกิจสื่อการศึกษา  ดย
฿หผูรียนบงกลุมตามอัธยศัย ภาย฿นกลุมชวยกันสดงความคิดห็นลือกสื่อที่จะผลิตละนื้อหา฿นระดับช้ันที่จะ
นํามาประกอบ ลวนําสนอ฿นช้ันรียน ดยผูวิจัยละนักศึกษากลุมอื่นๆ รวมกัน฿หความคิดห็น ลกปลี่ยนรียนรู 
ซึ่งสวน฿หญลือกสื่อท่ีป็นกมสแ  คอมพิวตอรแชวยสอน (CAI) ละบางสวนลือกสื่อที่ป็นหนังสืออิล็กทรอนิกสแ (e-
Book) ป็นตน 
  3.2 ขั้นการศึกษาอกสารที่กี่ยวของ ตละกลุมเปศึกษานื้อหาที่จะนํามาผลิตระดับความยากงาย
ของนื้อหา฿นระดับชวงช้ัน ละออกบบตัวสื่ออิล็กทรอนิกสแจะมีการออกบบลักษณะอยางเร ฿ชทรัพยากร
อะเรบาง฿นการผลิต ดยผูวิจัยเด฿หคํานะนําดานทรัพยากร ขอบขายการทํางาน สริมความรูจากผูช่ียวชาญดาน
การผลิตสื่อการสอนประภทตางๆ  ละจากสื่อทคนลยีสารสนทศ 
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  3.3 ขั้นการขียนคาครงผนธุรกิจสื่อการศึกษา ฿นตละกลุมสรุปองคแความรูที่เดรับจากผูวิจัยละ
ผูช่ียวชาญ ขียนรางครงงานขั้นตอนการวางผนดานการขียนผนทางธุรกิจสื่อการศึกษา กําหนดระยะวลา฿น
การขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา ตละขั้นตอนตั้งตรกจนถึงกระบวนการสุดทาย หาขอมูลดานการตลาดกี่ยวกับ
สื่อการศึกษา ผูวิจัยเดกําหนดขอบขต฿นการผลิตเวทั้งหมดป็นวลา 3 สัปดาหแ ละ฿หคํานะนํา฿นการขียนราง
ครงการ ฿หคําปรึกษา฿นการตรียมทรัพยากรละดานตางๆ  
  3.4 ขั้นการปฏิบัติครงงาน นักศึกษาตละกลุมลงมือปฏิบัติงานตามผนงานที่กําหนดเว฿นราง
ครงงานละระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาตองปฏิบัติงานขียนผนทางธุรกิจสื่อการศึกษา ละสรางสื่อตามที่เด
วางผน   
  3.5 ตละกลุมขียนรายงานการดํานินงานนําสนอผนธุรกิจละสือ่การศึกษา เดก ปใญหานวทาง
การกเข ขอสนอนะตางๆ ดยผูวิจัย฿หคํานะนํานวทางการขียนละรูปบบการขียนรายงาน 
  3.6 นําสนอผนธุรกิจละสื่อการศึกษา  ฿นช้ันรียนพื่อลกปลี่ยนรียนรู ดยผูวิจัยละนักศึกษา
กลุมอื่นรวมสดงความคิดห็นละรวมประมินผนธุรกิจละสื่อการศึกษาตละกลุม 
 4  การประมินผล ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูล฿นทุกขั้นตอน  
  4.1 ประมินผลการดํานินงานที่สําร็จตามผนการสอนทั้ง 6 ขั้นตอน ตั้งตรกจนถึงการสดง
ผลงาน ดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลละขอสนอนะสรุป 
  4.2 ประมินผลจากครงการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. ผูวิจัยจัดทําผนการสอน฿หสอดคลองกับนื้อหา จุดประสงคแของรายวิชาละกระบวนการรียนรูจาก
ครงการดย฿ชผนการสอนนี้ป็นนวทางการจัดกิจกรรมละกระบวนการรียนรู 
 2. การสนทนาตามธรรมชาติ ( Natural conversation ) ก็บขอมูลระหวางการวิจัยดยการสนทนา
ลกปลี่ยนละสดงความคิดห็นระหวางผูวิจัยกับผูรียน 
 3. ผูรียนทําบบทดสอบกอนรียนละหลังรียนกี่ยวกับการขียนผนดย฿ชครงการป็นฐาน฿นการ
รียนรูวิชาธุรกิจสื่อการศึกษา 
 4. บบสังกตพฤติกรรมจะชวย฿หผูวิจัยเดห็นภาพหตุการณแตาง ๆ ที่กี่ยวของกับกระบวนการรียนรูเด
ตลอดระยะวลาการทําวิจัย 
 5. ประมินผลงานของผูรียนดยการตรวจสอบความถูกตองของ ความคิดสรางสรรคแ  การดํานินงาน
ตามขั้นตอน  นื้อหาตรงตามจุดประสงคแ  ดึงดูดความสน฿จ  ละการ฿ชงานเดจริงกับกลุมปูาหมาย 
 
ตารางที่ 2 คาฉลี่ยผลการประมินทักษะกระบวนการรียนรู ( Learning Skill )  

รายการ คําเฉลี่ย ระดับ 
ความคิดสรางสรรคแ 4.7 ดีมาก 
การดํานินงานตามขั้นตอน 4.2 ดีมาก 
นื้อหาตรงตามจุดประสงคแ 3.6 ด ี
ดึงดูดความสน฿จ 3.3 ด ี
฿ชเดจริงกับกลุมปูาหมาย (ผูซื้อ) 3.1 ด ี
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 จากตารางที่ 2 พบวา คาฉลี่ยการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา ทางดานความคิดสรางสรรคแ ละการ
ดํานินงานตามขั้นตอน อยู฿นระดับดีมาก  สวนทางดานนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคแ  ดึงดูดความสน฿จละ฿ชเดจริง
กับกลุมปูาหมาย (ผูซื้อ) อยู฿นระดับดี  
 สวนทักษะการพัฒนากระบวนการ PBL ฿นการรียนการสอนที่สอดคลองกับทักษะการรียนรู฿นศตวรรษที่ 
21 ผูรียนเดดํานินการตามผนท่ีวางเวอยางถูกตองหมาะสม 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักศึกษาพบวากอนรียนผูรียนทําคะนนเดนอยกวาหลังรียน จึง
สรุปเดวาผูรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนท่ีดีขึ้นหลังจากเดศึกษากระบวนการรียนดย฿ชครงการป็นฐาน 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่รียนดวยการ฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรู รื่องการขียนผนธุรกิ จ฿น
รายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ทํา฿หผูรียนมีการพัฒนากระบวนการ PBL ฿นการรียนท่ีสอดคลองกับทักษะการรียนรู
฿นศตวรรษที่ 21  พรอมกับมีทักษะกระบวนการรียนรู ( Learning Skill )อยางตอนื่อง  จนนําเปสูการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ฿นการรียนเดอยางมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  ซึ่งป็นกระบวนการ฿นการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาอยาง
ป็นระบบ ทํา฿หผูรียนกิดความคิดสรางสรรคแ ละการดํานินงานตามขั้นตอน อยู฿นระดับดีมาก  สวนทางดาน
นื้อหาตรงตามวัตถุประสงคแ  ดึงดูดความสน฿จละ฿ชเดจริงกับกลุมปูาหมาย  อยู฿นระดับดี  ละกิดทักษะการ
รียนรูที่สอดคลองกับลักษณะของผูรียน฿นศตวรรษที่ 21 
 
อภิปรายผล 
 การ฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรู ป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาทักษะกระบวนการ฿น
การขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาของนักศึกษา฿หป็นเปอยางป็นระบบ ฿นตละขั้นตอนพื่อพัฒนากระบวนการ  
PBL ฿นการรียนการสอน ประมินกระบวนการทักษะการรียนรู (Learning Skill) ตลอดจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนของนักศึกษา฿หดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับลักษณะของผูรียน฿นศตวรรษที 21 ละเดสอดคลองกับ
ผลการวิจัยรื่องการสอนดย฿ชครงการป็นฐานการรียนรู พื่อพัฒนาทักษะการรียนรูศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
ทคนลยีการศึกษา (รุงรจนแ  พงศแกิจวิทูร, 2558.)  ละสอดคลองกับผลการวิจัยรื่องการ฿ชครงการป็นฐาน฿น
การรียนรู รื่อง การผลิตสื่ออิล็กทรอนิกสแ  วิชา การ฿ชบํารุงรักษาอุปกรณแทางทคนลยีการศึกษา (จิรศักดิ์  
วิพัฒนแสภากร, 2558.) ดยขั้นตอนรกเดพัฒนาความคิดกิดการระดมสมองรวมกันภาย฿นกลุมทํา฿หนักศึกษากิด
ความคิดสรางสรรคแ฿นการมองชองทางดานการตลาดนํามาสูการขียนผนธุรกิจสือ่การศึกษา ซึ่งมีสื่อการศึกษาตางๆ 
มากมายที่นํามา฿ช฿นการขียนผน อาทิ กมสแ  คอมพิวตอรแชวยสอน  หนังสืออิล็ กทรอนิกสแ ป็นตน  ดยที่
นักศึกษาเดศึกษาหาความรู฿นดานการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาทั้งจากผูช่ียวชาญดานผนธุรกิจละ฿ชระบบ
ทคนลยีสารสนทศมาชวย฿นการคิดละออกบบผนธุรกิจสื่อ ดยนักศึกษาสามารถขียนคาครงงาน฿หป็น
ขั้นตอน ตั้งตรกจนถึงนําสนอครงงานอยางป็นระบบตามกรอบกําหนดระยะวลา ละระบุบทบาทหนาที่ของ
ตละคน฿นการจัดทําครงงาน ป็นการออกบบวางผนงาน ฿นขั้นนี้นักศึกษาจะตองผลิต฿หลวสร็จภาย฿น 3 
สัปดาหแ จากนั้นนําสูขั้นของการลงมือขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา กิดทักษะการทํางานรวมกันละการสื่อสารกับ
ผูอื่นดยการอธิบายขั้นตอนการดํานินงานละวางผนการตลาดของสื่อการศึกษา พรอมจดบันทึกขอมูลตางๆ ของ
ผนธุรกิจ฿นดานปใญหาอุปสรรค  ละการกปใญหาของธุรกิจสื่อการศึกษาละดานการตลาดอยางละอียด ซึ่ง
ปใญหาที่พบมากที่สุดคือคูขงทางการตลาดที่ผลิตสื่อคลายคลึงกันจึงสงผลทํา฿หผูวาจางผลิตสื่อมีทางลือก฿นการ
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ลือกซื้อสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ละสงผลที่สําคัญ฿นดานราคาที่ตองปรับลงมา฿นราคาที่คอนขางต่ําจน฿น
บางครั้งถึงกับทาทุนท่ีผลิต  ดยสรุปขั้นตอนริ่มการทํางานจนถึงการขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาออกมาป็นช้ินที่
สมบูรณแ รวมทั้งสรุปปใญหาอุปสรรคละขอสนอนะ ข้ันสุดทายนักศึกษานําสนอผนธุรกิจละสื่อการศึกษา฿นช้ัน
รียน รวมกันลกปลี่ยนสดงความคิดห็นละประมินผนที่รวมกันขียนอยางมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ฿นการรียนท่ีดีขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยนักศึกษาที่รียนดวยการ฿ชครงการป็นฐาน฿นการรียนรู ทํา฿หผูรียนมีทักษะกระบวนการ
ขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษาอยางป็นระบบ กิดทักษะกระบวนการรียนรู ขา฿จขั้นตอน฿นการวางผนการทํางาน  
ละมีนวทาง฿นการกเขปใญหาเดอยางถูกตองนําเปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนที่ดีขึ้นสูทักษะการรียนรู
฿นศตวรรษที่ 21  
 
ข๎อเสนอแนะ  
 1. ควรสงสริม฿หนักศึกษาเดรียนรูบบครงการป็นฐานการรียนรู  ฿นรายวิชาอื่นๆ ดยนน
กระบวนการทํางานกลุมพื่อการลกปลี่ยนรียนรูละสอดทรก฿นกระบวนการการจัดการรียนการสอน 
 2. ควรจัดกิจกรรมละรูปบบการรียนการสอน฿หหลากหลายพื่อ฿หสอดคลองกับรูปบบการรียนรู
ละความตกตางของนักศึกษา 
 3. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนมื่อ฿ชรูปบบการจัดการรียนการสอนที่ตกตางกัน 
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การพัฒนาชุดบทเรียนเพ่ือสํงเสริมการเรียนร๎ูภาคปฏิบัติโดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 
แบบออนไลน๑และแบบออฟไลน๑ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎ 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE TO ENHANCE PRACTICAL LEARNING USING 
PROBLEM BASED LEARNING WITH ONLINE AND OFFLINE LEARNING THROUGH SCAFFOLDING 

SYSTEM 
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ทคนลยีพระจอมกลาพระนครหนือ 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแดังตอเปนี้ 1) พื่อพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการ
รียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู  ละ 
2) พื่อประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบ ที่พัฒนาขึ้น วิธีดํานินการวิจัยบงออกป็น 2 ระยะ เดก 
1) การพัฒนาบทรียนตามรูปบบ ละ 2)การประมินความหมาะสมของบทรียน ดยผูช่ียวชาญที่กี่ยวของ฿น
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผูช่ียวชาญที่฿ช฿นการประมินความหมาะสมของชุดบทรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 6 ทาน ดย
ผลการวิจัยพบวา 1) เดบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรยีนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบ
ออนเลนแ ละบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ละ 2) ผลการประมินความหมาะสมของ
บทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบ
ออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ฿นภาพรวมมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( X =4.15, S.D.=0.79) 
คําสําคัญ :  ชุดบทรียน, การรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน, ระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) develop the instructional package to enhance 
practical learning using problem based learning on online and offline learning through scaffolding 
system and 2) to evaluate the suitability of the development of instructional package to enhance 
practical learning using problem based learning on online and offline learning through scaffolding 
system. The research procedures consisted of 2 steps included of 1) the development of 
instructional package based on the model and 2) evaluate the suitability of the development of 
instructional package. There were six experts were interviewed to evaluate the suitability of the 
development of instructional package.  The results revealed that 1) the instructional package to 
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enhance practical learning using problem based learning on online and offline learning through 
scaffolding system. And 2) the overall suitability level of instructional package was at high level 
( X =4.15, S.D.=0.79). 
Keywords :  Instructional package, Problem-based learning, Scaffolding system 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา  
 การจัดการศึกษาของเทย฿นปใจจุบันน้ันพบวายังประสบปใญหาอยูมาก ถึงมวาจะผานการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งสําคัญ อันป็นรงผลักดัน฿หรัฐบาลละหนวยงานที่กี่ยวของเดดํานินการปฏิรูปละรงรัดปรับปรุงระบบ
การศึกษาอยางตอนื่องรื่อยมาจนถึงปใจจุบัน อีกทั้งนวนมของการจัดการรียนการสอนที่นนผูรียนป็นสําคัญ 
เดรับการกลาวถึงละกําหนด฿หมีความสําคัญมากขึ้นป็นลําดับ ทั้งจาก พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 
2542 กเขพิ่มติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 13) ซึ่งระบุนวทางการนนผูรียนป็น
สําคัญ ที่ตองยึดหลัก฿นการจัดการศึกษาวาผูรียนทุกคนมีความสามารถรียนรู ละพัฒนาตนองเด ดยมีการจัด
กระบวนการรียนการสอนที่สงสริม฿หผูรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติละต็มศักยภาพละปลี่ยนบทบาทของ
นักศึกษาจากผูรับมาป็น “ผูรียน” ละปลี่ยนบทบาทของอาจารยแจากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรู มาป็น 
“ผูจัดประสบการณแการรียนรู” ละทําหนาที่ป็นผูนะนํา หรือ ผูอื้ออํานวยการรียนรู ฿หจุดนนการรียนรูอยูที่
ผูรียน มากกวาอยูที่ผูสอน นวการรียนการสอนดังกลาวมีความสอดคลองกับนวคิดการรียนรูดย฿ชปใญหาป็น
ฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ซึ่งป็นวิธีการรียนรูบบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ฿นการรียนรูที่นนผูรียน
ป็นสําคัญ฿นการปฏิรูปการศึกษา ดย฿ชปใญหาป็นตัวกระตุน฿หผูรียนกิดความสน฿จละทาทายที่จะคนหาคําตอบ
จากหลงความรูตาง ๆ จากการสวงหาคําตอบ ละรวมบงปในประสบการณแกับผูรียนคนอื่น ๆ ดยลดบทบาท
ของผูสอนลงจากผูบรรยายการสอนเปป็นผูอํานวยความสะดวก฿นการรียนรู฿หกับผูรียน 
 การรียนการสอน฿นระดับอุมศึกษานั้น มีทั้งรายวิชาทฤษฎีละรายวิชาปฏิบัติ ฿นสวนของรายวิชาทฤษฎี
นั้น มุงนน฿หผูรียนเดรียนรูหลักการ ทฤษฎี ละนวคิดตาง ๆ พื่อ฿หผูรียนเดกิดความรูละนวคิดตาง ๆ อัน
จะป็นพ้ืนฐานความรู฿นการนําเปปฏิบัต฿ิหกิดผลป็นรูปธรรมตอเป สําหรับ฿นรายวิชาปฏิบัตินั้น มุงนน฿หผูรียนเด
รูนวทางปฏิบัติที่จะนําเปสูการปฏิบัติจริง฿หกิดผลป็นรูปธรรมชนกัน ดังนั้น ความสําคัญของรายวิชาทฤษฎีละ
รายวิชาปฏิบัติจึงมีบทบาทตอการรียนการสอนเมยิ่งหยอนกวากัน นื่องจากบัณฑิตที่จะจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ตางก็มุงหวังออกเปประกอบสัมมาชีพ พื่อรับ฿ชตลาดรงงานตอเป ดังนั้นรายวิชาทั้งทฤษฎีละปฏิบัติจึงมี
ความสําคัญตอทุกหลักสูตร฿นระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา การจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการวิคราะหและ
ซอมบํารุงเมครคอมพิวตอรแ฿นสถานศึกษา มีจุดมุงหมายที่จะ฿หผูรียนมีความรูความขา฿จ฿นภาคทฤษฏีละ
ภาคปฏิบัติ ดยการรียน฿นภาคปฏิบัติที่ผูรียนสามารถศึกษาดวยตนองจะทํา฿หผูรียนมีประสบการณแ เดห็นจริง
ละขา฿จ฿นนื้อหามากกวาการปฏิบัติ฿นหองรียนพียงอยางดียว ฿นรายวิชาการวิคราะหและซอมบํารุง
เมครคอมพิวตอรแ฿นสถานศึกษา มีนื้อหาบางสวนท่ีตอง฿ชการรียนรูดวยการปฏิบัติ ชน การประกอบ ละติดตั้ง
ช้ินสวนอุปกรณแคอมพิวตอรแ การวิคราะหแ ละหานวทางกเขปใญหาบื้องตนของเมครคอมพิวตอรแ การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ ละการติดตั้งปรกรมประยุกตแบนเมครคอมพิวตอรแ ป็นตน ตนื่องจากการรียนรู฿น
ภาคปฏิบัติ จําป็นตอง฿ชความรู ความขา฿จ รวมถึงทักษะ฿นการปฏิบัติ ละพื่อสรางประสบการณแ฿หกับผูรียน
มากขึ้น (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาคอมพิวตอรแ. 2556) 
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 การวิจัยรื่องนี้ จึงมีนวคิดที่จะพัฒนาชุดบทรียน (Instructional Package) ตามรูปบบที่เดสังคราะหแ
ขึ้น ป็นรูปบบที่มีช่ือวา PBLIP Model (รัฐพร, ดวงกมล ละมนตแชัย. 2560) พื่อป็นรูปบบ฿นการสรางชุดการ
รียนรูสําหรับผูรียนศึกษาดวยตนองพื่อสรางประสบการณแ฿หกับผูรียน เดกเขปใญหาละขา฿จ฿นนื้อหามากกวา
การปฏิบัติ฿นหองรียนพียงอยางดียว ดยประยุกตแนํามา฿ชทั้งบบออนเลนและบบออฟเลนแ พื่อปิดอกาส฿ห
ผูรียนเดลือกรียนรูตามความถนัด ดยชุดบทรียนที่จะพัฒนาขึ้นนี้ เดออกบบบทรียนดยยึดตามขั้นตอนตาม
กระบวนการรียนรูบบ MIAP ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน เดก ขั้นตอนการนําขาสูบทรียน (Motivation) 
ขั้นตอนการ฿หนื้อหา (Information) ขั้นตอนการทําบบฝึกหัด (Application) ละ ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสําร็จ (Progress) ดยสวนที่จัดการรียนรู฿หกับผูรียนของชุดบทรียน ฿ชรูปบบการรียนรูบบปใญหาป็น
ฐาน (Problem Based Learning) มาป็นนวัตกรรมหลัก รวมกับการจัดการรียนบบออนเลนแ (Online 
Learning) การรียนบบออฟเลนแ (Offline Learning) ละการสริมศักยภาพทางการรียน (Scaffolding) ซึ่งป็น
ระบบท่ีชวยหลือผูรียน฿นการกเขปใญหา (มนตแชัย. 2549) พื่อป็นนวทาง฿นการจัดการรียนการสอนดย฿ชชุด
บทรียน พื่อสงสริม฿หผูรียนกิดความรับผิดชอบ฿นการรียนรูของตนอง อีกทั้งยังป็นนวทางละทางลือกหนึ่ง
สําหรับอาจารยแผูสอน฿นรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ เป฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿หมีความหลากหลาย ละทํา
฿หผูรียนเดพัฒนาความรู฿นภาคทฤษฏีละภาคปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยคาดหมายวาชุดบทรียนสําหรับศึกษาดวย
ตนองนี้ จะสามารถทํา฿หผูรียนมีผลการรียนภาคปฏิบัติที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐาน
บบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 
 2. พื่อประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 
ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ท่ีพัฒนาขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการพัฒนาละประมินความหมาะสมของชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 
ดย฿ชปใญหาป็นฐาน บบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ประกอบดวย การ
พัฒนาชุดบทรียนตามรูปบบ พื่อ฿ชจัดการรียนรู฿นรายวิชาการวิคราะหและซอมบํารุงเมครคอมพิวตอรแ฿น
สถานศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ละการประมินความ
หมาะสมของชุดบทรียนที่พัฒนาขึ้น ดย฿นการวิจัย฿นครั้งนี้มีกลุมตัวอยางป็นผูชี่ยวชาญที่฿ช฿นการประมินความ
หมาะสมของชุดบทรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 6 ทาน ดยการดํานินการวิจัยบงออกป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบ 
 การพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐาน บบ
ออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู มีการดํานินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ 
 ผูวิจัยเดทําการวิคราะหแ ละศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่กี่ยวของ ดังนี้ 
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 1. กําหนดนื้อหาวิชา ผูวิจัยเดกําหนดนื้อหาวิชาที่฿ช ฿นชุดบทรียน คือ รหัสวิชา 4123103 รายวิชาการ
วิคราะหและซอมบํารุงเมครคอมพิวตอรแ฿นสถานศึกษา จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5) สาขาวิชาคอมพิวตอรแ คณะครุ
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 2. ศึกษาครื่องมือสําหรับการพัฒนาบทรียน ดยผูวิจัยเดทําการศึกษาระบบที่จําป็น฿นการพัฒนา
บทรียน เดก กูกิลเซตแ (Google Sites) กูกิลคลาสรูม (Google Classroom) กูกิลฟอรแม (Google Forms) 
 3. วิคราะหแวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม พื่อกําหนดนื้อหา ละบบทดสอบ 
 4. วิคระหแนื้อหา฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม 
 5. วิคระหแสถานการณแปใญหา฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม 
 6. วิคระหแบบทดสอบ฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม 
 7. วิคราะหแระบบสนับสนุนศักยภาพทางการรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ 
 การออกบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐาน บบออนเลนและบบ
ออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ผูวิจัยเด฿ชรูปบบที่เดสังคราะหแขึ้น ป็นรูปบบที่มีช่ือวา PBLIP 
Model ป็นตนบบ฿นการออกบบบทรียน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ออกบบการนําสนอนื้อหาวิชา ผูวิจัยเดกําหนดนื้อหาของชุดบทรียน฿นรูปบบของ฿บงาน ละ
วิดีอสาธิต ซึ่งนื้อหาประกอบดวย 4 หนวยการรียนรู เดก  
  1.1 หนวยการรียนรูที่ 1 สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวตอรแ 
  1.2 หนวยการรียนรูที่ 2 การประกอบคอมพิวตอรแ 
  1.3 หนวยการรียนรูที่ 3 การกเขปใญหาคอมพิวตอรแ 
  1.4 หนวยการรียนรูที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
 2. ออกบบสถานการณแปใญหาดานการวิคราะหและซอมบํารุงคอมพิวตอรแ ดยกําหนดสถานการณแ
ปใญหาพื่อ฿หผูรียนดํานินการกเขปใญหา ละจัดทํารายงานผลการกเขปใญหา฿น 4 สถานการณแปใญหา ดังนี้ 
  2.1 สถานการณแปใญหาที่ 1 จัดกลุมสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวตอรแ 
  2.2 สถานการณแปใญหาที่ 2 ปใญหาของการประกอบคอมพิวตอรแ 
  2.3 สถานการณแปใญหาที่ 3 วิธีการการกเขปใญหาคอมพิวตอรแ 
  2.4 สถานการณแปใญหาที่ 4 มื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
 3. ออกบบระบบสริมศักยภาพทางการรียน ซึ่งป็นสวนท่ีคอยสนับสนุน ชวยหลือ ละติดตามผูรียน 
พื่อสนับสนุน฿หผูรียนกิดการรียนรูตามวัตถุประสงคแที่กําหนดเว ซึ่งบงออกป็น 4 สวน เดก 
  3.1 การสริมศักยภาพดานความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding) 
  3.2 การสริมศักยภาพดานกระบวนการรียนรู (Procedural Scaffolding) 
  3.3 การสริมศักยภาพดานการรูคิด (Metacognitive Scaffolding) 
  3.4 การสริมศักยภาพดานยุทธวิธีการรียนรู (Strategic Scaffolding) 
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา 
 การพัฒนาชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐาน บบออนเลนและบบ
ออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ผูวิจัยเด฿ชกูกิลเซตแ ป็นสวนหลัก฿นการพัฒนา฿นรูปบบว็บเซตแ฿น
รายวิชาการวิคราะหและซอมบํารุงเมครคอมพิวตอรแ฿นสถานศึกษา ซึ่งนื้อหาประกอบดวย 4 หนวยการรียนรู 
ละมีกระบวนการ฿นการรียนรู ดังน้ี 
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 1. วัตถุประสงคแ 
 2. หลงรียนรู ประกอบดวย ฿บความรู ละวิดีอสาธิต 
 3. สถานการณแปใญหา 
 4. บบทดสอบ 
 5. ระบบสริมศักยภาพทางการรียน 
 ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของบทเรียน 
 การประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ช
ปใญหาป็นฐาน บบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู มีการดํานินการ ดังน้ี 
 1. สรางบบประมินความหมาะสมของบทรียน 
 2. ตรวจสอบบบประมินความหมาะสมดยอาจารยแที่ปรึกษา พื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของบบ
ประมินความหมาะสม ลวนํามาปรับปรุงกเข 
 3. ประมินความที่ยงตรง (Validity) ของบบประมินความหมาะสม พื่อหาคาความสอดคลอง 
ระหวางวัตถุประสงคแกับขอคําถาม หรือรียกวา IOC (Index of Item-Objective Congruence) ดยผูช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน 
 4. ปรับปรุงบบประมินความหมาะสมของบทรียน 
 5. สง฿หผูช่ียวชาญที่฿ช฿นการประมินความหมาะสมของชุดบทรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 6 ทาน 
 6. การประมินผล 
  การประมินผล฿นการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบ
ชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริม
ศักยภาพ฿นการรียนรู ดยผูชี่ยวชาญ จํานวน 6 ทาน ตอบบบประมินความหมาะสมของบทรียน 
กณฑแ฿นการประมิน  พิจารณาจากคะนนฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ดยผูวิจัยกําหนดกณฑแตามวิธีของเลคอรแท 
(Likert) ดยประกอบดวยมาตรอันดับ (Rating Scale) ชิงคุณภาพ 5 ระดับ ละมาตรอันดับชิงปริมาณ 5 ระดับ 
ซึ่งมีลําดับตามความหมายของคะนน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 กณฑแการ฿หคะนนของบบประมินความหมาะสมของรูปบบ 
ระดับเกณฑ๑การให๎คะแนน 

ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
มากที่สุด 5 รูปบบที่สังคราะหแขึ้นมีความหมาะสมของรูปบบ฿นระดับมากท่ีสุด 
มาก 4 รูปบบที่สังคราะหแขึ้นมีความหมาะสมของรูปบบ฿นระดับมาก 
ปานกลาง 3 รูปบบที่สังคราะหแขึ้นมีความหมาะสมของรูปบบ฿นระดับปานกลาง 
นอย 2 รูปบบที่สังคราะหแขึ้นมีความหมาะสมของรูปบบ฿นระดับนอย 
นอยที่สุด 1 รูปบบที่สังคราะหแขึ้นมีความหมาะสมของรูปบบ฿นระดับนอยท่ีสุด 

 
 ดยกําหนดการปลความหมายของชวงคะนนตาง ๆ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 กณฑแการปลความหมายของชวงคะนน 

ชํวงคะแนน ความหมาย 

4.50 - 5.00 ผูตอบบบประมินมีความห็นวารูปบบท่ีสังคราะหแขึ้นมีความหมาะสม฿นระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 ผูตอบบบประมินมีความห็นวารูปบบท่ีสังคราะหแขึ้นมีความหมาะสม฿นระดับมาก 
2.50 - 3.49 ผูตอบบบประมินมีความห็นวารูปบบที่สังคราะหแขึ้นมีความหมาะสม฿นระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 ผูตอบบบประมินมีความห็นวารูปบบท่ีสังคราะหแขึ้นมีความหมาะสม฿นระดับนอย 
1.00 - 1.49 ผูตอบบบประมินมีความห็นวารูปบบท่ีสังคราะหแขึ้นมีความหมาะสม฿นระดับนอยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพ่ือสํงเสริมการเรียนร๎ูภาคปฏิบัติ โดยใช๎ป๓ญหาเป็น
ฐานแบบออนไลน๑และแบบออฟไลน๑ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎ มีผลการดําเนินการดังนี้ 
  ผลการพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐาน
บบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ดย฿ชกูกิลเซตแ มีรายละอียดดังนี้ 
  1.1 หนาหลักของบทรียน สดงรหัสวิชา ช่ือวิชา ละคําอธิบายรายวิชา ฿หผูรียนเดรับทราบถึง
ขอมูลทั่วเปของรายวิชา ละนื้อหาของรายวิชาซึ่งประกอบดวย 4 หนวยการรียนรู เดก หนวยการรียนรูที่ 1 
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวตอรแ หนวยการรียนรูที่ 2 การประกอบคอมพิวตอรแ หนวยการรียนรูที่ 3 การ
กเขปใญหาคอมพิวตอรแ ละหนวยการรียนรูที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
 

 
 
ภาพที่ 1 หนารกของชุดบทรียน 
 
  1.2 หนาหลักของหนวยการรียนรู ประกอบดวย วัตุประสงคแ หลงรียนรู บบทดสอบ ผูชวยหลือ 
ละสถานการณแปใญหา 
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ภาพที่ 2 หนาหลักของหนวยการรียนรู 
 
  1.3 หนาวัตถุประสงคแการรียนรู สดงถึงวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรมของตละหนวยการรียนรู 
 

 
 
ภาพที่ 3 หนาวัตถุประสงคแการรียนรู 
 
  1.4 หนาหลงรียนรู ป็นสวนการนําสนอนื้อหา ประกอบดวยสื่อการรียนรูตางๆ ชน ฿บความรู 
วิดีอสาธิต ละอกสารประกอบอ่ืนๆ  
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ภาพที่ 4 หนาหลงรียนรู 
 
  1.5 หนาบบทดสอบ ป็นสวนของบบทดสอบ฿นตละหนวยการรียนรู  
 

 
 
ภาพที่ 5 หนาบบทดสอบ 
 
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพ่ือสํงเสริมการเรียนร๎ู
ภาคปฏิบัติ โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานแบบออนไลน๑และแบบออฟไลน๑ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนร๎ู ที่
พัฒนาขึ้น 
  การประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 
ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู  ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดวยการประมิน฿น 3 ดาน เดก ดานนื้อหาวิชา ดานการจัดการรียนรู ละดานการประมินผล ซึ่งมีผล
การประมิน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 
 ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 

รายการประเมิน  S.D. 
ความ

เหมาะสม 
1. ความหมาะสมดานนื้อหาวิชา 4.18 0.83 มาก 
2. ความหมาะสมดานการจัดการรียนรู 4.13 0.81 มาก 
3. ความหมาะสมดานการประมินผล 4.14 0.72 มาก 

ความเหมาะสมโดยภาพรวม 4.15 0.79 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 สดง฿หห็นวาผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุด
บทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริม

ศักยภาพ฿นการรียนรู ฿นภาพรวมมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =4.15, S.D.=0.79) ดยผูช่ียวชาญมีความ

คิดห็นตอความหมาะสมมากท่ีสุด฿นดานความหมาะสมดานนื้อหาวิชา ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =
4.18, S.D.=0.83) นอกกจากนี้ผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมนอยท่ีสุด฿นดานความหมาะสมดานการ

จัดการรียนรู ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =4.13, S.D.=0.81) 
 มื่อพิจารณาผลการประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียน ป็นรายดาน มีผลการ
ประมิน ดังนี ้
 
ตารางที่ 4 ผลการประมินความหมาะสมดานนื้อหาวิชาของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรู
 ภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 

รายการประเมิน  S.D. 
ความ

เหมาะสม 
1. ด๎านเนื้อหาวิชา 
  1.1 ความหมาะสมของวัตถุประสงคแการรียนรู 4.17 0.75 มาก 
  1.2 ความสอดคลองของวัตถุประสงคแการรียนรูกับนื้อหาวิชา 4.33 0.82 มาก 
  1.3 ความถูกตองของนื้อหา 4.00 1.26 มาก 
  1.4 ความหมาะสมของการจัดรียงลําดับนื้อหา 4.17 0.98 มาก 
  1.5 ความหมาะสมของภาพประกอบ฿นนื้อหา 3.67 1.03 มาก 
  1.6 ความหมาะสมของการ฿ชภาษา฿นนื้อหา 3.83 0.75 มาก 
  1.7 ความหมาะสมของหลงการรียนรู 4.33 0.52 มาก 
  1.8 ความทันสมัยของนื้อหา 4.17 0.75 มาก 
  1.9 นื้อหาสงสริมการรียนรูดวยตนอง 4.50 0.84 มากที่สุด 
  1.10 นื้อหาสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 4.67 0.52 มากที่สุด 

ความเหมาะสมโดยภาพรวมด๎านเนื้อหาวิชา 4.18 0.83 มาก 
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 จากตารางที่ 4 สดง฿หห็นวาผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมดานนื้อหาวิชาของบทรียน
ตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มี

ระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ฿นภาพรวมดานนื้อหามีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =4.18, S.D.=0.83) 
ดยผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมมากที่สุด฿นดานนื้อหาสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ซึ่งมีความ

หมาะสมอยู฿นระดับมากท่ีสุด ( =4.67, S.D.=0.52) นอกกจากนี้ผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมนอย

ที่สุด฿นดานความหมาะสมของภาพประกอบ฿นนื้อหา ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =3.67, S.D.=1.03) 
 
ตารางที่ 5 ผลการประมินความหมาะสมดานการจัดการรียนรูของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการ
 รียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 

 
 จากตารางที่ 5 สดง฿หห็นวาผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมดานการจัดการรียนรูของ
บทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบ
ออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ฿นภาพรวมดานการจัดการรียนรูมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก 

( =4.13, S.D.=0.81) ดยผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมมากที่สุด฿นดานสื่อการรียนรูสงสริมการ

รียนรูภาคปฏิบัติ ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.55) นอกกจากนี้ผูช่ียวชาญมีความ
คิดห็นตอความหมาะสมนอยที่สุด฿นดานความหมาะสมของระบบสนับสนุนการรียนรู ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿น

ระดับมาก ( =3.83, S.D.=1.17) 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ความ

เหมาะสม 
2. ด๎านการจัดการเรียนรู ๎
  2.1 ความหมาะสมของรูปบบผนการจัดการรียนรู 4.00 0.63 มาก 
  2.2 ความถูกตองของผนการจัดการรียนรู 4.17 0.75 มาก 
  2.3 ผนการจัดการรียนรูสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 4.33 0.82 มาก 
  2.4 ความสอดคลองของกิจกรรมการรียนรูกับวัตถุประสงคแ 4.00 0.89 มาก 
  2.5 ความหมาะสมของสื่อการรียนรู 4.17 1.17 มาก 
  2.6 สื่อการรียนรูสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 4.50 0.55 มากที่สุด 
  2.7 ความหมาะสมของสถานการณแปใญหา 4.17 0.75 มาก 
  2.8 สถานการณแปใญหาสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 4.00 0.89 มาก 
  2.9 ความหมาะสมของระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 3.83 1.17 มาก 
  2.10 ระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู สง สริมการรียนรู
ภาคปฏิบัติ 

4.17 0.75 มาก 

ความเหมาะสมโดยภาพรวมด๎านการจัดการเรียนรู๎ 4.13 0.81 มาก 
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ตารางที่ 6 ผลการประมินความหมาะสมดานการประมินผลของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการ
 รียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 

 
 จากตารางที่ 6 สดง฿หห็นวาผูช่ียวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมดานการประมินผลของ
บทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบ
ออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ฿นภาพรวมดานการประมินผลมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก 

( =4.14, S.D.=0.72) ดยผูชี่ยวชาญมีความคิดห็นตอความหมาะสมมากที่สุด฿นดานความหมาะสมของรูปบบ

การประมินผลการปฏิบัต ิซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมากท่ีสุด ( =4.50, S.D.=0.55) นอกกจากนี้ผูช่ียวชาญมี
ความคิดห็นตอความหมาะสมนอยที่สุด฿นดานความสอดคลองระหวางบบทดสอบกับวัตถุประสงคแ ซึ่งมีความ

หมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =3.83, S.D.=0.75) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเดคนพบประด็นที่สมควรนํามาพิจารณา ดังนี้ 
 1. จากการพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐาน
บบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ผูวิจัยเดลือก฿ชครื่องมือ฿นการพัฒนา คือ 
ระบบกูกิลเซตแ ซึ่งป็นระบบหลัก฿นการจัดการรียนรู ซึ่งกู กิลเซตแป็นระบบที่สะดวก฿นการ฿ชงาน ฿ชงานงาย
หมาะสําหรับการรียนรูดวยตนองของผูรียน อีกท้ังยังมีสวนที่฿ช฿นการสื่อสารระหวางผูสอน ละผูรียนผานทางกู
กิลคลาสรูม ละยัง฿ช฿นสวนของกูกิลฟอรแม฿นการจัดทําบบทดสอบ ฿นการพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุด
บทรียนดังกลาว เดพัฒนาทั้ง฿นสวนของการ฿ชงานออนเลนแ ละการการจัดการรูปบบการรียนรูบบออฟเลนแ 
ดยการรียนการสอนผานระบบออนๆลนแยังสามารถนําสนอสถานการณแปใญหา฿หผูรียนห็นภาพเดชัดจน ดย฿ช
สื่อ฿นรูปบบมัลติมีดีย ขอความ ภาพนิ่งภาพคลื่อนเหว สียง ละวิดีอ รวมถึงยังมีระบบสริมศักยภาพ฿นการ
รียนรู ชวย฿นการกเขสถานการณแปใญหาของผูรียน 
 2. จากผลการประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรู
ภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ผูช่ียวชาญมี

รายการประเมิน  S.D. 
ความ

เหมาะสม 
3. ด๎านการประเมินผล 
  3.1 ความหมาะสมของรูปบบการประมินผลของบบทดสอบ 4.17 0.75 มาก 
  3.2 ความสอดคลองระหวางบบทดสอบกับวัตถุประสงคแ 3.83 0.75 มาก 
  3.3 ความครอบคลุมของบบทดสอบกับนื้อหา 4.33 0.52 มาก 
  3.4 ความหมาะสมของจํานวนขอสอบละวลา 4.00 0.63 มาก 
  3.5 ความหมาะสมของรูปบบการประมินผลการปฏิบัติ 4.50 0.55 มากที่สุด 
  3.6 ความหมาะสมของกณฑแการ฿หคะนนผลการปฏิบัติ 4.00 0.63 มาก 
  3.7 การประมินผลสะทอนถึงผลการรียนรูภาคปฏิบัติ 4.17 1.17 มาก 

ความเหมาะสมโดยภาพรวมด๎านการประเมินผล 4.14 0.72 มาก 
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ความคิดห็นตอความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหา
ป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู  ฿นภาพรวมมีความหมาะสมอยู฿น

ระดับมาก ( =4.15, S.D.=0.79) สดง฿หห็นวารูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหา
ป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู มีความหมาะสม฿นการนําเป฿ชกับ
กลุมทดลอง การจัดการรียนรูดย฿ชชุดบทรียนดังกลาว ตจากผลการประมินจากผูช่ียวชาญ ยังสดง฿หห็นว า
ควรปรับปรุงกเข฿นดานตางๆ พื่อ฿หชุดบทรียนมีความสมบูรณแมากขึ้น ดังนี้ 
  2.1 ดานนื้อหา ผูช่ียวชาญมีความห็นกี่ยวกับความหมาะสมนอยที่สุด฿นดานความหมาะสมของ

ภาพประกอบ฿นนื้อหา ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =3.67, S.D.=1.03) สดง฿หห็นวา ควรปรับปรุง
ภาพประกอบ฿นนื้อหา ฿หมีความถูกตอง สวยงาม ละนาสน฿จมากขึ้น 
 2.2 ดานการจัดการรียนรู ผูชี่ยวชาญมีความห็นกี่ยวกับความหมาะสมนอยที่สุด฿นดานความหมาะสม

ของระบบสนับสนุนการรียนรู ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =3.83, S.D.=1.17) สดง฿หห็นวา ควร
ปรับปรุงระบบสนันสนุนการรียนรู ฿หมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.3 ดานการประมินผล ผูช่ียวชาญมีความห็นกี่ยวกับความหมาะสมนอยที่สุด฿นดานความสอดคลอง

ระหวางบบทดสอบกับวัตถุประสงคแ ซึ่งมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก ( =3.83, S.D.=0.75) สดง฿หห็นวา 
ควรปรับปรุงรื่องความสอดคลองระหวางบบทดสอบกับวัตถุประสงคแ ฿หมีความสอดคลองมากขึ้น 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
1. การ฿ชงานชุดบทรียนพื่อสงสริมการรยีนรูภาคปฏบิัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มี
ระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ที่พัฒนาขึ้น ควรมีการจัดตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวตอรแ ระบบครือขาย
อินทอรแน็ต การ฿หความรูบื้องตนกี่ยวกับการ฿ชงานคอมพิวตอรแ ละการ฿หความรู฿นการ฿ชชุดบทรียน 
2. ควรมีการจัดทําคูมือการ฿ชงานชุดบทรียน ละคูมือการรียนของผูรียน พื่อ฿หชุดบทรียนพื่อสงสริมการ
รียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้พื่อพัฒนาละประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริม
การรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 
ทานั้น การวิจัย฿นครั้งตอเปจึงควรทําการทดลอง฿ชชุดบทรียนที่พัฒนาขึ้นกับกลุมทดลองตอเป 
 2. ควรวิจัยพื่อหาประสิทธิภาพของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ 
ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 
 3. ควรวิจัยพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการรยีนของผูรยีนที่฿ชบทรียนตามรปูบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการ
รียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 
 กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําร็จลงเดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ดวงกมล พธิ์นาค ละศาสตราจารยแ ดร.
มนตแชัย ทียนทอง ที่เดกรุณา฿หคํานะนํา ชวยตรวจกเข ดูล฿นการวิจัยของผูวิจัยทุกขั้นตอน ซึ่งป็นประยชนแ
อยางยิ่งตอการวิจัย฿นครั้งนี้ 
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 ขอขอบพระคุณผูช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณา฿หขอมูลคํานะนํา฿นการพัฒนาบทรียนตามรูปบบชุด
บทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริม
ศักยภาพ฿นการรียนรู ละประมินความหมาะสมของบทรียนตามรูปบบชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรู
ภาคปฏิบัติ ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู ซึ่งป็น
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การพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านการเขียนตัวอักษรจนีของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง 

A DEVELOPMENT OF CHINESE CHARACTER WRITING EXERCISES TO DEVELOP THE CHINESE 
DEVELOPMENT CHARACTER WRITING SKILLS OF STUDENTS  MUBAN CHOM BUENG RAJABHAT 

UNIVERSITY 

 
กฤษดา กฤตเมธกลุ1 และ ณัฐปภัสร๑ พงษ๑โพนเพ็ก2 

Kridsada Kridtamatakool1 and Natpaphat Phongphonphek2 

1,2สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยรื่องการพัฒนาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน พื่อพัฒนาทักษะดานการขียนตัวอักษรจีนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง฿หมีประสิทธิภาพตามกณฑแมาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความพึงพอ฿จ
ของนักศึกษาท่ีมีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กลุมตัวอยางที่
฿ช฿นการวิจัยนี้ป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ที่ลงรียน฿นรายวิชาภาษาจีนบื้องตน 
(GE58104) ฿นภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย 
ประกอบดวย ชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง บบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ละบบประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษาท่ีมีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน สถิติที่฿ช฿น
การวิคราะหแขอมูลเดก คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละสถิติทดสอบคาทีบบเมอิสระ   
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มี
คาทากับ 82.41/88.83 ซึ่งสูงกวากณฑแที่กําหนดเว คือ 80/80  
 2. ความพึงพอ฿จของผูรียนที่มีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ดยรวมอยู฿นระดับมากที่สุด ( X =4.52, S.D.=0.49) 
คําสําคัญ : ชุดฝึกการขียน, ตัวอักษรจีน 
 
ABSTRACT 
 This study of a development of Chinese character writing exercises to develop the 
Chinese development character writing skill of students at Muban Chom Bueng Rajabhat 
University is to develop Chinese character writing exercises effectively based on a standard 80/80 
for students at Muban Chom Bueng Rajabhat University. Moreover, the study attempts to 
emphasize on a satisfaction of the students regarding Chinese character writing exercises 
developed by a group of researchers. In this study, a target group of the study is 30 students who 
enrolled in Chinese basic 1 (GE58104) in educational year 2017 semester 2; moreover, the chosen 
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participants were selected randomly by Microsoft program. Otherwise, a research tool consists of 
Chinese character writing exercises, an assessment test and a questionnaire, for measuring the 
students’ satisfaction. In term of statistics, an analysis is based on an average, standard deviation, 
and t-test scale. 
 The study found that (1) an efficiency of Chinese Character writing exercises is 82.41 out 
of 88.83 which is higher than a standard 80/80 and (2) a satisfaction of the students toward  the 
Chinese character writing exercises is in the highest level ( X =4.52, S.D.=0.49) 
Keywords : Writing exercises, Chinese characters 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นปใจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูง฿นการพัฒนาศรษฐกิจ฿นภูมิภาคอาซียนละ฿นภูมิภาค
ตาง ๆ ของลก ละมีนวนมที่จะขยายบทบาท฿นประชาคมลกอยางตอนื่องภาษาจีนจึงนับป็นภาษาตางประทศ
ที่มี ความสําคัญอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งมีผู฿ชมากกือบ 2,000 ลานคนทั่วลก ป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ ละ
ป็น 1 ฿น 6 ภาษาขององคแการสหประชาชาติ (ขียน ธีระวิทยและคณะ, 2551: 13) 
 ภาษาจีนกําลังเดรับความนิยมเปทั่วลก มวาภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศที่฿ชสําหรับการ
ติดตอสื่อสารกับประทศอ่ืน ๆ ทั่วลก ทั้ง฿นดานการมือง ศรษฐกิจ สังคม ละการศึกษา ตปใจจุบันภาษาจีนกลาง
ก็จัดวามีความสําคัญภาษาหนึ่งของลก ดังนั้นจะห็นเดจากองคแการสหประชาชาติจัดภาษาจีนกลาง฿หปน็หนึ่ง฿นหา
ภาษากลางของลกที่นํามา฿ช฿นการติดตอสื่อสารขององคแการสหประชาชาติ สวนประทศบางประทศ หรือขต
ปกครองตนอง฿นทวีปอชีย ชน ประทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคปรแ เตหวัน หรือ ขตการปกครองพิศษ
ฮองกงเด฿ชภาษาจีนกลางป็นภาษาราชการ (ยิ่งรัก ชุนชาติประสริฐ, 2546: คํานํา) 
 ภาษาจีนกลางซึ่งถือเดวามีบทบาทสําคัญตอศรษฐกิจลก ละภาษาจีนกลางป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญเมหยิ่งหยอนเปกวาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดป็นภาษาที่สองที่หลายๆประทศนิยมรียน ราคงปฏิสธเมเดวา
฿นชวงระยะวลา 5 ปีที่ผานมานี้ภาษาจีนมีบทบาทสําคัญมาก ทั้งนี้นื่องจากการขยายตัวทางดานศรษฐกิจ สังคม
ละวัฒนธรรมจึงสงผล฿หสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาททั้งตอภูมิภาคอชียอาคนยและภูมิภาคอื่น ๆ ของลก 
(สายฝน วรรณสินธพ, 2551: คํานํา) 
 มื่อภาษาจีนมีบทบาทสําคัญ ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนยบาย฿หบรรจุภาษาจีนกลางขาป็นภาษา
หนึ่ง฿นกลุมสาระภาษาตางประทศ ดย฿หรงรียนที่ปิดสอนป็นผูดํานินการจัดกระบวนการรียนการสอน พื่อ
ป็นภาษาทางลือกหนึ่งสําหรับผูรียน เดทําการศึกษาหาความรูนอกหนือจากภาษาอังกฤษ (กลุมสาระการรียนรู
วิชาตางประทศ, 2550: บทนํา) 
 ปใจจุบันปใญหา฿นดานการรียนการสอนภาษาจีนพบวา ผูรียนขาดทักษะ฿นดานการ ฟใง พูด อาน ละ
ขียนอันนื่องมาจาก สื่อการรียนการสอนยังคง฿ชบบกา คือการ฿ช อกสารประกอบการสอน ละตํารารียน
ภาษาจีนละ การรียนการสอนภาษาจีน฿นรงรียนจีนปใจจุบันดูจะเมคึกคักทามื่อครั้งอดีต ยิ่งเปกวานั้นปใญหา
ครูผูสอนที่ป็นคนจีนรุนกาความรูเมทันสมัย หรือบางที่ขาดคลนครูผูสอน อกสารตําราที่฿ช อุปกรณแการรียนการ
สอนลวนเมทันสมัย หลานี้ป็นปใจจัยสําคัญทํา฿หคุณภาพการรียนการสอนภาษาจีนลดลง ซึ่ง มชฌ สอดสองกฤษ 
(2553)  เดทําการศึกษารื่อง “ปใญหาการรียนการสอนภาษาจีน฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ” ผลการศึกษาผล
วา ปใจจุบันพบวาผูรียน ละผูสอนประสบปใญหา฿นการรียนการสอนภาษาจีน คือ ปใญหาดานการจัดการรียนการ
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สอน ปใญหาดานตําราละหลงคนควา รวมเปถึงปใญหาดานการรียนรูของตัวนักศึกษาอง  ดยประด็นการคนพบ
ที่นาสน฿จคือ ทักษะดานตัวอักษรจีน สอดคลองกับ ประเพร จันทะบัณฑิต (2559 : หนา 4) กลาววา สื่อการรียน
การสอนภาษาจีน฿นปใจจุบันนี้ท่ีสามารถพัฒนาทักษะ฿นดานการฟใง พูด อานละขียนนั้น มีคอยขางนอยละสงผล
ตอรงจูง฿จ฿นดานการฝึกทักษะทางภาษาจีน 
 หลี่ หยาง (2554: หนา 6) กลาววา การรียนการสอนตัวอักษรจีนสําหรับชาวตางชาติยังเมประสบ
ความสําร็จหรือบรรลุผลสาํรจ็ทาที่ควร การขียนบบฝึกตัวอักษรจีนท่ัวเปคัดลือกละรยีงลําดับตัวอักษรจีนตาม
คําศัพทแ฿นหนังสือบบรียนหรือตามความตรงการของการสื่อสาร ซึ่งมาจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การรียงลําดับ
การสอนตัวอักษรจีนพิ่มความยาก฿หผู รียนมากขึ้น ปใจจุบัน฿นวงการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ มี
นักภาษาศาสตรแหลายทานสนอปฏิรูปวิธีการสอนดังกลาว การรียนการสอนตัวอักษรจีนตองตามลักษณะละ
กฎกณฑแของตัวอักษรจีน 
 จากหตุผลดังกลาว ทํา฿หผูวิจัยล็งห็นถึงความสําคัญ฿นการพัฒนาศักยภาพทักษะทางดานการขียน
ตัวอักษรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พื่อนําสนอนื้อหา หลักการ ทฤษฎี
ละกระบวนการรียนรูตาง ๆ กี่ยวกับการขียนตัวอักษรจีนพื่อ฿หนักศึกษาเดฝึกฝนทักษะการขียนตัวอักษรจีน
อยางตอนื่องละสม่ําสมอ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. พื่อพัฒนาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง฿หมี
ประสิทธิภาพตามกณฑแมาตรฐาน 80/80 
 2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของนักศึกษาท่ีมีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 ชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน หมายถึง กระบวนการสรางชุดฝึกการขียนตัวอั กษรจีนดวยตนอง ดย
ดํานินการตามขั้นตอนดังน้ี ข้ันศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นพัฒนาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน ขั้นทดลอง฿ชกับนักศึกษา 
ขั้นประมินผลชุดการฝึก  
 ตัวอักษรจีน หมายถึง ตัวอักษรจีนกลางตัวยอ 30 ตัวที่ผูวิจัยคัดลือกมา มีทั้งตัวอักษรจีนครงสรางดี่ยว 
ละครงสรางผสม 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่ลงรียน฿นรายวิชาภาษาจีน
บื้องตน 1 รหัสวิชา GE 58104 ภาครียนท่ี 2/2560  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากร เดก นักศึกษาท่ี จํานวน 60 คน 
  กลุมตัวอยาง เดก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่ลงรียน฿นรายวิชา  GE58104 
ภาษาจีนบื้องตน ฿นภาครียนท่ี 2/2560 จํานวน 30 คน ซึ่งเดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  2.1 ชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  2.2 บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน 
  2.3 บบประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษาท่ีมีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน  
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาละพัฒนาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน พื่อพัฒนาทักษะดานการขียน
ตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัย฿ชผนการทดลองบบ One-Group Pretest-
Posttest Design คือ การวิจัยดย฿ชบบผนการทดลองบบกลุมทดลองกลุมดียวที่มีการทดสอบกอนละหลัง
รียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้ 
  3.1 ดํานินการจัดตรียมหองรียนที่฿ช฿นการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาภาษาจีนบื้องตน 
  3.2 อธิบายวิธีการรียนดวยชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนกับนักศึกษาที่รียน฿นรายวิชาภาษาจีน
บื้องตน 
  3.3 ผูวิจัย฿หนักศึกษาทําบบทดสอบกอนรียน (Pretest) ทุกคน 
  3.4 ทําการทดลองดย฿ชชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน พื่อพัฒนาทักษะดานการขียนตัวอักษรจีนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 4 หนวยการรียนรู 
  3.5 นักศึกษาทําบบทดสอบหลังรียน (Posttest) ดย฿หนักศึกษาทุกคนทําบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการรียน รายวิชาภาษาจีนบื้องตนหลังรียน 
  3.6 ทําการประมินความพึงพอ฿จตอการรียนรูดวยชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ดยนักศึกษาท่ีรียนดวยชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนป็นผูประมิน   
  3.7 นําผลที่เดเปวิคราะหแขอมูลพื่อนําสนอ฿นงานวิจัยตอเป 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ฿นการตอบวัตถุประสงคแการวิจัยนั้น ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลดย฿ชกณฑแดังนี้ 
  4.1 ตรวจสอบละการหาประสิทธิภาพของดวยชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน ดยคํานวณคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 

  4.2 ความคิดห็น฿ชกณฑแ คาคะนนฉลี่ย (  ) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ละกณฑแการปล
ความหมาย 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน 
 การประมินประสิทธิภาพของดวยชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน ดยกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งเดมา
ดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ดยกลุมตัวอยางทําบบฝึกหัดทดสอบกอนรียน จากนั้นกลุมตัวอยางก็รียนดวย
ดวยชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังจากนั้นก็฿หนักศึกษาทํา
บบทดสอบหลังรียน ดังสดงรายละอียด฿นตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สดงการประมินประสิทธิภาพของชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน 

คนที ่
คะแนนทดสอบท๎ายบท 

คะแนนรวม 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(40 คะแนน) 

หนํวยที่ 1 
(10) 

หนํวยที่ 2 
(10) 

หนํวยที่ 3 
(10) 

หนํวยที่ 4 
(10) 

1 8 8 8 9 33 37 
2 7 8 9 9 33 35 
3 8 9 9 9 35 36 
4 7 9 7 8 31 34 
5 9 10 10 10 39 38 
6 8 9 8 9 34 35 
7 8 7 9 8 32 34 
8 6 7 8 6 27 35 
9 8 9 7 9 33 34 
10 7 8 8 8 31 32 
11 6 7 7 6 26 37 
12 9 9 8 8 34 36 
13 9 8 7 8 32 35 
14 10 9 8 10 37 37 
15 9 8 8 9 34 36 
16 8 8 9 7 32 38 
17 9 8 8 8 33 38 
18 9 9 10 8 36 37 
19 8 8 8 7 31 33 
20 9 7 8 8 32 37 
21 8 8 9 9 34 39 
22 10 9 9 19 37 36 
23 9 8 8 9 34 38 
24 9 9 8 9 35 37 
25 8 8 9 10 35 33 
26 9 9 7 9 34 36 
27 7 9 8 9 33 35 
28 7 8 8 7 30 33 
29 7 7 6 7 27 29 
30 10 8 8 9 35 36 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  

คนที ่
คะแนนทดสอบท๎ายบท 

คะแนนรวม 
(40คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(40คะแนน) 

หนํวยที่ 1 
(10) 

หนํวยที่ 2 
(10) 

หนํวยที่ 3 
(10) 

หนํวยที่ 4 
(10) 

รวม 246 248 244 261 989 1066 
ฉลี่ย 8.20 8.26 8.13 8.70 32.96 35.53 
S.D. 1.09 0.78 0.89 2.21 2.90 2.14 

รอยละ 82.00 82.67 81.33 87.00 82.41 88.83 

รวม  E1 / E2  = 82.41/88.83 X =989 F  = 1066 
E1 = 82.41 E2 = 88.83 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประมินประสิทธิภาพของชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน พบวา นักศึกษาทํา
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางรียนเดถูกตอง ฉลี่ยรอยละ 82.41 ละนักศึกษาทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังรียนเดถูกตอง ฉลี่ยรอยละ 88.83 สดงวาชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนที่ผูวิจัยเดพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กวากณฑแมาตรฐานที่กําหนดเว คือ 80/80  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตํอชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน 
 หลังจากท่ีนักศึกษาจํานวน 30 คน เดรียนชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง ละวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสร็จสิ้นป็นที่รียบรอยลว ผูวิจัยเดดํานินการ฿หนักศึกษาทํา
บบประมินความพึงพอ฿จท่ีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน ดังรายละอียด฿นตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สดงคาฉลี่ย คาบี่ยงบนมาตรฐาน ความพึงพอ฿จของผูรียนที่มีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ชุดฝึกการขียนอักษรจีนมีนื้อหาวิชาละกิจกรรมการที่รียนท่ีนาสน฿จ 4.60 0.50 มากที่สุด 
2. ชุดฝึกการขียนอักษรจีนสงสริม฿หผูรียน รียนรูดวยตนอง 4.72 0.45 มากที่สุด 
3. ชุดฝึกการขียนอักษรจีนสงสริมทักษะการขียนภาษาจีนเดดีขึ้น 4.56 0.50 มากที่สุด 
4. ชุดฝึกการขียนอักษรจีนมีวัตถุประสงคแที่ชัดจน 4.40 0.57 มาก 
5. ผูรียนสามารถศึกษาละทบทวนนื้อหาเดดวยตนอง 4.44 0.58 มาก 
6. ตรงกับความตองการละความสน฿จของผูรียน 4.52 0.50 มากที่สุด 
7. ตรงกับความตองการละความสน฿จของผูรียนมีการบงบท฿นการรียน
ป็นหนวย ๆ  

4.64 0.48 มากที่สุด 

8. นื้อหาชัดจนทํา฿หขา฿จ฿นสิ่งที่รียนเดดี 4.23 0.43 มาก 
9. ชุดฝึกการขียนอักษรจีนมีการจัดนื้อหาป็นหมวดหมู 4.46 0.50 มาก 
10. ความพึงพอ฿จดยรวมที่มีตอชุดฝึกการขียนอักษรจีน 4.66 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.49 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ภาพรวมของความพึงพอ฿จที่ผูรียนมีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีนสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อยู฿นระดับความพึงพอ฿จมากที่สุด (  =4.52, S.D.=0.49) สามารถ
ยกรายละอียดป็นรายขอเดดังนี้ ชุดฝึกการขียนอักษรจีนสงสริม฿หผูรียน รียนรูดวยตนอง (  =4.72, 
S.D.=0.45) รองลงมา ความพึงพอ฿จดยรวมที่มีตอชุดฝึกการขียนอักษรจีน (  =4.66, S.D.=0.47) รองลงมา ตรง
กับความตองการละความสน฿จของผูรียนมีการบงบท฿นการรียนป็นหนวย ๆ  ( =4.64, S.D.=0.48) รองลงมา 
ชุดฝึกการขียนอักษรจีนมีนื้อหาวิชาละกิจกรรมการที่รียนท่ีนาสน฿จ ( =4.60, S.D.=0.50) รองลงมา ชุดฝึกการ
ขียนอักษรจีนสงสริมทักษะการขียนภาษาจีนเดดีขึ้น ( =4.56, S.D.=0.50) รองลงมา ตรงกับความตองการละ
ความสน฿จของผูรียน (  =4.52, S.D.=0.50) รองลงมา ชุดฝึกการขียนอักษรจีนมีการจัดนื้อหาป็นหมวดหมู 
( =4.46, S.D.=0.50) รองลงมา ผูรียนสามารถศึกษาละทบทวนนื้อหาเดดวยตนอง ( =4.44, S.D.=0.58) 
รองลงมา ชุดฝึกการขียนอักษรจีนมีวัตถุประสงคแที่ชัดจน (  =4.40, S.D.=0.57) ละรองลงมา นื้อหาชัดจนทํา
฿หขา฿จ฿นสิ่งที่รียนเดดี ( =4.23, S.D.=0.43)  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน พื่อพัฒนาทักษะดานการขียนตัวอักษรจีน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพของบทรียน  80/80 ดยคะนนฉลี่ย
จากการทําบบทดสอบกอนรียน (E1) ทากับ 82.41 สวนประสิทธิภาพดยวัดจากคะนนการทําบบทดสอบหลัง
รียน (E2) ทากับ 88.83 ซึ่งสูงกวากณฑแสมมติฐานที่ตั้งเว อาจป็นผลสืบนื่องมาจากชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน 
พื่อพัฒนาทักษะดานการขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงที่สรางขึ้นเดพัฒนา
อยางมีระบบ ตั้งตจุดมุงหมาย การออกบบนื้อหา การศึกษาละวิคราะหแนื้อหา การวางผน฿นการพัฒนา
บทรียน การพัฒนาจนถึงกระบวนการของการทดลอง อักทั้งยังผานการตรวจสอบละเดรับคํานะนําจาก
ผูชี่ยวชาญ มีการดํานินการทดลองตามกระบวนการวิจัยละการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ หลี่ หยาง 
(2554) ที่เดทําการวิจัยรื่องการพัฒนาบบฝึกทักษะการขียนตัวอักษรจีนสําหรับนักรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบวา บบฝึกการขียนตัวอักษรจีนมีคาประสิทธิภาพทากับ 900.00/89.29 ซึ่งสูงกวากณฑแ 75/75 ที่
กําหนดเว 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่มีตอชุดฝึกการขียนตัวอักษรจีน พื่อพัฒนาทักษะดานการ
ขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผลปรากฏวา นักศึกษามีความพึงพอ฿จตอชุดฝึก
การขียนตัวอักษรจีน พื่อพัฒนาทักษะดานการขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
มีคาทากับ 4.52 อยู฿นระดับมากที่สุด สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ทากับ 0.49 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุวรรณา ตันตยานุสรณและอัญชลี  สริมสงสวัสดิ์  (2554) ที่เดทําการศึกษาวิจัยรื่อง การพัฒนารูปบบการสอน
ทักษะการขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา นักรียนมีความพึงพอ฿จตอการ
รียนการสอนทักษะการขียนภาษาอังกฤษดวยรูปบบการสอนที่นนกระบวนการดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาชุดฝึกการรียนรูภาษาจีนดานอ่ืน ๆ ชน การฟใง การอาน ป็นตน 
 2. ควรศึกษาการจัดการรียนการสอนที่นนกระบวนการ฿นวิชาการขียนภาษาจีนอยางตอนื่องสํานัก
ศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
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BRAND DEVELOPMENT AND BRANDING COMMUNITY PRODUCTS CASE STUDY : COTTON 
PRODUCTS SUK PHAIBOON DISTRICT, SOENG SANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA 

 
ศิววิชญ๑ จั้นอรัญ 
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อาจารยแประจําหลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวตอรแธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ พื่อทําการพัฒนาตราสินคาละสรางบรนดแผลิตภัณฑแผาฝูาย฿หกับทาง
ชุมชน ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ละพื่อประมินความพึงพอ฿จตราสินคาละบรนดแ
ผลิตภัณฑแชุมชน ดยทําการก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการผาฝูาย จํานวน 10 ราย ละผูซื้อสินคาผาฝูาย 
จํานวน 50 ราย ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลเดก บบสอบถาม ละบบประมินความพึงพอ฿จ  
 การดํานินงานพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแผาฝูาย ของตําบลสุขเพบูรณแ  อําภอสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา จากผลประมินบบสอบถามจากผูผลิตผาฝูายพบวา กลุมปูาหมายตองการรูปบบตรา
สัญลักษณแลวดลายบบ฿หมที่มีความป็นอัตลักษณแป็นของตนอง฿หมากท่ีสดุ พราะดานกราฟิกท่ีป็นลวดลายคําวา 
ขนาก 3 มิตินั้นมีความดดดน สวยงาม ห็นลวสดุดตา ทํา฿หสื่อถึงตนหญาหนองขนากที่ป็นประวัติอันยาวนาน
ของหมูบานละมีขอความ “กลุมทอผามัดหมี่ที่กระตุกบานหนองขนาก” มานําสนอเวพื่อสื่อ฿หห็นวาทางกลุมทอ
ผา฿ชครื่องกระตุก฿นอีกทั้งยังมีภาพลวดลายดอกหญาหนองขนากดยทางกลุมผูผลิตผาฝูายเดนําสัญลักษณแตนหญา
หนองขนากมาทําป็นลวดลายลง฿นผาฝูายดวย 
 ผลจากการวิจัยพบวา มีความพึงพอ฿จดานตราสัญลักษณและขอความที่มีความป็นอกลักษณแฉพาะ ตรา
สัญลักษณและขอความมีขนาดมาตรฐานอยู฿นระดับมากที่สุด รองลงมาทานมีความพอ฿จ฿นตราสัญลักษณและ
ขอความบบดิม ตราสัญลักษณและขอความสามารถจดจําเดงาย ตราสัญลักษณและขอความที่มีความสวยงาม ตรา
สัญลักษณและขอความสดงขอมูลเดครบถวนละชัดจน ตราสัญลักษณและขอความมีความทันสมัย ตราสัญลักษณแ
ละขอความสามารถนําเปจดทะบียนการคาเดอยู฿นระดับมาก  
คําสําคัญ : ตราสินคา, บรรจุภัณฑแ, กราฟิก 
 
ABSTRACT 
 This research aims to: To develop brand and brand cotton products for the community. 
Suk Phaiboon District, Soeng Sang District, Nakhon Ratchasima And to evaluate brand satisfaction 
and brand equity. The collected data were collected from 10 cotton buyers and 50 cotton 
buyers. The data collection instruments were questionnaire and satisfaction survey.  
 Brand development and branding of cotton products. Of Suan Paiboon, Soeng Sang 
District, Nakhon Ratchasima The results of the questionnaire survey of cotton producers showed 
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that: Target groups require a new pattern of branding that has as much identity as possible. 
Because the graphics are patterned, the word 3D is very distinctive and beautiful. The media of 
the Nong Khen grass is a long history of the village and the message. "Muddy weaving group in 
Ban Nong Kao" was presented to show that the weaving group used jerky as well as the flower 
pattern of Nong Krua by the cotton producers. The pattern is made into cotton.  
 The results of the research. Has a unique logo and message satisfaction. Symbols and text 
are standardized at the highest level. Later on, he was satisfied with the original logo and text. 
Symbols and messages can be easily memorized. The symbols and text are beautiful. Symbols and 
text information are complete and clear. Symbols and text are up-to-date. Signs and messages can 
be registered at a very high level.  
Keywords : brand, Packaging, Graphic 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นปใจจุบันธุรกิจตาง ๆ จําป็นจะตองมีความนาช่ือถือท้ัง฿นตัวสินคา คุณภาพของสินคา ราคาที่หมาะสม 
ละมีสัญลักษณแที่บงบอกความป็นอกลักษณแที่นาจดจํา สิ่งที่จะทํา฿หผูคนนั้นจดจําสินคาของราเดดีที่สุดก็คือ    
บรนดแดิ้ง ดยบรนดแดิ้งนั้นมันมากกวาการมีลก หรืองานกราฟิกอื่น ๆ มื่อราคิดถึงบรนดแของสินคาราอง    
ราจะตองคิดถึงมากกวาที่ธุรกิจของราป็นอยูละจะตองคิดเปถึงประสบการณแที่ลูกคาของราจะเดรับจากสินคา
ละบริการของรา การสรางบรนดแดิ้งที่นาจดจํานั้น จะตองสรางความจดจํา฿นการขายสินคาละบริการ ธุรกิจ
จะตองเมซับซอนละมีง่ือนเขท่ีมากกินเป ละจะตองทํา฿หสินคาของรานั้นมีความตกตางจากคูขง ซึ่งจะทํา฿ห
ลูกคากิดความสน฿จ ละกิดความอยากเด฿นตัวสินคาช้ินนั้น ๆ  ดยที่ราจะตองคํานึงถึงปูาหมายของธุรกิจทั้ง
ระยะสั้น ละระยะยาว ทําการวิคราะหแ฿นตัวสินคาละบริการของรา฿หดีวาธุรกิจของราควรจะมีทิศทางเหน ละ
ดินตามผนที่ราวางอาเว อาจจะมีการปรับปลี่ยนปูาหมายละผนการบางตามความหมาะสม พื่อจะทํา฿ห
ธุรกิจของรามีความตกตางจากคูขง ทั้งนี้ราควรที่จะตองกระตุน฿ห กิดรงบันดาล฿จตอผูรวมงาน พื่อป็น
กําลัง฿จ฿นการทํางาน มื่อผูรวมงานมีกําลัง฿จที่ดี฿นการทํางานลวก็จะสงผล฿หสินคาของรานั้นมีคุณภาพ มีความ
นาช่ือถือ มื่อลูกคาเด฿ชสินคาของราลว เดห็น฿นบรนดแของราลวก็จะเปบอกตอ ปากตอปาก ตถาสินคา
ของราเมเดคุณภาพ ลูกคาจะบอกตอถึงความเมพอ฿จท่ีเดรับสินคาซึ่งจะทํา฿หป็นผลสียมากกวาผลดี ละราควร
ที่จะ฿หความมั่น฿จกลูกคา฿นรื่องของคุณภาพ ละความสม่ําสมอ฿นตัวสินคาละการบริการพื่อเม฿หลูกคานั้นหนี
จากราเป฿ชสินคาของบรนดแอื่น ๆ (glypt studio, 2561 : ออนเลนแ)  
 ตําบลสิงสาง "สิงสาง" ปลวา "฿กลรุง หรือ รุงอรุณ" จากตํานานพื้นบานที่ลาขานสืบตอกันมาความวา 
ทาวประจิต จามืองกัมพูชา ละนางอรพิมพแ ชายา เดพลัดพรากจากกันระหวางการดินทางกลับบานมือง ละเด
พบกันอีกครั้งที่หมูบานหงนี้ ตอนฟูา฿กลสาง จึงเดรียกช่ือหมูบานหงนี้วา "บานสิงสาง" ซึ่งตอมาเดตั้งป็นช่ือ
ตําบล อําภอ มาจนถึงปใจจุบัน ตําบลสิงสางป็นที่ตั้งของที่วาการอําภอสิงสางมีทั้งหมด 16 หมูบาน บงการ
ปกครองออกป็น อบต. ละทศบาลตําบล ละเดยกฐานะป็นอําภอ มื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 (เทยตําบล, 
2561 : ออนเลนแ) ดยฉพาะผลิตภัณฑแที่ดดดนที่สุดของ ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสางก็คือผาฝูาย ซึ่งนื้อผาดี 
สวยงาม ระบายอากาศเดดี มีลวดลายละทคนิคการทอป็นอกลักษณแภูมิปใญญาทองถิ่น (บัวสอน พธิ์ขาว. 
สัมภาษณแ. 14 มีนาคม 2561) นื่องดวยตัวสินคาผาฝูายของตําบลสุขเพบูลยแ ยังขาดบรนดแดิ้ง จึงทํา฿หสินคาเมเด
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รับการประชาสัมพันธแอยางทั่วถึง ละยังเมป็นที่รูจักมากทาเร ขาดการสรางความจดจํานื่องจากเมมีตราสินคา 
ละบรรจุภัณฑแที่สวยงาม (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561 : ออนเลนแ)  ซึ่งทํา฿หลูกคานั้นอาจจะลือกซื้อสินคากับทาง
คูขงก็ป็นเด 
 ดังนั้นผูวิจัย เดทําการพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแ กรณีศึกษา  : ผลิตภัณฑแผา
ฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ดย฿ชปรกรมคอมพิวตอรแกราฟิกป็นครื่องมือ฿นการ
ออกบบตราสินคาผาฝูาย ฿หมีความสวยงามดดดน ดึงความป็นอกลักษณแของอําภอสิงสางออกมา ละทําการ
สรางบรนดแผาฝูายพื่อป็นที่จดจําสําหรับลูกคา มื่อลูกคาที่ซื้อผาฝูายกลับเปลวจะทํา฿หรับรูเดถึงความสวยงาม 
ละคุณภาพของสินคา 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อพัฒนาตราสินคาผลิตภัณฑแผาฝูาย฿หกับ ตําบลสุขเพบูลยแ  อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. พื่อสรางบรนดแผลิตภัณฑแผาฝูาย฿หกับ ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 3. พื่อออกบบบรรจุภัณฑแผลิตภัณฑแผาฝูาย฿หกับ ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 หนองขนาก หมายถึงตนหญาหนองขนากป็นตนหญาที่ป็นตัวทนของตําบลสุขเพบูรณแ อําภอสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ลายหนองขนาก หมายถึงลวดลายผาฝูายที่ป็นรูปตนหญาหนองขนากซึ่งป็นอกลักษณแฉพาะของผาฝูาย
บานหนองขนาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบนวคิดการวิจัย 
ที่มา : ศิววิชญแ จั้นอรัญ, 2561 

ศึกษาขอมูลผาฝูายจากผูประกอบการ ตําบลสุขเพบูลยแ 
อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ขอมูลจากผูชี่ยวชาญ฿นดาน 

การออกบบ 

ออกบบละพัฒนาตราสินคาละ
ออกบบบรรจุภัณฑแ 

เดตราสินคาละบรรจุภณัฑแ 

สํารวจความพึงพอ฿จผูประกอบการ
ผาฝูายละผูบริภค 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาละวิคราะหแขอมูล ดยสัมภาษณแผูประกอบการผาฝูายทั้ง 10 ราย พื่อ฿หเดมาซึ่งขอมูลความ
ตองการตราสินคา ละบรรจุภัณฑแของทางกลุมผูผลิตผาฝูาย รวมถึงรวบรวมความคิดห็นขอสนอนะละความ
ตองการของผูบริภคที่มีตอตราสินคาละบรรจุภัณฑแ พื่อนํามา฿ช฿นการออกบบ 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง คือ ผูช่ียวชาญทางดานการออกบบละประมินผลการออกบบตรา
สัญลักษณและบรรจุภัณฑแจํานวน 3 ทาน ผูประกอบการผาฝูายจํานวน 10 ทาน ลูกคาที่ซื้อผาฝูายจํานวน 50 ทาน 
ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยครื่องมือที่ผูวิจัย฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นขั้นตอนการดํานินงานตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี้บงออกป็นดังน้ี 
 บบสัมภาษณแความคิดห็นของผูชี่ยวชาญดานการออกบบ จํานวน 3 ทาน 
 บบสอบถามกลุมผูประกอบการผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ดยทําการ
บงออกป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ชุดที่ 1 บบสัมภาษณแความคิดห็นของผูช่ียวชาญดานการออกบบ ดยป็นการสัมภาษณแบบเมมี
ครงสรางจํานวน 3 ทาน 
 ชุดที่ 2 บบสอบถามผูประกอบการผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ  อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ดยบง
ออกป็น 3 ตอนดังตอเปนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลรายละอียดบื้องตนกี่ยวกับความป็นมาของผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ   อําภอ 
สิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลรายละอียดบื้องตนกี่ยวกับความตองการตราสินคาละบรรจุภัณฑแ ดย฿หผูทํา
บบสอบถามลือกตอบ 
 ตอนท่ี 3 ขอสนอนะละความคิดห็นกี่ยวกับตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแบบปลายปิด 
พื่อประมินความพึงพอ฿จตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ   อําภอสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. นําขอมูลที่เดมาทําการวิคราะหแหาอัตลักษณแ ละทําการออกบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแ
รวมกับกลุมผูประกอบการละผูวิจัย พื่อ฿หเดซึ่งนวทางของตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแผาฝูาย 
 2. มื่อเดนวทางของตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแผาฝูายลว จะนําสนอนวทางมาวิคราะหแรวมกับ
ผูประกอบการ ผูวิจัย กลุมผูบริภค พื่อพัฒนาตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแผาฝูาย ดยการออกบบตรา
สัญลักษณและบรรจุภัณฑแผาฝูายประกอบกับการ฿ชบบสอบถามพื่อ฿หผูช่ียวชาญดานการออกบบรับรูละขา฿จ
กระบวนการพัฒนา ซึ่งจะทํา฿หตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแ มีรูปบบที่มีความหมาะสม สวยงาม ตรงตามความ
ตองการของผูประกอบการละผูบริภคกอนท่ีจะจัดทําตัวตนบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแ 
 3. พัฒนาตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแดย฿หผูประกอบการละผูบริภคมีสวนรวม พื่อ฿หคํานะนํา
ละขอมูลตาง ๆ ฿นการออกบบตัวตนบบ พื่อ฿หเดตัวตนบบที่มีความหมาะสมละ฿ชงานเดจริง ลวสดง
ความคิดห็นตอบกลับมาพื่อปรับกเขรายละอียดตาง ๆ พื่อนําเปสรุป฿ชป็นนวทาง฿นการพัฒนาตราสินคาละ
บรรจุภัณฑแ 
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 4. ฿ชการประมินดยการนําตราสินคาละบรรจุภัณฑแที่เดจากการพัฒนาประกอบกับ฿ชบบสอบถาม
พื่อวัดระดับความคิดห็นของผูบริภค ลวสรุปขอมูลที่เดจากการประมินนําเปพัฒนาตอเป 
 5. ผูประกอบการ 10 ทาน เดตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแตําบลสุขเพบูลยแ  อําภอสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 
 6. ผู฿หขอมูล฿นการวิจัย คือกลุมลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑแผาฝูายที่ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 50 ทาน ดย฿ชบบสอบถามละทําการซักถามพื่อ฿หเดมาซึ่งความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแ
ผาฝูายผูชี่ยวชาญทางดานการออกบบละประมินผลการออกบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแจํานวน 3 ทาน 
ผูประกอบการผาฝูายจํานวน 10 ทาน ลูกคาที่ซื้อผาฝูายจํานวน  50 ทาน 
 

 
 

ภาพ 2 การออกบบตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑแผาฝูาย  
 ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : ศิววิชญแ จั้นอรัญ, 2561 
 
 การวิเคราห๑ข๎อมูล 
 มื่อเดตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแที่ป็นตัวตนบบลว จึงจัดทําบบประมินพื่อวัดระดับความพึง
พอ฿จของกลุมลูกคาที่ซื้อผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ  อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 50 ทาน ดยป็น
บบประมิน 1 ชุดดังตอเปนี้ 
 บบประมินความพึงพอ฿จตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแที่เดทําการออกบบละพัฒนาลวดยบง
ออกป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลทั่วเปของลูกคา 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอ฿จท่ีมีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแ 
 ตอนท่ี 3 ขอสนอนะละขอคิดห็นตาง ๆ 
 



 

 

613 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
ภาพ 3 การพัฒนาตัวตนบบตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑแผาฝูาย 
 ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : ศิววิชญแ จั้นอรัญ, 2561 
 
 การออกบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแ เดนําผลของการศึกษานวทาการออกบบตราสัญลักษณแ
บรรจุภัณฑแ฿หมีกราฟิกท่ีสวยงาม ทันสมัยละสะดุดตา ดยการออกบบนั้นจะ฿ชกราฟิกคําวา ขนาก ป็นรูปภาพ 3 
มิติ  ละ฿ชลายสน ลวดลาย ขอความ กลุมทอผามัดหมี่ที่กระตุกบานหนองขนาก มาจัดองคแประกอบ 
(Composition) ดยมุงนนพื่อ฿หตอบจทยแ฿นดานความป็นอกลักษณแฉพาะถิ่น สรางความทรงจําที่ดี พิ่มลูกคา
฿หกับตัวสินคา ดยตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑแที่เดนั้น ลวนลวตประหยัดตนทุนทั้งสิ้น หลังจากที่เดตราสินคา
ละบรรจุภัณฑแป็นที่รียบรอยลว ก็จะนํามาประมินความพึงพอ฿จ฿นดานกราฟิก พื่อ฿หกลุมปูาหมายประมิน
ความพึงพอ฿จ ละนํากลับเปพัฒนากเขละปรับปรุง 
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ภาพ 4  ออกบบละพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน กรณีศึกษา  : ผลิตภัณฑแผาฝูาย 
 ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : ศิววิชญแ จั้นอรัญ, 2561 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยพบวา ตราสินคาละบรรจุภัณฑแผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ   อําภอสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา มีความป็นอกลักษณแของตนอง มีตราสินคาท่ีเดมาตรฐานสื่อถึงความป็นมาของชุมชนละอธิบายถึง
ตนหญาหนองขนากเดป็นอยางดี อีกทั้งตราสินคาละบรรจุภัณฑแที่นํามา฿ชนั้นลวนลวตประหยัดคา฿ชจาย 
ประหยัดตนทุน฿นการผลิตทั้งนั้น ซึ่งป็นเปตามวัตถุประสงคแของการวิจัย อยู฿นระดับมาก ดยคาฉลี่ยรวมทั้งหมด
อยูท่ี 4.33 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 0.13  
 
ตารางที่ 1 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอ฿จดานตราสินคาละบรรจุภัณฑแผาฝาูย 
 ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ๑ผ๎าฝูาย ตําบลสุขไพบูลย๑  อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
S.D. แปลความ 

1. ทานมีความพอ฿จ฿นตราสัญลักษณและขอความบบดิม 3.83 0.42 มาก 
2. ตราสัญลักษณและขอความสามารถจดจําเดงาย 4.40 0.52 มาก 
3. ตราสัญลักษณและขอความที่มีความป็นอกลักษณแฉพาะ 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. ตราสัญลักษณและขอความที่มีความสวยงาม 4.20 0.79 มาก 
5. ตราสัญลักษณและขอความสดงขอมูลเดครบถวนละชัดจน 4.10 0.74 มาก 
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ตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ๑ผ๎าฝูาย ตําบลสุขไพบูลย๑  อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
S.D. แปลความ 

6. ตราสัญลักษณและขอความมีขนาดมาตรฐาน 4.70 0.53 มากที่สุด 
7. ตราสัญลักษณและขอความมีความทันสมัย 4.40 0.52 มาก 
8. ตราสัญลักษณและขอความสามารถนําเปจดทะบียนการคาเด 4.40 0.52 มาก 

รวม 4.33 0.13 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีความพึงพอ฿จ ตราสินคาละบรรจุภัณฑแผาฝูาย 
ตําบลสุขเพบูลยแ  อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา อยู฿นระดับมาก (  = 4.33) มื่อพิจารณาระดับความพึงพอ฿จ
฿นรายขอลวพบวาขอที่มีคะนนคาฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ตราสัญลักษณและขอความที่มีความป็นอกลักษณแฉพาะ (  
= 4.60) ละตราสัญลักษณและขอความมีขนาดมาตรฐาน (  = 4.70) ลําดับรองลงมาคือ ทานมีความพอ฿จ฿นตรา
สัญลักษณและขอความบบดิม (  = 3.83) ตราสัญลักษณและขอความสามารถจดจําเดงาย  (  =4.40) ตรา
สัญลักษณและขอความที่มีความสวยงาม (  = 4.20) ตราสัญลักษณและขอความสดงขอมูลเดครบถวนละชัดจน 
(  = 4.10) ตราสัญลักษณและขอความมีความทันสมัย (  = 4.40) ตราสัญลักษณและขอความสามารถนําเปจด
ทะบียนการคาเด (  = 4.40) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยรื่องการพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลติภณัฑแชุมชน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑแผา
ฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ฿นครั้งนี้มีผูประกอบการผาฝูายขารวมครงการวิจัยทั้งสิ้น 
10 ทาน ดยกลุมผูประกอบการมีความตองการรูปบบตราสินคาละบรรจุภัณฑแที่มี กราฟิก 3 มิติ ขนาดกวาง 12 
ซนติมตร สูง 5 ซนติมตร ปูายสินคาที่บอกถึงคุณภาพของผาฝูาย ขนาดกวาง 4.5 ซนติมตร สูง 6.5 ซนติมตร 
ละมีขอความวา “กลุมทอผามัดหมี่ที่กระตกบานหนองขนาก” ละมีลายดอกหญาหนองขนากอยู฿ตคําบรรยาย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประชิด ทิณบุตร ,  ธีระชัย สุขสวัสดิ์  ละอดิสรณแ สมนึกทน (2559) เดศึกษาการ
ออกบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณแบรรจุภัณฑแพื่อช่ือมยงการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมสําหรับผลิตภัณฑแ
สุขภาพละความงามของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ป็นการศึกษาวิจัยบบพัฒนาทดลองตามหลกัการละ
กระบวนการออกบบสรางสรรคแ ละการวิจัยบบมีสวนรวมจํานวน 8 ราย ดยมีการประมินคุณภาพละ
ประสิทธิภาพ จากตัวทนของกลุมผูช่ียวชาญ 5 กลุม อันเดก กลุมผูประกอบการ นักวิชาการ/ผูช่ียวชาญที่
ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/จาหนาที่รัฐที่กี่ยวของ฿นพื้นที่ นักออกบบกราฟิกอัตลักษณแ/นัก
ออกบบบรรจุภัณฑแ ละตัวทนของกลุมผูบริภคทั่วเปผลจากการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑแดานสุขภาพละความงาม 
ของผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ทาน มีภาพรวมดานมาตรฐานอัตลักษณแ คุณภาพการออกบบตรา
สัญลักษณแ ดานมาตรฐานละคุณภาพการออกบบรูปลักษณแบรรจุภัณฑแ ละภาพรวมของการสื่อการรับรูที่
ช่ือมยงถึงการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท ดย฿ชอัตลักษณแจังหวัดชัยนาทป็นสื่อสรางสรรคแคือ วัด 
นก ขื่อน มาป็นสวนประกอบรวม฿นการออกบบ ละยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญ฿จ สุขกอน, น้ําฝน ลูกคํา 
ละบัญนษร สัณฐาน (2555) ดํานินการออกบบตราสัญลักษณแบรรจุภัณฑแงานประดิษฐแจากดินเทยของกลุมงาน
ประดิษฐแจากดินเทย จังหวัดนนทบุรี ดยทําการออกบบตราสัญลกัษณแบรรจุภณัฑแของกลุมงานประดษิฐแจากดินเทย
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฿หกราฟิกป็นรูปบบสี่หลี่ยม มีความดดดน สวยงาม ดย฿ชรูปดอกบัวซึ่งป็นสัญลักษณแของกลุมงานประดิษฐแจาก
ดินเทยมา฿ชออกบบตราสัญลักษณแบนบรรจุภัณฑแของกลุมงานประดษิฐแจากดินเทยละมีชื่อสินคา – ตราสินคาป็น
คําวา “บัวสวรรคแ” มีตรารับรองคุณภาพสินคา คือ OTOP 5 ดาว มานําสนอเวบนตราสัญลักษณแบรรจุภัณฑแ ซึ่งทํา
฿หตราสัญลักษณแมีความสวยงาม ดดดน สามารถนําเปจดทะบียนการคาเด มีความดดดนป็นอกลักษณแฉพาะ 
มีความกะทัดรัด สั้น จดจาเดงาย บงบอกเดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑแเด ละตราสัญลักษณแสามารถนา
สนอขอมูลครบละชัดจน ละยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทินวงษแ รักอิสสระกุล ละธัญญธร อินทรแทาฉาง 
(2554) ที่เดทําการศึกษาอัตลักษณแทองถิ่นประจําภาคหนือตอนลาง พื่อ฿ชป็นนวคิดสรางสรรคแ฿นการออกบบ 
ดยการศึกษาอัตลักษณแทองถิ่นประจําภาคหนือตอนลางละนํามาสรางรูปบบรขศิลปบนบรรจุภัณฑแของที่ระลึก 
พื่อป็นการสงสริมการขายละผยพรช่ือสียง฿หป็นที่รูจักกันอยางพรหลาย ซึ่งทางผู ประกอบการสามารถ
นําเป฿ชอยางถูกตองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ ฿หป็นบรนดแหงชุมชน ป็นประสบการณแหงความภาคภูมิ฿จรวม฿นบ
รนดแ กิดความประทับ฿จ฿หรับรูถึงการมีสวนรวม ซึ่งก็สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประภาพร สงทองละคณะ 
(2550) ที่ทําการวิจัยพื่อพัฒนาการออกบบบรรจุภัณฑแผลิตภัณฑแครื่องสําอางสมุนเพรสวน ซึ่งทํา฿หกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสวนตูล มีความรูกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ เดตระหนักถึงความสําคัญละประยชนแของบรรจุภัณฑแ สามารถนํา
ความรูเปพัฒนารูปบบบรรจุภณัฑแของผลิตภณัฑแ เดฉลากละบรรจุภณัฑแ฿หมที่มีคุณลักษณะดน สะดุดตา สวยงาม 
ทันสมัย สามารถดึงดูดความสน฿จของลูกคา สรางมูลคาพิ่ม฿หกผลติภณัฑและพิ่มชองทางการจัดจําหนายเดดีกวา
รูปบบดิม อีกทั้ง฿นการสรางคุณลักษณะของบรนดแที่ดี ก็ยังสอดคลองกับนวคิดของ กรียงเกร กาญจนภคิน 
(2551) ที่เดกลาวสนับสนุนนวคิดสรางสรรคแนี้อาเววา ภาพลักษณแของสินคา ป็นสิ่งที่ผูคนมองห็นละสัมผัสเด
อยางชัดจน ป็นรูปรางภายนอกละป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสเด อาทิ ตราสัญลักษณแสินคาละกราฟิก
รวมสื่อสารที่สามารถนํา เปจดทะบียนลิขสิทธิ์ สามารถนําเปประมินมูลคาป็นสินทรัพยแของผูประกอบกา รเด
ชนดียวกับสินทรัพยแประภทอื่น ๆ อีกดวย 
 ผลการประมินความพึงพอ฿จ การพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน กรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑแผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จากกลุมลูกคาพบวามีความพึงพอ฿จ฿น
รูปบบตราสินคาละบรรจุภณัฑแของกลุมผูประกอบการผาฝูาย ตําบลสขุเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสมีา 
คือ ตราสัญลักษณแมีความสวยงาม ดดดน ห็นลวป็นที่นาจดจํา ขนาดของตราสัญลักษณแที่อยูบนบรรจุภัณฑแนั้น
พอดีกับตัวผาฝูายละตราสัญลักษณและขอมูลตาง ๆ นั้นปรากฎครบถวนชัดจน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาวิจัยรื่อง การพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน กรณีศึกษา  : 
ผลิตภัณฑแผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สรุปเดดังนี้ การ฿ชช่ือของสินคาละตรา
สินคานั้นมีความจําป็นอยางยิ่ง ควรสดงความป็นอกลักษณแของตัวผาฝูายละลวดลายตาง ๆ ออกมาดยการ฿ช
ภาพ 3 มิติพื่อทํา฿หตราสัญลักษณแมีความดดดนละหนาจดจํา   
 2. การออกบบกราฟิกตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแชุมชน ตอง฿หความสําคัญช่ือของสินคา 
สัญลักษณแของสินคา ละขอมูลของสินคา ควรออกบบ฿หมีความนาจดจําดย฿ชรูปภาพตราสินคาสื่อถึงสินคาเด
อยางชัดจน 
 
 



 

 

617 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เอกสารอ๎างอิง 
ขวัญ฿จ สุขกอน, น้ําฝน ลูกคํา ละบัญนษร สัณฐาน. (2555). การออกแบบตราสัญลักษณ๑บรรจุภัณฑ๑งานประดิษฐ๑

จากดินไทย ของกลุํมงานประดิษฐ๑จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ทินวงษแ รักอิสสระกุล ละธัญญธร อินทรแทาฉาง. (2554). การศึกษาอัตลักษณ๑ท๎องถิ่นประจําภาคเหนือตอนลําง

เพ่ือออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ๑ของท่ีระลึก. สาขาวิชาการออกบบบรรจุภัณฑแ คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรและการออกบบ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร. 

บัวสอน พธิ์ขาว. ผูประกอบการผาฝูาย ตําบลสุขเพบูลยแ อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. สัมภาษณแ. 14 มีนาคม 
2561. 

ประชิด ทิณบุตร,  ธีระชัย สุขสวัสดิ์  ละอดิสรณแ สมนึกทน. (2559). “การออกบบพัฒนาตราสัญลักษณและ
รูปลักษณแบรรจุภัณฑแพื่อช่ือมยงการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมสําหรับผลิตภัณฑแสุขภาพละความสวยงาม
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท.” วารสารวิชาการ ศิลปะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 7(1) : 84-94. 

ประภาพร สงทอง ละคณะ. (2550). การวิจัยและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ผลิตภัณฑ๑สวนตูล
เคร่ืองสําอางสมุนไพร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนสวนตูล เคร่ืองสําอางสมุนไพร ตําบลเขารูปช๎าง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาศรษฐศาสตรแ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ . [ออนเลนแ]. หลงที่มา : http://mis.csit.sci.tsu. 
ac.th/mallika/ UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. [29 มกราคม 2561]. 

Glypt studio. (2561). แบรนด๑ด้ิงคืออะไร แล๎วทําไมจึงสําคัญตํอธุรกิจที่เราทํา . [ออนเลนแ]. หลงที่มา : 
http://www. glypt.co.th/ บรนดแดิ้งคืออะเร-ลวทําเมจึงสําคัญตอธุรกิจที่ราทํา . [29 มกราคม 
2561]. 

thaitambon. (2561). ข๎อมูลตําบลเสิงสาง. [ออนเลนแ]. หลงที่มา : http://www.thaitambon.com 
/tambon/3003012561. [29 มกราคม 2561]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

618 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

การพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนกัศกึษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

SKILL DEVELOPMENT FOR PUBLIC HEALTH MANAGEMENT IN COMMUNITY OF PUBLIC HEALTH 
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อาจารยแ ดร. คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการ พื่อพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ละ
ศึกษาผลลัพธแการพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดยลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ฿นภาค
การศึกษา 2/2560 จํานวน 136 คน ระยะวลาที่฿ช฿นการศึกษา ตั้งต ดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง ดือน
พฤษภาคม 2561 ก็บขอมูลดวยบบสอบถาม ละวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพดวยการวิคราะหแนื้อหา สวนขอมูล
ชงิปริมาณ วิคราะหแดวยสถิติชิงพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ประกอบดวย ความรูกี่ยวกับ
การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน การรับรูความสามารถของตนอง฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ความคาดหวัง
฿นผลลัพธแของการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ละพฤติกรรมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนอยู฿นระดับดี ( X =
2.89, 2.75, 2.78 ละ 2.88 ตามลําดับ) ละผลลัพธแการพัฒนาพบวา นักศึกษามีระดับการรียนสวน฿หญ เดกรด 
B รอยละ 26.47 รองลงมาเดกรด A ละ B+ รอยละ 21.32 ละ 19.12 ตามลําดับ นอกจากนี้นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอ฿จตอการจัดการรียนการสอนสําหรับรายวิชานี้ อยู฿นระดับมาก  
คําสําคัญ : การพัฒนา, ทักษะ, การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน  
 
ABSTRACT 
 This study was the action research. The aims of study were to develop the public health 
management in the community and to study outcome of public health management in the 
community of students of the public health curriculum, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. 
The samples were 136 students in bachelor of public health curriculum who registered for public 
health management subject (413332) in the semester 2/2017 by purposive sampling. The 
duration of study was December 2017 until May 2018. Data collection used questionnaire. The 
qualitative data were analyzed by using content analysis. The quantitative data were analyzed by 
descriptive statistic.  
 The result was found that the students had skills for community health management, 
including knowledge about public health management, self-efficacy in community health 
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management, expectations for the outcome of community health management and good 
community health management behaviors ( X =2.89, 2.75, 2.78 and 2.88 respectively). According 
to the results of development, most students have Grade B (26.47%), A (21.32%), and B + 
(19.12%). Moreover, the students’ satisfaction in teaching and learning management in this 
subject is very high.  
Keywords : Development, Skill, Public health management in the community 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ริ่มปิดการรียนการสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฿นปี พ.ศ. 2552 พื่อมุงผลิตบัณฑิต฿หมีคุณสมบัติหมาะสมสําหรับการป็นนักวิชาการ
สาธารณสุข มีความรูความสามารถละทักษะ฿นศาสตรแทางการสาธารณสุขตามกณฑแมาตรฐานวิชาชีพ  ดย
กระบวนการจัดการรียนการสอนตลอดระยะวลาของหลักสูตร เดมีการพัฒนาทั้งดานความรูความสามารถ฿น
วิชาการละวิชาชีพ รวมเปถึงการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพพื่อ฿หกิดทักษะ฿นการปฏิบัติงานตรงตามศักยภาพของ
วิชาชีพน้ัน ซึ่งกอนที่จะสําร็จหลักสูตรละขาสูตลาดรงงานตอเป การสรางอกาส฿หกับนักศึกษาเดนําองคแความรู
ที่เดรียนมา฿นหลักสูตร เปประยุกตแ฿ช฿นสถานการณแจริง ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทํา฿หนักศึกษาเด
สดงออกถึงศักยภาพดานองคแความรู  การปฏิบัติ รวมถึงทักษะการทํางานป็นทีมละการกปใญหาฉพาะหนา พื่อ
ป็นการสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแ ละพื่อ฿หบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ของคณะ
สาธารณสุขศาสตรแตอเป (คณะสาธารณสุขศาสตรแ.  2559. 6-10) 
 ดย฿นปีการศึกษา 2/2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เดจัดการรียนการสอน฿นรายวิชา 
413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน (Community Public Health Management) สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
ซึ่งป็นรายวิชาที่จะตองพัฒนานักศึกษา฿หกิดองคแความรูละทักษะ฿นกระบวนการการจัดการสาธารณสุขชุมชนที่
ตรงตามคําอธิบายรายวิชา ท่ีวา “องคแความรูทั่วเปกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน นวคิด ทฤษฎีละกลยุทธแ฿นการ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ลักษณะทั่วเปละวิธีการศึกษาชุมชนละสังคมที่ครอบคลุมถึงกระบวนการวินิจฉัย
ชุมชน ครื่องช้ีวัด กระบวนการจัดการละการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน”  ดยวิธีการที่จะนํามา฿ช฿น
การจัดการรียนการสอนควรกิดการผสมผสานท้ังวิธีการถายทอดความรูของผูสอน  การสาธิต ละการ฿หผูรียนเด
ฝึกปฏิบัติ฿นสถานการณแจริง นื่องดวยขอจํากัดของรายวิชาดังกลาวป็นรายวิชาบรรยาย เมมีช่ัวมงฝึกปฏิบัติ ดังนั้น
วิธีการพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน จึงตอง฿ชรูปบบการรียนรู฿นการสรางศักยภาพของผูรียน฿ห
กิดการรียนรูละมีสวนรวม฿นการรียนรูอยางทจริง  ผูวิจัยจึงเดการประยุกตแ฿ชกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการ 
ตามนวคิดของคมมิสละมคทคการแด (Kemmiss and Mc taggart.  1988)  รวมกับรูปบบการจัดการรียน
การสอนบบ SPICE model ของ ศิริพร พึ่งพ็ชร (2553) ประกอบดวย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การ฿หสิ่งรา (S - 
Stimulus) ผูสอนสดงกัลยาณมิตรกับผูรียน ทบทวนความรูดิมพื่อช่ือมยงกับความรู฿หม ขั้นที่ 2 การนําสนอ  
(P - Presentation) ผูสอนนําสนอขอมูลที่ถูกตอง฿หกับผูรียนหลังจากผูรียนนําสนอขอมูลจากการซักถาม หรือ
จากการสืบคนขอมูล  ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติตามลีลาที่ถนัดละชอบ (I - Individual inquiry) ฿หผูรียนเดรียนรู
ตามลีลาที่ถนัดละความสามารถ ขั้นที่ 4 การสรางสรรคแความรู (C - Constructivism) ป็นขั้นตอนที่฿หผูรียนเด
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางป็นระบบ ช่ือมยงความรูดิมกับความรู฿หม  สรางป็นองคแความรู  (Body of  
knowledge) ของตนอง  นําสนอลกปลี่ยนรียนรู ละ ขั้นที่ 5 การวัดละประมินผล (E -  Evaluation) ป็น
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ขั้นที่ผูรียนละผูสอนรวมกันวัดละประมินผล  นอกจากนี้นักศึกษาจะตองมีความรูละทักษะ฿นการจัดการ
สาธารณสุข฿นชุมชน สอดคลองกับนวคิดของบนดูรา (Bandura. 1977) ที่วาถาบุคคลมีความชื่อ฿นความสามารถ
ของตนอง ดยทราบวาจะตองทําอะเรบางละมื่อทําลวจะเดผลลัพธแตามที่คาดหวังเว บุคคลนั้นจะกิดพฤติกรรม
ปฏิบัติ฿นรื่องนั้น ดยความสําร็จ฿นการกระทํา การเดรียนรูจากตัวบบ การเดรับรงจูง฿จ ละการเดรับการ
กระตุนทางอารมณแ ป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนอง อันจะสงผลตอการกิดพฤติกรรม
กรรมปฏิบัติตามที่ตนองคาดหวัง ซึ่งประกอบดวย ความรู การรับรูความสามารถของตนอง ความคาดหวัง฿น
ผลลัพธแ ละพฤติกรรม (Bandura.  1977) การที่บุคคลจะปลี่ยนจากความช่ือความสามารถของตนอง มาป็น
พฤติกรรมปฏิบัตินั้น จําป็นจะตองเดรับประสบการณแการรียนรูอยางป็นระบบละมีขั้นตอน ดยตองป็นกลวิธีที่
ทํา฿หเดรับประสบการณแการรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับภาคปฏิบัติ ดวยกระบวนการจัดการรียนการสอนที่
ตอบสนองความตองการของผูรียน มุงพัฒนาศักยภาพดาน฿ดดานหนึ่ง พื่อสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ทองทิพยแ สละวงษแลักษณแ ธีระวุฒิ  ธรรมกุล ละทิพยรัตนแ  ธรรมกุล. 2559. 25-39) 
จากความคาดหวัง฿หกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงตามวัตถุประสงคแของหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พื่อป็นการพัฒนาทักษะทั้งดานองคแความรู
ละวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง฿หกับนักศึกษา ละนักศึกษาเดมีประสบการณแการนําองคแความรูเปฝึกปฏิบัติ฿น
สถานการณแชุมชนจริง ที่จะชวยทํา฿หนักศึกษาเดขา฿จวิชาชีพของตนองมากยิ่งขึ้น ละป็นประยชนแ฿นการ
สริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงปรารถนาของหลักสูตรตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2. พื่อศึกษาผลลัพธแการพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน หมายถึง ทักษะของนักศึกษา฿นการศึกษาชุมชน ละ
การจัดลําดับปใญหาสาธารณสุข฿นชุมชน 
 2. ผลลัพธแการพัฒนา หมายถึง ผลที่เดจากการพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา 
ประกอบดวย ผลการรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ละความพึงพอ฿จ ของนักศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ผลการรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน หมายถึง ระดับกรดที่นักศึกษา
เดรับ สําหรับนักศึกษาที่ลงทะบียนรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ฿นภาคการศึกษา 
2/2560 
  2.2 ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่ลงทะบียนรียนรายวิชา 413332 การ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ฿นภาคการศึกษา 2/2560 ตอการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาดังกลาว ดย฿ชผลการ
ประมินจากระบบการประมินอาจารยแของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



 

 

621 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 3. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ฿นภาคการศึกษา 
2/2560 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ประยุกตแ฿ชการวิจัยชิงปฏิบัติการของ คมมิสละมคทคการแด (Kemmiss and Mc 
taggart.  1988)  ประกอบดวย การศึกษาบริบท  กระบวนการพัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษา ละผลลัพธแจากการ
พัฒนา ดังสดง฿นภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  การวิจัยครั้งนี้ เดศึกษา฿นประชากรทั้งหมด คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่
ลงทะบียนรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน (Community Public Health Management) 
ปีการศึกษา 2/2560 จํานวน 136 คน นื่องจากนักศึกษาที่ลงทะบียนทุกคนจะตองเดรับการพัฒนาทักษะสําหรับ
การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน พื่อจะตองนําเป฿ช฿นการฝึกประสบการณแวิชาชีพตอเป 
 2. การดําเนินการวิจัย 
  2.1 การศึกษาบริบท  
   2.1.1 ศึกษารายละอียดรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน (Community 
Public Health Management) ทั้งคําอธิบายรายวิชา ละวัตถุประสงคแรายวิชาตาม ผนท่ีสดงการกระจายความ
รับผิดชอบตอผลการรียนรู (Curriculum Mapping) ที่จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงปรารถนาของ
หลักสูตร 
   2.1.2 ศึกษาผลการประมินผลการจัดรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 
฿นปีท่ีผานมา พรอมทั้งขอสนอนะจากนักศึกษาที่คยรียน฿นรายวิชาดังกลาว 
   2.1.3 สัมภาษณแอาจารยแผูที่คยสอน฿นรายวิชาการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ฿นปีการศึกษาที่
ผานมา 
   2.1.4 วิคราะหแขอมูลตาง ๆ ที่เดรับ ละสรุปขอมูลพื่อป็นขอมูลนําขา฿นกระบวนการตอเป 
  2.2 ขั้นกระบวนการพัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษา  
   2.2.1 ขั้นการวางผน (Plan) 
    1) กําหนดผนการจัดการรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแตาม ผนที่สดง
การกระจายความรับผิดชอบตอผลการรียนรู (Curriculum Mapping) ของรายวิชา ดยการมีสวนรวมกับตัวทน
หมูรียน 
    2) นําผนการจัดการรียนการสอนที่กําหนดขึ้น ฿หผู  ช่ียวชาญตรวจสอบละ฿ห
ขอสนอนะ 
    3) ปรับผนการจัดการรียนการสอนตามขอสนอนะของผูช่ียวชาญ ฿หพรอมที่จะ
นําเป฿ช฿นการจัดการรียนการสอน 
    4) การตรียมชุมชน ที่จะ฿ช฿นการฝึกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา 
   2.2.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) 
    1) นําผนการจัดการรียนการสอน เป฿ช฿นการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการ
จัดการสาธารณสุขชุมชน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
    2) ผูสอนตรียมชุมชน ที่จะ฿ช฿นการฝึกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา ละนํานักศึกษาลงฝึก
ปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ตามสถานการณแจริง 
   2.2.3 ขั้นการสังกตุการณแ (Observation) 
    1) ผูสอนสังกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา 
ทั้งการฝึกปฏิบัต฿นหองรียนละ฿นชุมชน 
    2) ผูสอนประมินทักษะ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนหลังการขารวมกิจกรรม 
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   2.2.4 ขั้นสะทอนผล (Reflecting)  
    1) ผูสอนประมินผลการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา 
    2) ผูสอนละผูรียนสรุปผลการดํานินงานการฝึกปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 
รวมทั้งปใญหา อุปสรรค ละขอสนอนะ฿นการปรับปรุงตอเป 
  2.3 ผลลัพธแการพัฒนา  
   2.3.1 ผลการรียนของนักศึกษา฿นรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 
(Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 
   2.3.2 ผลการประมินความพึงพอ฿จ฿นการจัดการรียนการสอนของรายวิชา 413332 การ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน (Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 
 3. เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
  3.1 บบบันทึกสังกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา 
  3.2 บบประมินทักษะ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนหลังการขารวมกิจกรรม 
  3.3 บบประมินความพึงพอ฿จ฿นการจัดการรียนการสอนของรายวิชา 413332 การจัดการ
สาธารณสุข฿นชุมชน (Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  4.1 ขอมูลที่เดจากการสัมภาษณแ ละการสังกต วิคราะหแขอมูลดยการวิคราะหแนื้อหา 
  4.2 ขอมูลทักษะ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนหลังการขารวมกิจกรรม ผลการรียน ละความ
พึงพอ฿จ วิคราะหแดวยสถิติชิงพรรณนา นําสนอดวยคาความถี่ ละรอยละ (%) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําสนอตามกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย การศึกษาบริบท 
กระบวนการพัฒนา ละ ผลลัพธแการพัฒนา ดังนี ้
 1. การศึกษาบริบท ผลการศึกษาพบวา 
  1.1 รายวิชาการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน รหัสวิชา 413332  ดยมีหนวยกิต  2(2-0-4)  ซึ่ง
รายวิชานี้มีคําอธิบายรายวิชา คือองคแความรูทั่วเปกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน นวคิด ทฤษฎีละกลยุทธแ฿นการ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ลักษณะทั่วเปละวิธีการศึกษาชุมชนละสังคมที่ครอบคลุมถึงกระบวนการวินิจฉัย
ชุมชน ครื่องช้ีวัดกระบวนการจัดการละการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ดยฝึกทักษะการจัดการ 
รวมทั้งการศึกษาถึงนวนมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน฿นอนาคตดวย  ซึ่งจะห็นวา฿นรายวิชานี้เมมีช่ัวมงการ
ฝึกปฏิบัติ ตมีการกลาวถึงการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน จึงทํา฿หตองมีการจัดชั่วมงการลงฝึกปฏิบัต฿ิน
พื้นที่พ่ิมติม 
  1.2 จากการประมินของนักศึกษา฿นปีการศึกษาที่ผานมา พบวา นักศึกษาสนอนะ฿หมีการฝึก
ปฏิบัติกี่ยวกับการศึกษาชุมชน  ละการจัดลําดับความสญัของปใญหา  พราะจะทํา฿หขา฿จกระบวนการละวิธีการ
฿นหัวขอดังกลาวพิ่มมากข้ึน 
  1.3 จากการสัมภาษณแอาจารยแผูสอน฿นปีการศึกษาที่ผานมา พบวา นักศึกษาจะ฿หความสน฿จตอ
นื้อหารายวิชา นื่องจากป็นวิชาที่จะตองนําเป฿ช฿นการดํานินงาน฿นบทบาทนักวิชาการสาธารณสุข ตยังมี
ขอจํากัด฿นการพิ่มติมการพัฒนาทักษะที่จะตองมีการนํานักศึกษาลงฝึกปฏิบัติ฿นพ้ืที่จริง ซึ่งผูสอนเด฿หขอคิดห็นวา 
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ถานักศึกษาเดรียนรูกี่ยวกับกระบวนการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนลว เดนําเปลองฝึกปฏิบัติจริง฿นชุมชน จะ
สามารถชวย฿หนักศึกษามีความขา฿จมากยิ่งขึ้น 
 สรุปขอมูลที่เดจากการศึกษาบริบท พบวา รายวิชาการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนนี้ ป็นรายวิชา
ภาคทฤษฎีพียงอยางดียว ต฿นคําอธิบายรายวิชาตอง฿หนักศึกษากิดทักษะ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 
อาทิชน การศึกษาชุมชน การจัดลําดับความสําคัญของปใญหา จึงเดมีการสนอนะ฿หมีการเดฝึกปฏิบัติจริง฿น
ชุมชน ซึ่งอาจจะป็นอกาส฿หผูรียนมีประสบการณแเดนําความรูภาคทฤษฎีเปฝึกปฏิบัติ จะสามารถชวย฿หผูรียนมี
ความขา฿จละมีทักษะพิ่มขึ้นเด 
 2. กระบวนการพัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษา ผลการศึกษาพบวา 
  2.1 ขั้นการวางผน  (Plan)  
   จากการกําหนดผนการรียนรวมจากตัวทนหมูรียน ซึ่งครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชาละ
สอดคลองกับวัตถุประสงคแตาม ผนท่ีสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการรียนรู  (Curriculum Mapping) 
ของรายวิชา หลังจากนั้นนําสนอขอความคิดห็นตอผูช่ียวชาญ ละนํามาปรับปรุง เดผนการรียนที่จะเป฿ช
จัดการรียนการสอน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สดงผนการจัดการรียนการสอนรายวิชาการสาธารณสุข฿นชุมชน 

สัปดาห๑ท่ี หัวข๎อ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง 
1 ปฐมนิทศการจัดการรียนการสอน 2 
2 หนวยท่ี 1 องคแความรูทั่วเปกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน 2 
3 หนวยท่ี 2 ทฤษฎีละกลยุทธแ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 2 
4 หนวยท่ี 3 ลักษณะทั่วเปละวิธีการศึกษาชุมชนละสังคม 2 

5-6 หนวยท่ี 4 การศึกษาชุมชนดย฿ชครื่องมือ 7 ช้ิน 4 
7-8 การนําสนอรายงาน/งานท่ีเดรับมอบหมาย 4 
9 สอบกลางภาค - 

10-11 หนวยท่ี 5 การวินิจฉัยปใญหาสุขภาพชุมชน 4 
12-13 การฝึกทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน : กิจกรรมการศึกษาชุมชน 4 

14 นําสนอผลการฝึกทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 2 
15 การฝึกทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน : กิจกรรมการจัดลําดับ

ความสําคัญของปใญหา 
2 

16 - นําสนอคงการที่จะ฿ชดํานินการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 
- สรุปการรียนการสอน 

2 

17 สอบปลายภาค - 
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  2.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) 
   2.2.1 นําผนการจัดการรียนการสอน เป฿ช฿นการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการ
สาธารณสุขชุมชน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบวา สามารถจัดการรียนการสอนเดตาม
ผนการจัดการรียนการสอนที่กําหนดเว ซึ่งเดมีการนํา SPICE model มาประยุกตแ฿ช฿นการจัดการรียนการสอน฿น
หัวขอตางๆ ดังนี ้
    1) ขั้นที่ 1 การ฿หสิ่งรา (S - Stimulus) ผูสอนเดสดงความป็นกัลยาณมิตรกับผูรียน 
พื่อ฿หผูรียนกิดความสบาย฿จ฿นการรียน ละเดทบทวนความรูดิมที่นักศึกษามีละเดรียนรู฿นรายวิชาตางๆ 
มาลว พื่อช่ือมยงกับความรู฿หมท่ีจะเดรียนรู฿นรายวิชานี้ตอเป ซึ่งจะ฿ชการ฿หสิ่งราตั้งตสัปดาหแที่ 1 ของการ
พบกับนักศึกษาป็นตนมา ดยฉพาะกอนการบรรยาย฿นหัวขอตางๆ ตองมีการทบทวนองคแความรูที่สอดคลองกับ
หัวขอนั้นดวยการอภิปราย ซักถาม รวมถึงการทบทวนความรูที่รียนผานมา฿นตละหนวยการรียนรูของรายวิชานี้ 
    2) ขั้นที่ 2 การนําสนอ (P - Presentation) หลังจากทบทวนองคแความรูดิมที่นักศึกษา 
ดวยการอภิปราย ซักถาม หรือผูรียนนําสนอขอมูลที่เดจากการสืบคนขอมูลล ว ผูสอนนําสนอขอมูลที่ถูกตอง
฿หกับผูรียนดวยการบรรยายประกอบสื่อการสอน ดย฿นชวงการบรรยายจะมีการซักถามดยผูสอน หรือผูรียนเด
ตลอดวลา ดยผูสอน฿ชขั้นตอนนี้฿นหนวยที่ 1-5 ของการจัดการรียนการสอน รวมทั้งการเดรียนรูจากผูปฏิบัติงาน
ดยตรง฿นชุมชน ซึ่ง฿นกิจกรรมการปฏิบัติการ฿นชุมชนเดชิญวิทยากรที่ปฏิบัติงาน฿นรงพยาบาลสงสริมสุขภาพ
ตําบลที่รับผิดชอบชุมชนที่นักศึกษาตองลงเปฝึกปฏิบัติบรรยายพิศษ รื่อง การศึกษาชุมชน รวมกับชวงที่ลงชุมชน
จะมี อสม. ตละชุมชนป็นวิทยากรพี่ลี้ยง฿นชุมชนนั้นๆ ดวย 
    3) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติตามลีลาที่ถนัดละชอบ (I - Individual inquiry) ดยผูสอนเด
กําหนด฿บงานที่จะชวย฿หนักศึกษาเดนําองคแความรูที่มีเปฝึกปฏิบัติ นน฿หผูรียนเดรียนรูตามลีลาที่ถนัดละ
ความสามารถท่ีตนองมีเปดํานินการ฿นชุมชน ซึ่งเดกําหนด฿หนักศึกษา 1 หมูรียนเดปฏิบัติการจัดการ฿น 1 ชุมชน 
ทั้งนี้จะตองมีการตรียมชุมชน฿นประด็นตางๆ ชน อสม. ท่ีจะป็นพ่ีลี้ยง  หรือผู฿หขอมูลที่อยู฿นชุมชน 
    4) ขั้นที่ 4 การสรางสรรคแความรู (C - Constructivism) ป็นขั้นตอนที่฿หผูรียนเด
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางป็นระบบ ช่ือมยงความรูดิมกับความรู฿หม สรางป็นองคแความรู (Body of 
knowledge) ของตนอง ดย฿หตละหมูรียนนําขอมูลที่เดจากการศึกษาชุมชนมาวิคราะหแรวมกัน นําขอมูลที่เด
เป฿ช฿นการจัดกิจกรรมประชาคมพื่อระดมความคิดห็นของชุมชน฿นการจัดลําดับความสําคัญของปใญหา฿นตละ
ชุมชน ละสรุประด็นปใญหาดานสาธารณสขุ จัดทําป็นขอมูลของชุมชนนั้นๆ พื่อท่ีจะนําสนอลกปลี่ยนรียนรูกบั
หมูรียนอ่ืนๆ  
    5) ขั้นที่ 5 การวัดละประมนิผล (E - Evaluation) ดย฿หทุกหมูรียนเดนําสนอผลการ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชนที่รับผิดชอบ ดยกิจกรรมนี้฿หผูรียนรวมประมินผลการนําสนอรวมดวย พ่ือ฿หกิดการ
รียนรูจากการป็นผูประมินผล ละสามารถ฿หขอสนอนะตอกลุมที่นําสนอเด ดยผูสอนสุมรายบุคคล฿นการ
ประมินผลดังกลาว  
   2.2.2 ผูสอนตรียมชุมชน ที่จะ฿ช฿นการฝึกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา  ละนํานักศึกษาลงฝึก
ปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ตามสถานการณแจริง ดยพบวา ผูสอนตองประสานงานกับรงพยาบาล
สงสริมสุขภาพที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้เดทําหนังสือขออนุญาต฿ชพื้นที่สําหรับกิจกรรมศึกษาชุมชน จํานวน 4 
ชุมชน ฿นพื้นที่รับผิดชอบของรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลยาง฿หญ ตําบลสุรนารี อําภอมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย  หมู  1 บานราชสีมา หมู  3 บานยาง฿หญ หมู 4 บานตะภาทอง ละหมู  5 
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บานหนองบง พรอมทั้งมีการชิญวิทยากร฿นพื้นที่บรรยายพิศษรวมดวย ดยมีรายละอียดกิจกรรม ประกอบดวย 
การบรรยายพิศษ รื่องการศึกษาชุมชน ดยบุคลากร฿นพ้ืนท่ี ละการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ดยมีอาสามัครสาธารณ
สุขประจําหมูบาน (อสม.) ป็นวิทยากร฿นการทํากิจกรรม฿นชุมชน  
  2.3 ขั้นการสังกตุการณแ (Observation) 
   ผูสอนสังกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา  ทั้งการ
ฝึกปฏิบัต฿นหองรียนละ฿นชุมชน  พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรน฿นการทํากิจกรรมตาม฿บงานที่กําหนด฿ห 
ทั้งนี้ห็นวาการที่มี อสม. ซึ่งป็นบุคลากร฿นชุมชนนั้นๆ รวมป็นวิทยากรพี่ลี้ยง฿นการลงชุมชนของนักศึกษานั้น ป็น
สิ่งที่ดี ท่ีทํา฿หนักศึกษาเดลกปลี่ยนรียนรูกับบุคลากรดานสุขภาพท่ีป็นคน฿นชุมชนนั้นอยางทจริง ดยตองมีการ
ช้ีจงวัตถุประสงคแ ละกิจกรรมที่ดํานินการ฿นชุมชน฿ห อสม. เดขา฿จ จะทํา฿หการลงศึกษาขอมูล฿นชุมชนของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาขาถึงบุคคลหรือครัวรือนที่ตองการสอบถามหรือสัมภาษณแเดสะดวก
ขึ้น ทํา฿หสามารถเดขอมูลที่ตองการเดตรงตาม฿บงานละวัตถุประสงคแของกิจกรรม นอกจากนี้การมีวิยากร฿นพื้นที่
ป็นผูบรรยายกี่ยวกับการศึกษาชุมชน กอนที่นักศึกษาจะลงชุมชนจริง ทํา฿หนักศึกษาเดรับการถายทอด
ประสบการณและทคนิคการดํานินงานจากผูดํานินงานจริง฿นพ้ืนท่ี 
  2.4 ขั้นสะทอนผล (Reflecting)  
   2.4.1 ฿นขั้นตอนนี้ผูสอนเดประมินทักษะการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนหลังการขารวม
กิจกรรม พบวา นักศึกษามีความรูกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน การรับรูความสามารถของตนอง฿นการ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ความคาดหวัง฿นผลลัพธแของการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ละพฤติกรรมการจัดการ
สาธารณสุข฿นชุมชนอยู฿นระดับดี ( X  = 2.89, 2.75, 2.78 ละ 2.88 ตามลําดับ) ดังสดง฿นตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 สดงระดับทักษะ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา฿นตละดาน 

ทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน X  S.D. ระดับ 
ความรูรื่องการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 2.89 0.46 ด ี
การรับรูความสามารถของตนอง฿นการการ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 

2.75 0.65 ด ี

ความคาดหวั ง ฿นผลลั พธแ ข องก ารจั ดก า ร
สาธารณสุข฿นชุมชน 

2.78 0.53 ด ี

พฤติกรรมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 2.88 0.62 ด ี
 
   2.4.2 ผูสอนประมินผลการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนของนักศึกษา พบวานักศึกษา
สามารถที่จะนําครื่องมือทางมนุษญวิทยาทางการพทยแ (ครื่องมือ 7 ช้ิน) เป฿ช฿นชุมชนเดจริง รวมทั้งมีทักษะที่
ถูกตอง฿นการจัดลําดับความสําคัญของปใญหา ทั้งนี้ประมินจากผลการนําสนอขอมูลที่เดจากการศึกษาชุมชน 
รวมทั้งผลการจัดลําดับปใญหาสาธารณสุข฿นชุมชน ดยตละหมูรียนเดนําสนอหนาช้ันรียน ป็นกิจกรรมที่
นําสนอรวมทั้ง 4 หมูรียน มี 4 ชุมชน ตามหมูรียนตางๆ ที่ลงศึกษาชุมชน กิดการลกปลี่ยนรียนรูเปพรอมๆ กัน
มากขึ้น  
   2.4.3 ผูสอนละผูรียนสรุปผลการดํานินงานการฝึกปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน 
รวมทั้งปใญหา อุปสรรค ละขอสนอนะ฿นการปรับปรุงตอเป ดย฿ชบบสอบถามการขารวมกิจกรรมการศึกษา
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ชุมชนพื่อพัฒนาสุขภาวะ พบวา จากผูตอบบบสอบถาม จํานวน 126 คน พบวา  ผูขารวมกิจกรรมสวน฿หญมี
ความพึงพอ฿จตอดานกระบวนการละขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู฿นระดับมาก (4 คะนน) รอยละ 87.30 ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยู฿นระดับมาก (4 คะนน) รอยละ 78.57 ดานวิทยากรอยู฿นระดับมาก (4 คะนน) รอยละ 
59.52 ดานคุณภาพการจัดกิจกรรมอยู฿นระดับมาก (4 คะนน) รอยละ 61.11 ละความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมากท่ีสุด (5 คะนน) รอยละ 57.15 รายละอียด ดังสดง฿นตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สดงระดับความพึงพอ฿จดานตางๆ ของผูขารวมกิจกรรม (n=126) 

รายการ ร๎อยละ (%) ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5 คะแนน) 
มาก 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

น๎อย 
(2 คะแนน) 

น๎อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1.  ความพึงพอ฿จดานกระบวนการ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 

3.18 87.30 9.52 0 0 

2.  ความพึงพอ฿จดานสิ่งอํานวยความสะดวก 14.29 78.57 7.14 0 0 
3.  ความพึงพอ฿จตอวิทยากร 38.89 59.52 1.59 0 0 
4.  ความพึงพอ฿จดานคุณภาพการจัดกิจกรรม 35.72 61.11 3.17 0 0 
5.  ความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม 42.85 57.15 0 0 0 
 
 นอกจากน้ีเดมีการประมินความรู ความขา฿จ ละทักษะตอการศึกษาชุมชน พบวา ผูขารวมกิจกรรมมี
ความรู ความขา฿จ ตอการศึกษาชุมชน สวน฿หญกอนการขารวมกิจกรรมมีระดับมีความรู ความขา฿จ อยู฿นระดับ
ปานกลาง (3 คะนน) รอยละ 87.74  หลังการขารวมกิจกรรมอยู฿นระดับมาก รอยละ 80.16  สวนทักษะตอ
การศึกษาชุมชน พบวาสวน฿หญกอนขารวมกิจกรรมมีทักษะตอการศึกษาชุมชนอยู฿นระดับนอย (2 คะนน) รอย
ละ 77.78  หลังขารวมกิจกรรมสวน฿หญมีระดับทักษะตอการศึกษาชุมชนอยู฿นระดับมาก รอยละ 80.95  
ทั้งนี้มีพบขอสนอนะจากผูขารวมกิจกรรม คือ 
 1)  ป็นกิจกรรมที่ดีมาก เด฿หประสบการณแ฿นการ฿ชความรูมาทํางาน฿นชุมชน 
 2)  ควร฿หวลา฿นการลงชุมชนมากขึ้น 
 3)  อยาก฿หจัดระยะวลาลงชุมชน฿หมากกวานี้ 
 4)  อยาก฿หจัดระยะวลา฿นการจัดกิจกรรมนานกวานี้อีกสักครึ่งวัน 
 5)  ควรจัดวลา฿นการลงพื้นที่มากกวานี้ 
 6)  อยาก฿หพิ่มวลา฿นการทํากิจกรรม 
 ฿นขั้นนี้ผูสอนเดนําผลการประมินละขอสนอนะเป฿ช฿นการปรับผนการจัดการรียนการสอน฿น
รายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนที่จะปิดสอน฿นปีการศึกษาตอเป  
 3. ผลลัพธ๑การพัฒนา ผลการศึกษาพบวา 
  3.1 ผลการรียนของนักศึกษา฿นรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน (Community 
Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 พบวา นักศึกศึกษาเดถูกประมินผลการรียน฿นระดับกรด
ตางๆ สวน฿หญเดกรด B รอยละ 26.47 รองลงมากรด A รอยละ 21.32 กรด B+ รอยละ 19.12 กรด C+ รอยละ 
14.71 กรด C รอยละ 12.50 ละ กรด D+ รอยละ 5.88 
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  3.2 ผลการประมินความพึงพอ฿จ฿นการจัดการรียนการสอนของรายวิชา 413332 การจัดการ
สาธารณสุข฿นชุมชน (Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 ตามระบบสารสนทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบวา ผลการประมินความพึงพอ฿จ฿นการจัดการรียนการสอนของรายวิชา
฿นภาพรวมฉลี่ย 4.22 (ระดับมาก) จากคะนนต็ม 5 คะนน รายละอียดยกตามหมูรียน เดก หมูรียน P1  
P2  P3 P4 คือ 4.11, 4.36, 4.15 ละ 4.23 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาทักษะของนักศึกษา฿นการจัดการสาธารณสขุ฿นชุมชน พบวา นักศึกษามีความรูกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณสุข฿นชุมชน การรับรูความสามารถของตนอง฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ความคาดหวัง฿น
ผลลัพธแของการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ละพฤติกรรมการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชนอยู฿นระดับดี (  = 
2.89, 2.75, 2.78 ละ 2.88 ตามลําดับ) นั้น  กิดจากการพัฒนาทักษะที่มี 2 กิจกรรม คือ การพิ่มติมความรู
ภาคทฤษฎี ละการพัฒนาทักษะ฿นการฝึกปฏิบัติจริง ป็นการพัฒนาขึ้นอยางป็นระบบละมีขั้นตอน ตละขั้นตอน
มีความสัมพันธแกัน ดยริ่มจากการนําขอมูลที่ป็นสารสนทศมาวางผน การปฏิบัติตามผน การสังกตการณแ ละ
การสะทอนผลของการปฏิบัติ ตามกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการของ คมมิสละมคทคการแด (Kemmiss and 
Mc taggart.  1988) ประกอบกับการจัดการรียนการสอนพื่อสริมสรางองคแความรูตละองคแประกอบนั้นเดมีการ
นํานวคิดที่สําคัญมาประยุกตแ฿ชอยางหมาะสม ดังชนนวคิดของบนดูรา (Bandura. 1980) ที่วา การที่จะ฿ห
บุคคลปลี่ยนพฤติกรรมตามจุดมุงหมายนั้น จะตองมีการจัดประสบการณแการรียนรูจากตัวบบ การเดห็น
ความสําร็จของตนอง การจัดกระบวนการรียนรูอยางกัลยาณมิตร การรียนรูตามสภาพจริงของตนอง การที่
บุคคลจะมีพฤติกรรมจะตองเดห็นผลลัพธแของการปฏิบัติที่ป็นตนองละสังคมเดรับประยชนแ สามารถประมินผล
ตนองเด มา฿ช฿นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ฿นการจัดการสาธารณสุข฿นชุมชน ดยจัดกิจกรรมการการรียนการ
สอนทั้งทฤษฎีละปฏิบัติ พรอมเดมีการพิ่มประสบการณแการรียนรูจากตนบบหรือผูปฏิบัติงานดยตรง฿นพื้นที่ 
นอกจากนี้การ฿หนักศึกษาเดฝึกปฏิบัติงานป็นกลุม ละมีวทีลกปลี่ยนรียนรูพื่อ฿หห็นผลลัพธแของการกระทํา 
สอดคลองกับนวคิดของปีตอรแซงก (Peter Senge. 1990) ที่วา การที่บุคคลจะปฏิบัติงานรวมกัน฿หบรรลุ
วัตถุประสงคและมีความสุขนั้น จะตองเดรับการพัฒนาองคแความรูระดับบุคคลละระดับกลุม  พื่อพัฒนา
กระบวนการดํานินงาน฿หสอดคลองกับบริบทของตนอง  ดยกระบวนการจัดการรียนการสอนนั้น เดมุงนน฿ห
ผูรียนสรางองคแความรูระดับบุคคล  ลวนําองคแความรูมาลกปลี่ยนกันป็นกลุม ตามกระบวนการรียนรูบบสเปสแ  
(SPICE Model) พื่อกําหนดหลักยึดหรือกฎกติกาท่ีจะปฏิบัติรวมกัน ภาย฿ตการจัดกระบวนการรียนรูที่มุงนนการ
รียนรูตามสภาพจริง บรรยากาศการรียนรูบบกัลยาณมิตรทั้งการรียน฿นหองรียน ละการรียนรู฿นชุมชน  
 2. ผลลัพธแของการพัฒนา ที่พบวานักศึกษามีระดับการรียนผานกณฑแทุกคน ตั้งตระดับ D+ ถึง ระดับ 
A  ละมีผลประมินผูสอนทั้ง 4 หมูรียน อยู฿นระดับดีนั้น ทั้งนี้อาจป็นพราะวา การพัฒนาทักษะของผูรียน ดวย
กระบวนการจัดการรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีละการปฏิบัติอยางป็นระบบละมีขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย
ชิงปฏิบัติการของ คมมิสละมคทาการแด (Kemmiss and Mc taggart. 1988)  ประกอบกับการจัดการจัดการ
รียนการสอนพื่อสริมสรางองคแความรู นั้นเดมีการนํานวคิดที่สําคัญมาประยุกตแ฿ชอยางหมาะสม ดังชนนวคิด
ของ พรี่ (Parry.  1997) ชื่อวา ความรูละทักษะสามารถพัฒนาเด ดวยกระบวนการจัดการรียนรูที่หมาะสมกับ
ผูรียน ฿หประสบผลสําร็จสามารถวัดละประมินผลเด  
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะ฿นการนําผลวิจัยเป฿ช  
  1.1 การจัดการรียนการสอน฿นระดับอุดมศึกษา สําหรับรายวิชาที่ตองการ฿หกิดทักษะ฿นการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพน้ันๆ ควรมีการจัดการรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติควบคูกัน ซึ่งจะชวย฿ห
สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเดตรงตามปูาหมายของหลักสูตรพิ่มมากขึ้น   
  1.2 การจัดกิจกรรม฿นชุมชนหรือพ้ืนท่ี ควร฿หบุคลากร฿นพื้นที่ขามามีสวนรวม ทั้งนี้พื่อ฿หนักศึกษา
เดรับประสบการณแตรงจากผูปฏิบัติงาน฿นพ้ืนท่ีจริง ละเดรับความรวมมือจากบุคลากร฿นพ้ืนท่ีนั้นๆ ซึ่งจะทํา฿หการ
ฝึกปฏิบัติ฿นชุมชนมีประสิทธิภาพพิ่มมากข้ึน 

2. ขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป ดังน้ี 
  2.1 ควรมีการวิจัยประมินผลการจัดการรียนการสอนที่เดปรับปรุง หลังจากการละเดรับ
ขอสนอนะจากผูรียน฿นรอบท่ีผานมา 
  2.2 ควรมีการวิจัยบบมีสวนรวม ดยการพัฒนารูปบบการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาดังกลาว
รวมกัน ของอาจารยแผูสอนละนักวิชาการสาธารณสุข฿นพ้ืนท่ี 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารตามแนวทางเศรษฐกจิสร๎างสรรค๑วิสาหกจิชมุชนกลุมํข๎าวตังข๎าวแตน  
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาละวิคราะหแสภาพการดํานินงานวิสาหกิจชุมชน กลุมขาวตังขาว
ตน อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา พื่อพัฒนาผลิตภัณฑแตามนวคิดศรษฐกิจสรางสรรคแ ละพื่อถายทอด
ทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชน จากผลการวิจัย เดพัฒนาผลิตภัณฑแรสชาติ฿หมของขาวตัง 2 รสชาติ คือ ขาวตังหนา
ช็อกกลตอัลมอนดแ ละขาวตังหนากระทียม ทั้งนี้จากการศึกษาละสํารวจผูบริภค มีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑแตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน การทดสอบการยอมรับดานประสาทสัมผัสของผูบริภค ดานสี รสชาติ 
กลิ่น ความกรอบ ละความชอบดยรวม อยู฿นกณฑแชอบมาก ทุกคุณลักษณะ สวนการพัฒนาบรรจุภัณฑแมี 2 
ประภท คือ บรรจุภัณฑแ กลองพลาสติก฿ส ละกลองกระดาษพิมพแ 4 สี ฉลากผานการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ทดสอบการยอมรับของผู บริภค พบวา ฿หการยอมรับ฿นระดับมากที ่ส ุด 
( X =4.93) ดานตัวผลิตภัณฑแ รองลงมาคือตราหรือยี่หอผลิตภัณฑแ ( X =4.71) ละบรรจุภัณฑแ ( X =4.68) ศึกษาอายุ
การก็บ พบวา มีอายุการก็บ 45 วัน สวนการถายทอดทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชน กลุมขาวตังขาวตน อําภอ
นนเทย  จ ังหว ัดนครราชส ีม า  พบว า  ผู  ข าอบรมมีความพึ งพอ฿จตอผลิตภัณฑแ ฿นระดับมากที่ สุ ด 
( X =4.90) รองลงมาคือ ความรูความสามารถของวิทยากร วัสดุอุปกรณแ ประกอบการอบรมบรรจุภัณฑแ ละความ
พึงพอ฿จดยรวม ( X =4.85) 
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร, ศรษฐกิจสรางสรรคแ, วิสาหกิจชุมชน, ขาวตัง, ขาวตน  
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study and analyze the operational performance of Community 
Enterprise Khaotung, Khaotan Group : Non Thai District, Nakhon Ratchasima Province in order to 
develop food products in accordance with the creative Economy concept and to enhance 
technology transfer to community Enterprise.  Based on the research results, two new flavours of 
khaotung products were developed, namely khaotung topped with chocolate Almond and 
khaotung topped with garlic.  From the customer study and survey to examine product quality in 
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accordance with community product standard and customers sensory evaluation on color, taste, 
smell, crispiness and overall impression, every single aspect was highly satisfied.  Relating 
Packaging development,  there were 2 kinds of packaging, namely transparent plastic boxes and 
paper boxes using four-color process printing.  Labels had been approved by Food and Drug 
Administration.  The test on customer acceptance revealed that the product was accepted with 
the highest scores ( X =4.93) followed by product labeling ( X =4.71) and packaging ( X =4.68). The 
product shelf life was 45 days.  Relating technology transfer to Community Enterprise khaotung, 
khaotang Group : Non Thai District, Nakhon Ratchasima Province, trainees were satisfied with the 
product in the highest level ( X =4.90), followed by the capability of trainers, training materials, 
packaging and overall impression ( X =4.85). 
Keywords : Food Product Development, Creative Economy, Community Enterprise, Khaotung,  
  Khaotan 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ยุทธศาสตรแการสรางความขมข็งของชุมชนละสังคม฿หป็นรากฐานที่มั่นคงของประทศ  ซึ่ง฿ห
ความสําคัญกับการสรางความมั่นคงของศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ  ละ
ความขมข็งของชุมชนอยางสมดุลนนการผลิตพื่อการบริภคอยางพอพียงภาย฿นชุมชน  สนับสนุน฿หชุมชนมีการ
รวมกลุม฿นรูปสหกรณแ  กลุมอาชีพ  สนับสนุน การนําภูมิปใญญาละวัฒนธรรมทองถิ่นมา฿ช฿นการสรางสรรคแคุณคา
ละบริการ ละสรางความรวมมือกับภาคอกชน฿นการลงทุนสรางอาชีพละรายเดที่มีการจัดสรรประยชนแอยาง
ป็นธรรมกชุมชน  สงสริมการรวมลงทุนระหวางครือขายองคแกรชุมชนกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสราง
ระบบบมพาะวิสาหกิจชุมชน  ควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ  การตลาด  ละทักษะ฿นการประกอบ
อาชีพ  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2552) 
 จากยุทธศาสตรแการสรางความขมข็งของชุมชนละสังคมที่฿หความสําคัญกับรากฐานที่มั่นคง  จึง
จําป็นตองสรางความมั่นคงของศรษฐกิจชุมชน  ดังชนวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตัง  ขาวตน  บานหอกลอง  ตําบล
ดานจาก  อําภอนนเทย  จังหวัดนครราชสีมา  เดดํานินการมาป็นชวงวลานับ  10 ปี  ตั้งตริ่มกอตั้งซึ่งก็เดรับ
การสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ มาอยางตอนื่อง  สามารถพัฒนาละผลิตอาหารวางประภทขาวตัง  ขาวตน  
ออกจําหนาย  ชวยสรางงานสรางงิน฿นชุมชนละสรางครอบครัวอบอุน  ดยเมตองละทิ้งบานรือนขาเปหางานทํา
ที่อื่นต฿นการดํานินกิจการของกลุมพบวายังประสบปใญหา  ทั้งทางดานการผลิต  การตลาด ละตองการพัฒนา
ผลิตภัณฑแ฿หมีคุณภาพมีรูปบบ฿หมๆละมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นตลาด 
 ฿นการผลิตขาวตังขาวตน฿นรูปบบดิมของวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตน อําภอนนเทย จังหวัด
นครราชสีมา นับวายังเมตอบสนองความตองการพฤติกรรมของผูบริภค฿นปใจจุบัน พราะผูบริภคปใจจุบันตองการ
฿หผลิตภัณฑแมีสีสันละรสชาติที่ดี ตองการ฿หผลิตภัณฑแมีความสะดวก฿นการบริภคละก็บรักษา มีบรรจุภัณฑแที่
สวยงาม รักษาคุณภาพอาหารที่ดี พื่อยืดอายุ฿หยาวนานขึ้นมรับประทานเมหมด ทั้งนี้ตองอาศัยความรูดาน
วิทยาศาสตรและทคนลยี ละการทดลองวิจัย พื่อชวยพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หมีคุณลักษณะดังกลาว 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงห็นความสําคัญ฿นการศึกษาวิจัยพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑแพื่อพิ่มมูลคาละความสามารถ
฿นการขงขัน ดย฿ชนวทางศรษฐกิจสรางสรรคแกับวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตน อําภอนนเทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาละวิคราะหแสภาพการดํานินงานวิสาหกิจชุมชน กลุมขาวตังขาวตน อําภอนนเทย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 2. พื่อพัฒนาผลิตภัณฑแตามนวคิดศรษฐกิจสรางสรรคแวิสาหกิจชุมชน กลุมขาวตังขาวตน อําภอนน
เทย จังหวัดนครราชสีมา 
 3. พื่อถายทอดทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตนอําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา  
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 กรอบนวความคิดของการวิจัยประกอบดวยนวคิดของรื่องตางๆดังนี้ วิสาหกิจชุมชน (Community 
Enterprise) หมายถึงกิจกรรมของชุมชนกี่ยวกับการผลิตสินคา การ฿หบริการ หรือการอื่นๆ มีการดํานินการดย
คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน ละรวมตัวกันประกอบอาชีพดังกลาว พื่อสรางรายเด ละพื่อการ
พึ่งพาตนองของครอบครัว ชุมชน ละระหวางชุมชน (สํานักงานลขาธิการสงสริมวิสาหกิจชุมชน, 2553) 
 ศรษฐกิจสรางสรรคแ (Creative Economy) ฿นหลายประทศที่พัฒนาลวเด฿ชนวทางนี้฿นการ
ขับคลื่อนศรษฐกิจของประทศ ซึ่งนวทางการพัฒนาศรษฐกิจสรางสรรคแ หมายถึง การสรางสรรคแสินคาละ
บริการ฿หม ดยช่ือมยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมภูมิปใญญาของสังคม ผนวกกับทคนลยีหรือ
นวัตกรรมสมัย฿หม นําเปสูกระบวนการคิดอยางสรางสรรคแ พื่อสรางคุณคาทางศรษฐกิจละสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2552) ศรษฐกิจสรางสรรคแ คือนวคิดการขับคลื่อนศรษฐกิจ
พื้นฐานของการ฿หองคแความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคแงาน (Creativity) ละการ฿ช
ทรัพยแสินทางปใญญา (Intellectual Property) ที่มีการช่ือมยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสม
ความรูของสังคม (Wisdom) ละทคนลยี/นวัตกรรม (Technology and Innovation) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑแ (Product Development) ป็นการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม ละปรับปรุงผลิตภัณฑแ
ดิมสําหรับตลาดปใจจุบัน มีการสรางคุณภาพผลิตภัณฑแ฿หตกตางจากคูชง ดังชน Swientex (2009) ห็นวาการ
พัฒนาผลิภัณฑแมีองคแประกอบที่สําคัญ 2 สวนคือ สูตร (Recipes) ละตราสินคา (Brand) ดยมีองคแประกอบที่
สําคัญ฿น 3 ประการ คือ การปูองกัน (Defend) การขยาย (Extend) ละการสราง (Build) สวน Poolton and 
Barclay (1998) กลาวถึงองคแประกอบท่ีทํา฿หการพัฒนาผลิตภัณฑแประสบความสําร็จประกอบดวย การสื่อสารที่ดี 
การลือก฿ชนวัตกรรม ละกิจกรรมที่หมาะสม การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ป็นผลิตภัณฑแที่ตลาดละ
ผูบริภคตองการ ละมีบริการหลังการขาย 
 สวนนวนมของผลิตภัณฑแอาหารพื่อสุขภาพ ควรมีลักษณะดังนี้คือ (Oregon State of University, 
2009) มีการออกบบฉลาก฿หมีคําวา “Light” ป็นผลิตภัณฑแเขมันต่ํา “Low Fat” ป็นผลิตภัณฑแที่มีคลอ
ลสตอรอลต่ํา “Low Cholesterol” ป็นผลิตภัณฑแที่ลดคลลอรี่ลง “Reduced Calorie” ป็นผลิตภัณฑแที่เมค็ม 
“Low Salt” ป็นผลิตภัณฑแที่ติมวิตามินละกลือรลงเป “Vitamin and/or Mineral fortified product” ละ
ป็นผลิตภัณฑแที่มาจากธรรมชาติ “Natural Organic” 
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 ฿นการผลิตสินคาอุปภคบริภค บรรจุภัณฑแเดกลายป็นสวนสําคัญ การบรรจุภัณฑแ การหีบหอ การบรรจุ
หีบหอ (Packaging) ป็นผลรวมของศิลปะ วิทยาศาสตรแ ละทคนลยี ฿นการตรียมสินคาพื่อบรรจุ ขนสง จัด
จําหนาย ก็บรักษา ละการตลาด ดย฿หสอดคลองกับสินคา (ศจี สุวรรณศรี, 2551) 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่กี่ยวของ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารตามนวทางศรษฐกิจสรางสรรคแ วิสาหกิจชุมชน
กลุมขาวตัง ขาวตน อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา สรุปป็นกรอบนวความคิดของการวิจัยดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  กรอบนวคิดของการวิจัย 
ระยะ วิธีการ/ครื่องมือ ผลลัพธแ 
1.การศึกษาละวิ คราะหแการ
ดํานินงานวิสาหกิจชุมชน  กลุม
ขาวตังขาวตน 

-  ศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ัวเป 
-  ศึกษาจากการสัมภาษณแ 
-  Swot  Analysis 
-  ศีกษาจากการสังกต 

สภาพปใญหาละศักยภาพของการ
ดํานินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมขาว
ตังขาวตน 

2.การพัฒนาผลิตภัณฑแตามนวคิด
ศรษฐกิจสรางสรรคแ 

-  การสํารวจ 
-  การทดลอง 
-  การทดสอบ 
-  การวิคราะหแ 

ผลิตภัณฑแ฿หมที่พัฒนาพรอมบรรจุ
ภัณฑแ   ตามนวคิด ศรษฐกิ จ
สรางสรรคแ   

3.การถายทอดทคนลยีสูวิสาหกจิ
ชุมชน  กลุมขาวตังขาวตน 

-  การฝึกอบรม 
-  การตอบบบสอบถาม 
-  การสังกต 
-  การประมินผล 

วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตน 
มีความรู ความสามารถ฿นการ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑแ ฿ ห ม   ทํ า
การตลาดเดมากกวาดิม 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในงานวิจัย 
 นิยามศัพทแฉพาะที่฿ช฿นงานวิจัยมีดังนี ้
 การพัฒนาผลิตภัณฑแ หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หมที่กิดจากการปรับปรุงผลิตภัณฑแดิม ละบรรจุ
ภัณฑแ฿หม 
 นวทางศรษฐกิจสรางสรรคแ หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม ตช่ือมยงกับภูมิปใญญาดมิ ฿นขอบขต
ดานอาหารขาวตัง, ขาวตน 
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุมผูผลิตขาวตัง ขาวตน บานหอกลอง ตําบลดานจาก อําภอนนเทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ขาวตัง หมายถึง ขาวท่ีป็นผนทําจากขาวจาหุงสุก ผ฿หป็นผนบาง ตากหง ลวทอด฿หพอง 
 ขาวตน หมายถึง ขาวท่ีป็นผนทําจากขาวหนียว ผ฿หป็นผนกลม ตากหง ลวทอด฿หพอง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอยําง 
 ประชากรละตัวอยางประกอบดวยผูนําชุมชน ผูนําสตรี฿นระดับหมูบาน ตําบล  กลุมสตรีผูผลิต สมาชิก
กลุม หัวหนาสวนราชการ ละผูกี่ยวของ฿นการศึกษาละวิคราะหแสภาพการดํานินการ ดานการสํารวจพฤติกรรม
ละความตองการของผูบริภค กลุมตัวอยางป็นผูบริภคจํานวน 200 คน สุมตัวอยางบบบังอิญ (Acidental 
Sampling) ดานการทดลอง การยอมรับของผูบริภค กลุมตัวอยางป็นผูบริภคจํานวน 100 คน สุมตัวอยางบบ
บังอิญ สวนการทดสอบความพึงพอ฿จตอครงการอบรมถายทอดทคนลยีสูชุมชนฐานราก กลุมตัวอยางป็น กลุม
สตรีผูผลิต สมาชิกกลุม ขาราชการ ประชาชน฿นพ้ืนท่ี จํานวน 20 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยประกอบดวย บบสัมภาษณแมีครงสราง พื่อศึกษาความคิดห็นที่มีตอการ
ดํานินการของกลุม บบบันทึกการประชุมปฏิบัติการ (Work shop) บบสํารวจพฤติกรรมละความตองการของ
ผูบริภค บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส บบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑแของผูบริภค บบสอบถาม
ความพึงพอ฿จของผูขารับการอบรม วัสดุอุปกรณแครื่องมือตาง ๆ ฿นการทดลอง พื่อพัฒนาผลิตภัณฑแ ละการ
วิคราะหแทางคมีละจุลินทรียแ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ระยะที่ 1 ฿นการศึกษาละวิคราะหแสภาพการดํานินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตัง ขาวตน อําภอ      
นนเทย จังหวัดนครราชสีมา ก็บขอมูลดยการสัมภาษณแ การสังกต บันทึกขอมูล ละก็บรวบรวมขอมูลจากผล
การประชุมปฏิบัติการพื่อวิคราะหแ SWOT ละบันทึกขอมูล 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑแตามนวคิดศรษฐกิจสรางสรรคแ ก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ
บบสอบถาม฿นการสํารวจพฤติกรรมละความตองการของผูบริภค฿นข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแ 
ก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบบสอบถาม บบสัมภาษณแ ละก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง ทดสอบ
ผลิตภัณฑแทางกายภาพ ทางคมี ละทางประสาทสัมผัส    
 ระยะที่ 3 การถายทอดทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชน ก็บรวบรวมขอมูลจากบบสอบถาม บบประมิน 
การสังกต ละบันทึกผล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 วิคราะหแขอมูลชิงพรรณา (Descriptive Analysis) สภาพการดํานินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาว
ตน อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา วิคราะหแขอมูลดยการ฿ชสถิติ คารอยละละคาฉลี่ย จากการรวบรวม
ขอมูลจากบบสอบถาม ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑแ ละการถายทอดทคนลยี สวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑแ
มีการวิคราะหแทางคมี฿นดานตาง ๆ ดังนี้ คือ การวิคราะหแความช้ืน การวิคราะหแปรตีน การวิคราะหแเขมัน การ
วิคราะหแปริมาณถา การวิคราะหแหาปริมาณสน฿ย การวิคราะหแหาปริมาณคารแบเฮดรต ดยวิธีการคํานวณ ละ
มีการวิคราะหแทางดานจุลินทรียแทั้งหมด ยีสตและรา 
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ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1  การศึกษาและวิเคราะห๑สภาพการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุํมข๎าวตังข๎าวแตน อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 จากการศึกษาวิจัย฿นระยะที่ 1 พบวาวิสาหกิจชุมชน กลุมขาวตังขาวตน บานหอกลอง อําภอนนเทย 
จังหวัดนครราชสีมา มีการดํานินกิจการตอนื่องมาจนถึงปใจจุบัน ป็นวลา 10 กวาปี ซึ่งนับเดวาป็นกลุมที่มีความ
ขมข็งละมีความสามัคคี ถึงมวาจะเดรับผลกําเรนอยละเดรับคารงคอนขางต่ํา ตทุกคนก็พอ฿จ พราะวาเด
อยูกับครอบครัว จากการศึกษาละวิคราะหแสภาพการดํานินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตนดยการ
ประชุมปฏิบัติการ (work shop) พื่อวิคราะหแศักยภาพดยผูขารวมประชุมประกอบดวยสมาชิกกลุมละ
ผูกี่ยวของ ดยมีผลสรุปดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2 สรุปผลการวิคราะหแศักยภาพ (SWOT Analysis) 

จุดข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
- ผลิตภัณฑแมีมาตรฐาน มีอย. มผช. 
- มีสถานท่ีสะดวก฿นการทํางาน฿กลบานพักอาศัย 
- ฿ชวัตถุดิบที่มีการคัดสรรอยางดี 
- รงงานป็นคน฿นพ้ืนท่ี 
- ผลิตภัณฑแรสชาติดี 
- จําหนายเดรวดร็ว 
- มีความสามัคคี฿นกลุม 
- มีหลากหลายรสชาติ 
- ผลิตภัณฑแก็บเวเดนาน 2 ดือน 
- มีลูกคามารับสินคาอง 
- บรรจุภัณฑแมีหลายบบหลายขนาด 
- มีวิธีการลดตนทุน ดยการนํากลับมา฿ช฿หมหรือจําหนาย 
- มีทักษะการทํางาน฿หร็วข้ึน 
- ปิดอกาส฿หบุคคลหลายวัยเดทํางาน 

- ราคาจําหนายสูงกินเป 
- อุปกรณแครื่องมือเมพรอม 
- น้ําหนักผลิตภัณฑแเมเดมาตรฐาน 
- สวนผสมหนาขนมยังมีกลิ่นตาวเขดง 
- ผลิตภัณฑแเมหลากหลาย 
- ขบวนการผลิตยังมีสวนท้ิง 
- ขากความรูรื่องระบบบัญชี 
- วัตถุดิบตองนํามาจากที่อ่ืน ราคาเมนนอน 
- ครื่องปรุงบางอยางทําองเมเด 
- คุณภาพของฉลากเมคงท่ี 
- บรรจุภัณฑแยังเมดึงดูดสายตา 
- บรรจุภัณฑแทํา฿หผลิตภัณฑแตกงาย 
- สถานท่ียังเมถูกสุขลักษณะ 
- เมมีฟอรแม฿นการปฏิบัติงาน 
- ยังเมป็นที่รูจักพรหลาย 
- ผูบริภคกลุมดิมๆ 

อกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
- มีวัตถุดิบจําหนายตลอดทั้งปี 
- สถานท่ีผลิตป็นท่ีสาธารณะประยชนแ 
- มีผูประกอบการราย฿หญจางผลิตสินคา 
- มีวัตถุดิบพื้นบานที่นํามา฿ชทําผลิตภัณฑแเด 
- มีหนวยราชการ฿หการสนับสนุน 
- มีหลงวัตถุดิบ สวนผสมที่หางาย 
- มีการจําหนายป็นของฝาก฿หทศบาลตางๆ 

- มีคูขงของสินคา฿นประภทดียวกัน 
- ผูผลิต บรรจุภัณฑแ ฉลากคุณภาพเมคงท่ี 
- วัตถุดิบราคาสูงขึ้น ตนทุนสูง 
- สวนตากกลางจงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
- คา฿ชจายสาธารณูปภคสูงขึ้น 
- เมมีการพิ่มหุน เมสามารถขยายผลิตภัณฑแเด 
- ราคาวัตถุดิบเมนนอนมีคาขนสง 
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 ระยะที่ 2  การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑วิสาหกิจชุมชน กลุํมข๎าวตังข๎าวแตน 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 ตอนท่ี 1  การสํารวจพฤติกรรมละความตองการของผูบริภคตอการพัฒนาผลิตภัณฑแขาวตัง ขาวตน ดัง
ตัวอยางผลการวิจัย 

 
ผนภาพท่ี 1  สดงจํานวนละรอยละจํานกตามรสชาติ฿หมของขาวตัง/ขาวตนท่ีตองการ 
 
 จากการศึกษาความตองการรสชาติ฿หมของขาวตังขาวตน พบวา  รสชาติ฿หมของขาวตังขาวตนที่
ตองการมากที่สุดคือ รสผลเม (รอยละ 24) รองลงมาคือ รสกระทียม (รอยละ 22.5) ละรสช็อกกลต (รอยละ 
20.5)  ความตองการดานขนาดของผลิตภัณฑแขาวตัง/ขาวตนที่ตองการมากที่สุดคือพอดีคํา (รอยละ 58.5)  
รองลงมาคือขนาดกลาง (รอยละ 36.0) ละขนาด฿หญ  (รอยละ 5.5) ตามลําดับ สวนความตองการดานบรรจุภัณฑแ 
ดังผนภาพที2่ ดังนี ้

 
ภาพที่ 2 สดงจํานวนละรอยละของความตองการดานบรรจุภัณฑแ 
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 จากการศึกษาความตองการดานบรรจุภัณฑแ พบวาความตองการของบรรจุภัณฑแขาวตัง/ขาวตนที่พบมาก
ที่สุดคือ ถุงพลาสติก฿ส(รอยละ30.5) รองลงมาบรรจุภัณฑแรักษาสิ่งวดลอม (รอยละ19.5) ละถุงกระดาษ (รอยละ
14.5) 
 ตอนท่ี 2  การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแ 
  2.1 ผลการศึกษาสูตรละกระบวนการผลิต 
   จากการศึกษาสํารวจความตองการของผูบริภคตองการรับประทานขาวตังขาวตนรสชาติตางๆ 
ดยมี  5  ลําดับรกท่ีผูบริภคตองการรับประทานดังนี้  คือ  รสผลเม  รสกระทียม  รสช็อกกลต  รสตมยํา  ดย
รสนยละรสคารามลมีคะนนทากัน ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาสูตรรสชาติของขาวตังละขาวตน฿นสวนที่ป็นหนา 
ดย฿ชขาวตังละขาวตนที่ป็นผนดิบลักษณะดั้งดิมของกลุม จนเดสูตรมาตรฐานทั้ง 5  สูตร ละนํามาทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริภค มีผลการทดสอบดังภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3 สดงคาฉลี่ยปรียบทียบการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑแขาวตังขาวตนจํานกตามรสชาติ  
 
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบดยรวมของผลิตภัณฑแขาวตังขาวตนปรียบทียบตาม

รสชาติ พบวา ผูบริภค฿หการยอมรับรสช็อกกลตอัลมอนดแ ดยมีคะนนฉลี่ยสูงสุด (  = 4.23) รองลงมาคือรส

กระทียม (  = 4.05) 
 จากผลการพัฒนาสูตรมาตรฐานขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ละรสกระทียม ดยมีกระบวนการผลิต 
ละการทดสอบการยอมรับของผูบริภค ละดังนี้ 
 กระบวนการผลิตขาวตังรสซ็อกกลตอัลมอนดแ ทอดผนขาวตังที่อุณหภูมิ 170 – 190 องศาซลซียส ฿น
วลา 5 – 10 วินาทีพักเว นําเขขาวตี฿หข้ึนฟู ฿สน้ําตาล ช็อกกลต กกละกลือ ผสม฿หขากันนําเปทาท่ีผนขาว
ตังท่ีทอดลวรยดวยอัลมอนดแสเลดแ นําขาอบท่ีอุณหภูมิ 130 – 150 องศาซลซียส นาน 15 – 20 นาที ผึ่ง฿หย็น
บรรจุกลอง ชังน้ําหนัก 100 กรัม 
 กระบวนการผลิตขาวตังรสกระทียม ดีนย฿หข้ึนฟู ฿สน้ําตาล กลือ กระทียม ครอท ผักชี ผสม฿หขากัน 
นําเปทาผนขาวตังที่ทอด฿ชอุณหภูมิ 170 – 190 องศาซลซียส ฿นวลา 5 – 10 วินาที นําขาอบท่ีอุณหภูมิ 130 – 
150 องศาซลซียส นาน 15 – 20 นาที ผึ่ง฿หย็น บรรจุกลอง ช่ังน้ําหนัก 100 กรัม 
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  2.2 คุณภาพผลิตภัณฑแ 
 
ตารางที่ 2  คุณภาพของขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดและรสกระทียม ฿นดานตาง ๆ ดังนี้ 
คุณภาพ ข๎าวตังรสช็อกโกแลต ข๎าวตังรสกระเทียม 
ด๎านกายภาพ   
คาวอตอรแอคติวิตี้ 0.42 0.43 
ความกรอบ(นิวตัน) 1.15 1.01 
ด๎านเคมี   
ความช้ืน (รอยละ) 4.38 4.41 
ปรตีน (รอยละ) 10.13 3.47 
เขมัน (รอยละ) 24.43 28.37 
ยื่อ฿ย (รอยละ) 25.06 23.57 
ถา (รอยละ) 19.67 16.75 
คารแบเฮดรต (รอยละ) 17.24 23.48 
ด๎านจุลินทรีย๑   
จํานวนจุลินทรียแทั้งหมด (คลนี/กรัม) < 10 < 10 
ยีสตแรา  (คลนี/กรัม) < 10 < 10 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา ขาวตังรสช็อกก ลตอัลมอนดแ มีปริมาณปรตีน ยื่อ฿ยสูงกวาขาวตังรสกระทียม 
สวนปริมาณเขมันละคารแบเฮดรตขาวตังรสกระทียมมีปริมาณมากกวาขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ท้ังนี้พราะ
ขาวตังรสกระทียมมีนยสดป็นสวนประกอบ 
 
  2.3 การยอมรับของผูบริภคตอผลิตภัณฑแ 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบริภคตอขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ละขาวตังรสกระทียม 
คุณลักษณะ รสช็อกโกแลตอัลมอนด๑ รสกระเทียม 

คะแนน คะแนน 
ส ี 7.73 7.93 
รสชาติ 7.47 8.13 
กลิ่น 8.13 8.13 
ความกรอบ 8.73 8.53 
ความชอบดยรวม 8.40 8.40 
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 จากการศึกษาการยอมรับของผูบริภค ดยการทดสอบดานประสาทสัมผั สดวยวิธี Hedonic scale 
(คะนน 1-9) กับผูบริภคทั้งหมด 100 คน พบวาความชอบดานสี รสชาติ กลิ่นความกรอบละความชอบดยรวม
ทากับ 7 7 8 8 8 ตามลําดับ ฿นรสช็อกกลตละ 7 8 8 8 8 ตามลําดับ฿นรสกระทียม 
  2.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑแ 
   บรรจุภัณฑแสําหรับขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดและรสกระทียมป็นบรรจุภัณฑแ฿น 2 ลักษณะ 
คือ บรรจุกลอง฿ส ติดสติ๊กกอรแตรา หรือยี่หอ ละบรรจุภัณฑแกลองกระดาษ ดยบรรจุกลองพลาสตกิ฿สทรงสี่หลี่ยม
กอนบรรจุ฿นกลองกระดาษ นํ้าหนัก 100 กรัม ทั้ง 2 บบดยผานการปรับตราหรือยี่หอจากดิม “มบานรสเทย” 
ป็น “รสเทย” ผานการขอ อย. ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดยขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแลขที่ 
อย.30-2-00445-2-0009 ขาวตังรสกระทียมเด ลขที่ อย. 30-2-00445-2-0010 ละทดสอบการยอมรับของ
ผูบริภค 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที4่ บรรจุภัณฑแกลอง฿สขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ภาพที5่ บรรจุภัณฑแกลอง฿สขาวตังรสกระทียม 
            
 
 
 
 
 
 
ภาพที6่   บรรจุภัณฑแกลองกระดาษขาวตังรสช็อกกลต ภาพที7่ บรรจุภัณฑแกลองกระดาษขาวตังรสกระทียม 
 อัลมอนดแ 
 
  2.5  อายุการก็บรักษาขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดและรสกระทียม 
   จากการศึกษาอายุการก็บรักษาขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดและรสกระทียมที่อุณหภูมิหอง 
ดยบรรจุ฿นกลองพลาสติก฿ส กลองละ 100 กรัม พบวา ผลิตภัณฑแขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดและรสกระทียม มี
อายุการก็บรักษา 45 วัน 
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 ระยะที่ 3  การถํายทอดเทคโนโลยีสูํวิสหกิจชุมชน กลุํมข๎าวตังข๎าวแตน อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา  
 พบวา การประมินความพึงพอ฿จของผูขาอบรมดานสถานที่อบรม ความรู ความสามารถของวิทยากร สื่อ
ละอกสารอบรม วัสดุอุปกรณแการอบรม ความรูละทักษะที่เดรับ การนําเป฿ชประยชนแ ความพึงพอ฿จตอ
ผลิตภัณฑแ ความพึงพอ฿จตอบรรจุภัณฑแ ความพึงพอ฿จตอตราสินคา ความพึงพอ฿จดยภาพรวม อยู฿นระดับพอ฿จ

มากที่สุด ดยความพึงพอ฿จตอผลิตภัณฑแมีคะนนฉลี่ยสูงสุด (  = 4.90) รองลงมาคือ ความรูความสามารถของ

วิทยากร วัสดุอุปกรณแประกอบการอบรม ความพึงพอ฿จตอบรรจุภัณฑแ ละความพึงพอ฿จดยภาพรวม (  = 4.85) 
 

ตารางที่ 3 คาฉลี่ย  S.D. ความพึงพอ฿จของผูตอบบบสอบถามครงการอบรมถายถอดทคนลยีสูชุมชนฐานราก
 กลุมขาวตังขาวตน 
รายการประเมินความพึงพอใจ คําเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. สถานท่ีการอบรม 
2. ความรูความสามารถของวิทยากร 
3. สื่อละอกสารการอบรม 
4. วัสดุอุปกรณแประกอบการอบรม 

4.65 
4.85 
4.75 
4.85 

0.49 
0.49 
0.44 
0.37 

พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 

5. ความรูละทักษะที่เดรับ 
6. การนําเป฿ชประยชนแ 
7. ความพึงพอ฿จตอผลิตภัณฑแ 
8. ความพึงพอ฿จตอบรรจุภัณฑแ 
9. ความพึงพอ฿จตอตราสินคา 
10. ความพึงพอ฿จดยภาพรวม 

4.80 
4.70 
4.90 
4.85 
4.60 
4.85 

0.41 
0.47 
0.31 
0.37 
0.50 
0.37 

พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 
พอ฿จมากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่  3 พบวา  ความพึงพอ฿จของผูขาอบรมดยภาพรวม  มีความพึงพอ฿จมากที่สุด (  = 4.85)   

ละมื่อพิจารณาป็นรายขอพบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากที่สุด  10ขอ  ดยขอที่  7  มีคาฉลี่ยสูงสุด (  = 

4.90) ละขอที่  9  มีคาฉลี่ยต่ําสุด (  = 4.60) 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระยะที่1 การวิคราะหแสภาพการดํานินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตน อําภอนน
เทย จังหวัดนครราชสีมา พบวาทางกลุมมีจุดออนดานผลิตภัณฑแ ดานความเมป็นมาตรฐาน ผลิตภัณฑแเม
หลากหลาย คุณภาพของฉลากเมคงที่ บรรจุภัณฑแทํา฿หผลิตภัณฑแตกหักงาย สถานที่ยังเมถูกสุขลักษณะ น้ําหนัก , 
ขนาดผลิตภัณฑแเมเดมาตรฐาน บรรจุภัณฑแเมดึงดูดสายตา ละยังเมป็นท่ีรูจักพรหลายดยทั่วเป ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของอมรรัตนแ อนันตแวราพงษแ (2557) ศึกษารูปบบการพัฒนาผลิตภัณฑแ ชุมชนบางหัวสือ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามนวคิดพระราชดําริศรษฐกิจพอพียง จากการศึกษาขอมูลบื้องตน พบวา ผลิตภัณฑแภูมิปใญญา
ทองถิ่นยังเมป็นที่รูจักพรหลาย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑแสินคา บรรจุภัณฑแของผลิตภัณฑแเมสวยงาม เมดึงดูด
ความตองการของลูกคา ตลอดจนขาดฉลากละตราสนิคาท่ีรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ ขาดทคนลยี฿นการปรรูป 
ทํา฿หพัฒนาเมต็มศักยภาพ 
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 นอกจากนี้ยังพบวาการดํานินงานของกลุมมียอดขายละผลิตจํานวนมาก ตมีผลกําเรนอย พราะการ
กําหนดราคาขายคอนขางต่ํา น้ําหนักผลิตภัณฑแประมาณ 350 กรัม ราคา 25 บาท ดยมีผูรับเปจําหนายตอ฿นราคา 
35 บาท ทํา฿หสิ้นปลืองทั้งรงงานละวัตถุดิบ ตเดผลกําเรนอย 
 จากผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑแตามนวคิดศรษฐกิจสรางสรรคแวิสาหกิจชุมชน ฿นการ
สํารวจพฤติกรรมละความตองการของผูบริภคตอการพัฒนาผลิตภัณฑแขาวตังขาวตนจนนําเปสูขั้นตอนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแคือพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ละขาวตังรส
กระทียม มีการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑแ ทั้งดานความช้ืน ปรตีน เขมัน ยื่อ฿ย ถา ละคารแบเฮดรต สวน
คุณภาพทางกายภาพเดกคา water activity ความกรอบละทดสอบดานจุลินทรียแ การทดสอบการยอมรับของ
ผูบริภคผลิตภัณฑแ ดยผูบริภค฿หคะนนการยอมรับดาน สี รสชาติ กลิ่น ความกรอบ ละความชอบดยรวมขาว
ตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ละรสกระทียม ซึ่งคะนนการยอมรับของผูบริภคอยู฿นกณฑแที่ชอบมาก 
 การพัฒนาบรรจุภัณฑแของขาวตังทั้ง 2 รสชาติ ป็นบรรจุภัณฑแ฿น 2 ลักษณะ คือบรรจุกลอง฿สติด
สติ๊กกอรแตราหรือยี่หอ ละบรรจุภัณฑแกลองกระดาษ ดยบรรจุกลองพลาสติก฿สทรงสี่หลี่ยมกอนบรรจุลง฿นกลอง
กระดาษ น้ําหนัก 100 กรัม ทั้ง 2 บบ ดยผานการปรับตราละยี่หอบบดิม “มบานรสเทย” ป็น “รสเทย” 
ผานการขอ อย. ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา การทดสอบการยอมรับของผูบริภค ดยมีคะนนอยู
฿นกณฑแที่ชอบมาก การศึกษาอายุการก็บรักษาขาวตังรสช็อกกลตอัลมอนดแ ละรสกระทียม ผลการศึกษาพบวา
มีอายุการก็บรักษา 45 วัน 
 จากการศึกษา฿นทุกขั้นตอน฿นระยะที่2 ห็นเดวา฿นการพัฒนาผลิตภัณฑแ สอดคลองกับ ศจี สุวรรณศรี (2551) 
ที่เด฿หนวทาง฿นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑแ ตั้งตการกําหนดปูาหมายละขอบขตครงสราง รวบรวมนวคิด 
คัดลือกนวคิด กําหนดรายละอียด พัฒนาผลิตภัณฑแตนบบ พัฒนากระบวนการผลิต จนนําสนอผลิตภัณฑแสูตลาด 
ชนดียวกับมหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ (2553) ที่ห็นวาขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑแ คือ คนหานวความคิดผลิต 
คัดลือกนวความคิด พัฒนานวความคิดผลิตภัณฑแ พัฒนาตนบบ฿นดานสูตรละกรรมวิธี ทดสอบผลิตภัณฑแ ละ
ทดสอบตลาด 
 ผลการศึกษาวิจัยที่เดผลิตภัณฑแ฿หม ตป็นภูมิปใญญาดั้งดิม ตมีการพัฒนาตอยอด฿หป็นผลิตภัณฑแ฿หม 
ละบรรจุภัณฑแ฿หม สอดคลองกับนวความคิดของ Fuller (1994) ที่ห็นวาการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม฿นบรรจุภัณฑแ฿หม 
(New packaging of Existing product)  ทั้งนี้พื่อความสะดวก พิ่มขนาดบรรจุ ชวยรักษาคุณภาพ ละยืดอายุ
การก็บรักษาผลิตภัณฑแ ชวยพิ่มมูลคา (Added Value) ตัวผลิตภัณฑและปรังปรุงคุณภาพผลิตภัณฑแ ละสราง
ความดึงดูด นาสน฿จ฿หกับผูบริภค ละขยายตลาด฿หพรหลายยิ่งขึ้น 
 ระยะที่ 3 การถายทอดทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชนกลุมขาวตังขาวตน อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา 
พบวาการประมินความพึงพอ฿จของผูขาอบรม ดานสถานที่อบรม ความรู ความสามารถของวิทยากร สื่อละอกสารการอบรม 
วัสดุอุปกรณแการอบรม ความรูละทักษะที่เดรับ การนําเป฿ชประยชนแ ความพึงพอ฿จตอผลิตภัณฑแ ความพึงพอ฿จ
ตอบรรจุภัณฑแ ความพึงพอ฿จตอตราสินคา ความพึงพอ฿จดยภาพรวม อยู฿นระดับพอ฿จมากท่ีสุด  
 ผลการศึกษาจากการถายทอดทคนลยี การพัฒนาผลิตภัณฑแขาวตังทั้ง 2 รสชาติดังกลาว ผูวิจัยเดติดตามผล
วาทางกลุมเดดํานินการตอนื่องหรือเม พบวา ยังมีการผลิตสินคา฿นรูปบบที่เดถายทอด฿หอยางสม่ําสมอ ดยผลิต
จําหนาย฿นการออกรานสดงสินคาตามองคแกรหนวยงานตางๆ ละ฿นอกาสสําคัญ ชน ชวงทศกาลของขวัญของฝาก 
ถึงมอาจจะสียวลา฿นขั้นตอนการผลิต นื่องจากมีขนาดล็กพอดีคํา ตก็สามารถจําหนายเด฿นราคาสูง ละเมสิ้นปลือง
วัตถุดิบ จึงเดกําเรมากกวา ดยมีการปรียบทียบตนทุนละผลกําเร฿หห็นอยางชัดจน 
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ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัย 
 ฿นการทําวิจัย฿นครั้งนี้ ริ่มจากการสํารวจความตองการของผูบริภค฿นดานตาง ๆ ละดํานินการพัฒนารสชาติ
ตามความตองการป็นบื้องตน จนเดรสชาติที่มีความตองการมากที่สุด฿น 2 รสชาติ ดยผูวิจัยพัฒนารสชาติตาง ๆ 
ดยเมเดปรียบทียบสูตรอื่น ๆ นื่องจากยังเมมี฿ครคยทํารสชาติหลานี้มากอน lสวนผนขาวตัง ยังยึด฿นรูปบบดิม
ตามภูมิปใญญา ตควรจะเดพัฒนาสูตรขาวตังชนิด฿หมขึ้นมาจากขาว฿นหลายสายพันธุแ ชน ขาวเรซแบอรรี ขาวพันธุแ
สังขแหยด หรือขาวพันธุแอ่ืนๆตอเป 
 ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ศึกษาวิจัยกี่ยวกับการตากหง฿นลักษณะการ฿ชพลังงานสงอาทิตยแ 
 2. ตอยอดผลิตภัณฑแขาวตังขาวตน฿หมีมาตรฐานสงออกพื่อตอยอดสูอาซียนละสูครัวลก 
 3. ควรมีการวิจัยรสชาติขาวตังขาวตนจากรสตาง ๆ จากกงเทยป็นขาวกับกงเทยท่ีอยู฿นรูปบบของ
การอบกรอบ ตมีคุณคาทางภชนาการครบถวนทั้ง 5 หมู ซึ่งจะป็นประยชนแมื่อมีหตุการณแอุทกภัย ทุกภิกขภัย 
ละการขาดคลนอาหาร฿นอนาคต 
 4. สามารถนํานวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารประภทของวาง ขนมเทยอ่ืน ๆ ฿นลักษณะดังกลาวเป
พัฒนาพื่อ฿หมีประยชนแมีคุณคาทางภชนาการ พื่อ฿หป็นอาหารพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงวัย หรือบุคคลวัยตาง ๆ 
หรือผูที่มีปใญหากี่ยวกับการบดคี้ยวอาหารหรือปใญหากี่ยวสุขภาพ 
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บทคัดยํอ 
 วัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี้พื่อพัฒนาละประมินรูปบบการรียนบบหองรียนกลับดานบบ
รวมมือกัน (FCC) สําหรับรายวิชาการอานพื่อความขา฿จ การพัฒนาครั้งนี้ป็นการหานวทางกปใญหาที่นักศึกษา
มีความขา฿จ฿นการอานอยู฿นระดับต่ําอันป็นสาหตุมาจากขาดความรูดานทักษะการอานละรงจูง฿จ฿นการอานที่
ต่ํา รูปบบการรียนนี้ดัดปลงมาจากรูปบบการรียนกลับดานพื่อ฿หหมาะสมกับปูาหมายรายวิชา ลักษณะดน
ของรูปบบการรียนนี้คือมีการนําองคแประกอบดานการรียนรูบบรวมมือกันขาเป฿นกิจกรรมการรียนออนเลนแ
ละการรียน฿นหองรียนละการนําองคแประกอบดานระบบบริหารจัดการการรียนรูมาชวย฿นการรียนออนเลนแ 
กระบวนการพัฒนารูปบบ FCC นี้อยูบนพื้นฐานของการออกบบ FL ที่ประกอบดวยขั้นตอน ADDIE ของการ
ออกบบการรียนการสอน ฿นขั้นตอนการหาคาความช่ือมั่นของรูปบบ ฿ชการประมินดยผูช่ียวชาญพื่อหา
ความหมาะสมของรูปบบ ละมีการประมินการ฿ชงานจริงดยนักศึกษาดวยการตอบบบสอบถามความคิดห็น฿น
รื่องประสบการณแการรียนผานรูปบบ FCC ผลการประมินดยผูช่ียวชาญพบวา FCC มีความหมาะสมอยู฿น
ระดับ มาก ละผลการตอบบบสอบถามจากการรียนดวย FCC พบวา นักศึกษาสวน฿หญมีความคิดห็น฿นชิงบวก
กับการรียนรูปบบ FCC ละระบบการรียนออนเลนแ ผลการศึกษาสรุปวา FCC ป็นระบบที่มีความหมาะสม
สําหรับการ฿ชสอนรายวิชาการอานพื่อความขา฿จบริบทของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษารียนอยู ละสามรถนําเปเป
ประยุกตแ฿ชกับการรียนการสอนที่มีลักษณะคลายกัน  
คําสําคัญ : ความขา฿จ฿นการอาน, หองรียนกลับดาน, การรียนบบรวมมือกัน, การออกบบการรียนการสอน 
 
ABSTRACT 
 
 The objective of this study was to develop and evaluate a Flipped Cooperative 
Classroom (FCC) model in a reading comprehension course. The FCC model was developed in 
response to solving problems of low reading comprehension of university students as the results 
of their lack of reading strategies and low reading motivation. This model was the adapted from a 
pre-existing available models to suit the instructional goal. Major features which made the FCC 
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model differ from other previous ones were the use of cooperative learning and the online 
learning management system. The development process of FCC model was based on an FL 
design model which provided steps along the ADDIE phases. In the validation phase, the model 
was assessed by experts for suitability, while the opinions were evaluated by students who 
learned with the model. The results showed that the developed FCC model was rated at 
‘Suitable’ level, and the students had positive opinions about learning with the FCC model. The 
study results suggested that the FCC model was suitable for implementing in a reading 
comprehension course at a university level.  
Keywords : Reading Comprehension Course, Flipped Classroom, Cooperative learning, 
 Instructional Design 
 
Introduction 
 Flipped classroom (FL) has been recognized as an approach to increase instructional 
effectiveness by mean of reversing the instructional order where course inputs are learned 
outside classroom before the face-to-face class time (Bishop and Verleger, 2013). This method is 
said to maximize the classroom time usage, hence improving learning achievement. Of the many 
different subject areas, FL has been applied to language course such as reading (Karimi and 
Hamzavi, 2017; Huang and Hong, 2016). Although academic improvement has been reported 
from previous studies, claims made in regards with the effectiveness of FL vary according to the 
design of each study, which differed greatly from one another. Therefore, a different FC model 
needs to be developed to suit particular instructional context. 
 For this study, low reading comprehension of university students has been identified 
major problem (Puangmaliwan, 2005; Chomchaiya & Dunworth, 2008; Uraiman, 2011; 
Chomchaiya, 2014; Kasemsap & Lee, 2015; Hayikaleng, et al, 2016; and Sawangsamutchai & 
Rattanavich, 2016), and there were a number of factors contributing to this problems such as the 
learners’ lack reading skills or strategies, the instructional methods, and the classroom 
.environment (Strauss, 2008; Siriphanich and Laohawiriyanon, 2010; Tamrackitkun, 2010; 
Boonyapakob, Vivekmetakorn, & Jitpranee, 2012; Todd, 2012; and Kongkerd, 2013). Therefore, a 
new FC model need to be designed to solve these problems all together. That is, the model 
must be designed to providing students with sufficient strategies to facilitate them while 
interacting with the text, in response to solve the students’ lack of reading strategies (Durkin, 
1993; Lehr and Osborne, 2006). Apart from that, reading motivation needs to be enhanced by 
designing cooperative learning activities in the model. In other words, to achieve the maximum 
potential of FL in solving problems regarding the students’ low reading ability, cooperative 
learning should also be allowed, as in the online and F2F modes of learning. This can be 
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achieved by using technology that supports both online learning materials and communication 
platform.  
 Among the many different FC models, the one provided by Liu and Liu (2016), known as 
the FCM model, seems to include all the necessary elements as mentioned in this study. 
Namely, this model consists of online learning technology and cooperative learning activities on 
both learning modes. However, this model only provides a broad scope in each element, and is 
open for further development in terms of learning platform and activities. Therefore, the FCM 
model of Liu and Liu (2016) is modified by adding the element of cooperative learning in both 
learning modes, and given the name “Flipped Cooperative Classroom” (FCC Model). 
This purpose of this study was to develop a FCC model to be used with a Reading 
Comprehension course for university students. The objectives of this study were:  
 1. To develop a flipped cooperative classroom model for a reading comprehension 
course. 
 2. To evaluate the flipped cooperative classroom model for a reading comprehension 
course. 
 
Methodology 
 The FCC model development process followed the three steps of the Instructional 
Design (ID): Model Development, Model Validation, and Model Use (Lee and Jang, 2014, cited in 
Lee, Lim, & Kim, 2017). This study presents these steps and discuss the use of the model in 
relation the model implementation. 
 1. Model Development 
  The FCC model was developed from the initial model. After that, details in each 
element were developed into the complete useable instruction. The resulted instruction 
according to the FCC model included FCC lesson plans and FCC online lessons. 
In Development Phase of the FCC model employed the framework for FL design suggested by 
Lee, et al (2017). This model provided extensive guidelines for FL design under the ADDIE process 
(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). This FL design model consisted 
of semester level and lesson level. In the semester level, only the Analysis and Design Phases 
were conducted, while all the five phases occur in the lesson level. As there are two parts in a 
flipped classroom, the Analysis, Design, and Development phases were done on both the online 
and F2F parts. Implementation and Evaluation were also performed on both modes of learning. 
 2. Model Validation 
  The validation of the FCC model was conducted with the FCC lesson plans and the 
FCC online lessons. Each of which was assessed by three experts using content validity 
assessment forms. Each forms consists of 12 items with five levels of rating scale for their 
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suitability. The lesson plans and the online materials were assessed according to the following 
criteria. 
  4.51 – 5.00 meansvery suitable 
  3.51 – 4.50 meanssuitable 
  2.51 – 3.50 meansmoderately suitable  
  1.51 – 2.50 meansunsuitable 
  1.00– 1.50 meansvery unsuitable 
 3. Model Use 
  The FCC model was piloted with a class of 32 English major students at Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University enrolling the Reading Comprehension course in semester 1 of the 
academic year 2017 from August to November 2017. The results were assessed by means of 
students’ responses to learning experiences questionnaire.  
 
Results 
 This section presents result of the model development, model validation, and model 
use or piloting. 
 1. The Developed FCC Model 
  1.1 The Initial Model 
   The initial though about the model was that cooperative learning activities 
should not be restricted to only in the F2F part, but also in the online part as well. Such feature 
has been described in the definition of FC by Kim et al (2014) that a flipped classroom is an open 
approach that facilitates interaction between students and teachers, and differentiated learning 
by means of flipping conventional events both inside and outside of the classroom and 
supporting them with digital technologies. This definition clearly states that interaction, which 
includes cooperative learning, can occur both within the online and the face-to-face classes. 
Later, two models which explicitly includes cooperative activities in both learning modes with the 
support fron educational technology were introduced by Liu and Liu (2016) and Erbil & Kocabas 
(2016), knownas the FCM model and the C-FLIP model, respectively. In these models, apart from 
group activities in the F2F part, online interaction was also included in the online mode of 
learning. Although details of how to implement such online interaction were not included, the 
FCM model contributed a great starting point for further expansion the suit the instructional use.  
  1.2 The Final FCC Model 
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Figure 1 The Flipped Cooperative Classroom Model (FCC Model) 
 

 
 

  1.3 Lesson Plans  
   The FCC lesson plans were based on the instructor-created materials for the 
Reading Comprehension course. The contents covered seven reading strategies, and they derived 
from the course description. Activities in the FCC lessons took place in the pre-class and in-class 
time. Additionally, the FCC instructional activities were based mainly on cooperative learning and 
student/learner-centered. The FCC instructions in the online pre-class session were designed for 
cooperative learning activities where students need to complete the assigned tasks on the group 
basis. Therefore, the students needed to work in an online environment cooperatively through 
communication tools provided in the course. The students had options to access the course 
materials and activities wither through a web browser on their PC or notebooks, or an app on 
their mobile devices. The in-class session of the FCC, the lessons were organized into steps of 
classroom discussion, group learning activities, and individual and group practice. Students were 
also assigned project work to do throughout the semester. The overall content validity of the 
FCC lesson plans was at the ‘Suitable’ levels, with the mean score of 3.86 (S.D. = 0.72). Results 
for the content validity of the FCC lesson plans are summarized in Table 1. 
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Table 1 Content Validity of the FCC Plans 
Statements Mean S.D. Validity 

1. Learning objectives are related to contents of lesson plans. 3.67 0.58 Suitable 
2. The contents are suitable for learning objectives. 4.00 1.00 Suitable 
3. The contents are suitable for flipped classroom method. 4.00 1.00 Suitable 
4. Learning activities are suitable for flipped classroom method. 3.67 0.58 Suitable 
5. Learning activities are suitable for learning objectives. 4.00 1.00 Suitable 
6. Learning activities are suitable for the concept of cooperative 
learning. 

3.67 0.58 Suitable 

7. Learning activities are suitable for the contents. 4.00 1.00 Suitable 
8. Learning activities are suitable for each time period. 3.67 0.58 Suitable 
9. Learning materials are related to learning activities. 4.00 1.00 Suitable 
10. Learning materials are suitable for students. 4.00 1.00 Suitable 
11. Evaluation and assessment are suitable for learning objectives. 3.67 0.58 Suitable 
12. Evaluation and assessment are suitable for the contents 
and learning activities. 

4.00 1.00 Suitable 

13. Instruments of evaluation are suitable for the contents. 4.00 1.00 Suitable 
14. On the overall, the lesson plans are suitable.  3.67 0.58 Suitable 

Total 3.86 0.72 Suitable 
 
  1.4 The FCC online Lessons  
   The FCC online lessons were created in an online course hosted in the Moodle 
learning management system run by the instructor (http://alls.gnomio.com). The course consisted 
of seven topics according to the reading strategies. The contents of the online course was based 
on the FCC lesson plans, focusing on the pre-class and in-class activities. The online course was 
the host for lesson videos, exercises, assignments, and quizzes covering a 12-week period. The 
first week was reserved for the course introduction, and the preparation for using online lessons. 
The next seven weeks covered topics on Predicting, Generating Questions, Identifying Main Idea, 
Identifying Text Structures, Visualizing, Inferring, and Summarizing. Each topic began with videos 
related presenting to the topic content. The videos were in English with the optional English sub-
titles. In addition to the videos, a webpage containing lesson contents was also provided for 
students to learn through a text mode. Learning activities included studying the unit contents 
through watching the lecture video and/or reading the content and doing the quizzes about the 
lesson. After viewing the videos, students worked in group to make a summary of the lesson. 
They were required to use the Group Chat function as their online discussion platform. By using 
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the chat function, their discussion records were kept as the evidence of how they share ideas 
and how they came up with their lesson summary. In each online lesson, students needed to 
complete the quiz on the individual basis as to make sure that every student was responsible for 
their own learning. The FCC lessons’ overall content validity was at the ‘Suitable’ level, with the 
mean score of 3.87 (S.D. = 0.73). The assessment results of FCC online lessons content validity 
are summarized in Table 2.  
 
Table 2  Content Validity of the FCC Online Lessons 

Statements Mean S.D. Validity 
1. The video clip contents are suitable for learning objectives. 3.67 0.58 Suitable 
2. The video clip contents are suitable for flipped classroom 
method. 

4.00 1.00 Suitable 

3. The quizzes are suitable for learning objectives. 3.67 0.58 Suitable 
4. The quizzes contents are suitable for flipped classroom 
method. 

4.00 1.00 Suitable 

5. The group chat activities are suitable for learning objectives. 3.67 0.58 Suitable 
6. The group chat activities are suitable for flipped classroom 
method. 

4.00 1.00 Suitable 

7. The group chat activities are suitable for the concept of 
cooperative learning. 

3.67 0.58 Suitable 

8. The group project activities are suitable for learning 
objectives. 

4.00 1.00 Suitable 

9. The group project activities are suitable for flipped 
classroom method. 

3.67 0.58 Suitable 

10. The group project activities are suitable for the concept 
of cooperative learning. 

4.33 1.15 Suitable 

Total 3.87 0.73 Suitable 
 
  3.4 Questionnaire 
   A. Students’ responses on learning experiences with FCC 
   Responses about FCC learning experiences are illustrated in Table 3. On the 
overall, students showed positive experiences on learning with FCC. 
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Table 3 Students responses in the questionnaire on learning FCC learning experiences. 
No. Items Strongly 

Disagree 
Disagree Unsure Agree Strongly 

Agree 
1 Using learning methods in this course is 

a good way of learning. 
0.0 3.1 37.5 37.5 21.9 

2 I enjoyed the teaching approach 
used in this course. 

0.0 0.0 31.3 43.8 25.0 

3 I think the learning method used in 
this course is an effective way to 
learn. 

0.0 0.0 37.5 40.6 21.9 

4 I feel motivated in the classroom. 0.0 0.0 34.4 34.4 31.3 
5 I participated and engaged myself in 

learning in the course. 
0.0 0.0 18.8 43.8 37.5 

6 I became an active learner in this 
course. 

0.0 0.0 18.8 50.0 31.3 

7 I thought the time and effort I spent 
in the learning method of this course 
was worthwhile. 

0.0 0.0 31.3 28.1 40.6 

8 I learned more in the course. 0.0 3.1 15.6 46.9 34.4 
9 I like learning with the method used 

in this course compared to other 
lecture-based course. 

0.0 0.0 28.1 43.8 28.1 

10 I think this classroom learning method 
guided me toward better understanding 
of the course topics. 

0.0 0.0 40.6 31.3 28.1 

11 I experienced pleasure in the classroom. 0.0 0.0 21.9 50.0 28.1 
12 I devoted myself more to the 

instructional/class activities in the 
classroom. 

0.0 0.0 21.9 50.0 28.1 

13 I spent more time and effort than 
usual on my classroom learning activities. 

0.0 0.0 31.3 34.4 34.4 

14 Generally, I’m happy and satisfied 
with this learning experience. 

0.0 0.0 18.8 50.0 31.3 

 Section 1 Total 0.0 0.4 27.7 41.7 30.1 
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 Data in Table 3 shows that, on the overall basis, the majority of the students (41.7 
percent) agreed with the positive statements about the flipped cooperative classroom. The 
majority of the students (34.4-50.0 percent) responded to most statements at the ‘agree’ level, 
four of which are rated by 50.0 percent of the students. There are two statements where 
students ‘strongly agree’ which are: “I thought the time and effort I spent in the learning method 
of this course was worthwhile” and “I spent more time and effort than usual on my classroom 
learning activities”. There are also three statements in which students are ‘Unsure’ about. That is, 
they are unsure: whether using learning methods in this course is a good way of learning, whether 
they feel motivated in the classroom, and whether this classroom learning method guided them 
toward better understanding of the course topics. Obviously, students agreed with most 
statements, and no students ‘strongly disagree’ with any statement. Only a small number of 
students (3.1 percent) ‘disagreed’ that using learning methods in this course is a good way of 
learning and that they learned more in the course. 
   B. Students’ responses on the FCC online learning system 
   Students also responded on the overall experiences about FCC online learning 
system. Results are presented in Figure 2. 
 

Figure 2 Students’ responses on the FCC online learning system 
 

 
 

 As shown in Figure 2, students expressed positive opinions about learning experiences 
with FCC online system. Percentages of positive agreement were relatively high at all the six 
issues, ranges from 64.1 to 75.0 percent. The issue with the highest percentage of positive 
agreement is on perceived ease of use (75.0 percent). On the overall, students had positive 
opinions on the system in all issues, indicating that students were happy learning with FCC online 
system. 
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Discussion and Conclusion 
 This study was the development and evaluation of the FCC model for using with a 
Reading comprehension course.  
 Two distinctive features of the FCC model were the FCC lesson plans and the FCC online 
lessons. These elements differentiated the FCC from other FC models.  
 Firstly, the FCC lesson plans were designed to integrate cooperative learning in both the 
online and F2F modes. For this particular reading comprehension course, cooperative online 
learning activities included making a group summary for each lesson. Students were assigned to 
do individual learning through watching video and studying reading materials on individual basis. 
However, in making a group summary of the lesson, students were required to share ideas and 
understanding through either online or face-to-face interaction. To support such interaction, the 
model included LMS which could be used through both on a PC or a mobile device. Group 
interaction was also supported by the use of the Group Chat function of the LMS system. In the 
F2F classroom learning mode, cooperative activities were designed in the form of group reading 
tasks in each lesson. Moreover, students were assigned a group reading project for the whole 
semester assignment. All these activities were created to support students to take advantage of 
group learning which could provide extra understanding of the course in addition to individual 
learning. Cooperative learning helped create a more learner-centered atmosphere (Cangelosi, 
2000; Sharan, 1994), improve students’ management (Baloche, 1998; Good & Brophy, 2000), 
social (Kagan & Kagan, 1994; Johnson & Johnson, 1992), and academic skills (Jacob et al., 1996; 
Stahl, 1995; Wohl & Klein-Wohl, 1994).  
 The second distinctive feature of the FCC model was the use of LMS as the online 
learning platform, particularly with the mobile learning mode. This refers to the FCC online 
lessons which provided interactive online learning materials such as videos, reading materials, 
interactive self-checked exercises and quizzes. Results from the students’ responses in the 
questionnaire would be an indication that adding cooperative learning element makes the FCC 
an effective instructional model, especially the use of Moodle LMS. Positive opinions toward 
learning through a flipped classroom had also be reported by other studies. The study by Jing 
(2016) revealed that that students viewed Moodle-based platform as providing rich learning 
materials, presenting learning resources such as video, audio, pictures and texts that attract 
learners’ attention by providing chances for learners to practice language skills and supporting 
interaction and communication between peers, and improve their autonomous learning ability. 

The study by Gulbinskienė, et al (2017) also found that, apart from fostering students’ 
metacognitive awareness, Moodle could be and online learning environment that promote a 
sense of autonomy by learning how to learn, making choices indecisions, and evaluating 
students’ own learning. The study of Al-Harbi and Alshumaimeri (2016) also showed that 
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students’ attitudes towards using the flipped classroom strategy in the EFL class were positive 
based on students’ responses to a questionnaire and semi-structured interviews. The results 
were similar to Enfield’s (2013) study which found that most of the students’ comments about 
the flipped course were generally very positive. Several students stated that they learned much 
better and it appeared that students benefitted from the flipped. 
 In terms of development process, the FCC followed the guidelines of the FL design 
model (Lee, et al, 2017). Although the process may not have covered every point as outlined in 
the FL design framework, the FCC is considered a model which narrowed down the broad scope 
given until this particular model could be applied to another course with Reading 
Comprehension. Moreover, throughout the ADDIE phases, the resulted lesson plans and online 
lessons in the FCC model exhibited both macro (semester) level and micro (lesson) level of the 
course. However, the validation methods of this study took different forms from the original 
suggestion. Namely, the FCC lesson plans and the FCC online lessons were validated using an 
expert’s assessment form, which indicated the level of content validity. Moreover, the whole 
model was assessed by students who actually used the course. Their responses in the course 
evaluation questionnaire were used as the indication of the model evaluation. The use of these 
evaluation tools may provide another convenient mean of model validation. 
 This study has a limitation due to the specificity of the course nature. That is, this course 
contained seven lessons on reading strategies, and all the lesson plans and online learning 
materials were specially designed according to the course objectives. Hence, consideration to 
implement this model may require careful modifications the each model element. Nevertheless, 
the overall features of the model could be readily applied in many similar contexts. 
 In conclusion, this study attempted to develop a new flipped classroom model and 
evaluate its use with a reading comprehension course. Using a pre-existing model of FCM as the 
original model, the researcher incorporated two main elements of cooperative learning and LMS 
platform which together facilitate students’ learning through online environment in the form of 
group cooperative activities. After working through the ADDIE stages of instructional development 
based on the FL design model of Lee, et al (2017), the resulted FCC lesson plans and the FCC 
online lessons were validated as suitable. The results of the piloting the model revealed positive 
responses from students. Findings of the study suggested that the FCC model can be an effective 
instructional model when used with this particular reading comprehension course. It is 
recommended that the implementation of this course with student in different might be possible 
with some modifications to suit the course context. 
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การพัฒนาสื่อให๎ความร๎ูในการบริการซํอมบํารุงคอมพิวเตอร๑เบ้ืองต๎น 
THE DEVELOPMENT OF MEDIA LITERACY IN BASIC COMPUTER MAINTENANCE 

 
จักรรวี แสงจันทร๑1 และ ศันสนีย๑ เลี้ยงพานิช2 

Jakrawee Seangchan1 and Sunsanee Leangpanitch2 
1นักวิชาการคอมพิวตอรแ สาํนักคอมพิวตอรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

2ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาวิทยาการสารสนทศ คณะวิทยาศาสตรและทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
บทคัดยํอ 
 สําหรับการขอ฿หบริการซอมบํารุงคอมพิวตอรแกหนวยงานมีความสําคัญอยางยิ่งนื่องจากสภาพการ฿ช
งานอุปกรณแคอมพิวตอรแ฿นปใจจุบันที่คอนขางกาละกิดปใญหาตอการทํางานทํา฿หการปฏิบัติงานกิดความลาชา
ละอาจกิดความสียหายตอการปฏิบัติงานเดซึ่งปใญหาหรือสภาพของอุปกรณแคอมพิวตอรแมีความจําป็นตอการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู฿ชงานควรมีพื้นฐานความรู฿นการกเขปใญหาอุปกรณแคอมพิวตอรแของตนองเดอยางถูกตอง  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีนวคิดที่จะพัฒนาระบบ CAI พื่อ฿หความรู฿นการบริการซอมบํารุงคอมพิวตอรแบื้องตน
พื่อป็นครื่องมือ฿นการกเขปใญหาฉพาะหนา฿หสะดวกละรวดร็วขึ้นเด ดยความรูที่เดจะสามารถนําเป฿ช฿น
การวิคราะหแปใญหาละวิธีการกเขปใญหา฿นการ฿ชงานอุปกรณแคอมพิวตอรแ  
คําสําคัญ : การพัฒนาสื่อ, การซอมบํารุงคอมพิวตอรแ 
 
ABSTRACT 
 For computer maintenance services to agencies is crucial. Due to the conditions of use 
of computer equipment of today is quite old and crashes to operate. Make operational delays 
and damage to the employees. The problem or the condition of the computer equipment 
needed for the operation. Therefore, users should have a basic knowledge of how to fix their 
own computer equipment correctly.  
 So researchers have idea to develop a system to CAI knowledge of basic computer 
maintenance services as a tool for problem solving to a more convenient and faster. The 
knowledge gained will be used to analyze the problem and how to fix problems in the use of 
computer equipment. This research helps to design and develop solutions to repair the 
computer. Computer Bureau The scope of the research is as follows. 
Keywords : Development of Media, Computer Maintanance 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สํานักคอมพิวตอรแป็นหนวยงานสนับสนุนการรียนการสอน จัดตั้งขึ้น฿นป2ี540 ตามนยบายขอที่ 3 ของ
ผนพัฒนาการศึกษาระยะ 8 (2540-2544) “สงสริม฿หบัณฑิตมคีวามรูความสามารถพ้ืนฐาน ดานคอมพิวตอรและ
ภาษาตางประทศ ฿นระดับที่สื่อสารกันเดอยางนอย 1 ภาษา ซึ่งเดทําการปิดอยางป็นทางการ ฿นวันที่ 6 
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กุมภาพันธแ2541 ดยนายสวัจนแ ลิปตพัลลภ นายกสภาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ป็นประธาน฿นพิธี ซึ่ง฿นขณะนั้น
ศูนยแคอมพิวตอรแตั้งอยูอาคาร 16 ช้ันลาง (อาคารธีรคาม) ดยมีภารกิจ฿หบริการสริมความรูกี่ยวกับคอมพิวตอรแ 
พัฒนาระบบงานคอมพิวตอรแภาย฿นสถาบัน ละดูลระบบครือขายภาย฿นสถาบันละการช่ือมตอสูระบบ
ภายนอก 
 ตอมา฿นปี 2551 “ศูนยแคอมพิวตอรแ” เดรับการตงตั้งป็น “สํานักคอมพิวตอรแ” ดยเดยกจากสํานัก
วิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ พรอมกับยายเปอยูที่อาคารศูนยแภาษาละคอมพิวตอรแ อาคาร 27 จนถึง
ปใจจุบันสํานักคอมพิวตอรแ มีหนาที่หลัก฿นการ฿หบริการที่หลากหลาย ละผู฿ชบริการก็ครอบคลุมถึงบุคลากรทุก
หนวยงานทั้งภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับมีการ฿หบริการที่พิ่มมากขึ้น อาทิ ชน หองบริการ
คอมพิวตอรแพื่อสืบคนขอมูล หองปฏิบัติการคอมพิวตอรแพื่อสนับสนุนการรียนการสอนหองฝึกอบรมคอมพิวตอรแ
ก บุคลากรทุกหนวยงานทั้งภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย บริการอินตอรและ Wifi ดูลระบบครือขายละ
ซอมบํารุง ฝึกอบรมปรกรมทางดานคอมพิวตอรแ พัฒนาว็บเซตและ฿หคําปรึกษา บริการสารสนทศ฿นการ
จัดการ (MIS) ฿หบริการ Software ลิขสิทธิ ์

 
 
 หนึ่ง฿นภารกิจหลักของสํานักคอมพิวตอรแคือการให๎บริการซํอมบํารุงคอมพิวเตอร๑ สํานักคอมพิวตอรแ
฿หบริการกบุคลากรทุกหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย มักจะกิดปใญหา฿นการ฿ชงานอยู สม่ําสมอทั้งมีความเม
ขา฿จ฿นการ฿ชอุปกรณแ ละอายุการ฿ชงานอุปกรณแคอมพิวตอรแนั้นๆ ทํา฿หป็นอุปสรรคตอการทํางานอยูป็นประจํา
ทางสํานักคอมพิวตอรแจึงมีนวคิดที่จะสรางสื่อชํวยสอน (CAI) พื่อชวย฿นการกเขปใญหาบื้องตน฿นการซํอม
คอมพิวเตอร๑ ดยนําขอมูลปใญหาที่ทําการสั่งสมมาทําการจัดหมวดหมูของปใญหาละสรางสื่อพื่อ฿หสามารถ฿ชกเข
ปใญหาดยที่สามารถทําความขา฿จงายละลงมือปฏิบัติเดอง 
 
วัตถุประสงค๑ของโครงการวิจัย 
 1. พื่อสรางสื่อชวย฿นการกปใญหาการซอมคอมพิวตอรแบื้องตน  
 2. พื่อประมินปใญหานําเปพัฒนางานซอมบํารุง ละการกเขท่ีถูกตอง 
 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ปนการพัฒนาสื่อชํวยในการแก๎ป๓ญหาการซํอมคอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น ของ สํานัก
คอมพิวตอรแ มีขอบขตดังนี้ 
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 กรอบการพัฒนาระบบ 
 ฿นสวนของการพัฒนาระบบจะดํานินการระหวางดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 ดยประยุกต฿ชมี
ขั้นตอนการจัดทําบทรียนคอมพิวตอรแชวยสอน (CAI) สามารถบงป็นขั้นตอนการพัฒนายอย ๆ เด 16 ขั้นตอน 
ดยริ่มจากหัวรื่องท่ีกําหนด มีวัตถุประสงคและกลุมปูาหมายกํากับ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห๑ (Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห๑เนื้อหา มี 3 ขั้นตอนยํอย ดังนี ้
  1.1 สรางผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) ดยริ่มจากขียนช่ือหนวยงานการซอมบํารุงเว
ตรงกลาง ลว฿หผูช่ียวชาญ฿นการซอมบํารุงนั้น ๆ จํานวน 4-5 คน ชวยกันระดมสมองบอกหัวรื่องที่ควรจะซอม฿น
การซอมบํารุงนั้น ขียนยงกับช่ือการซอมบํารุงอยางอิสระ หรือหากป็นหัวรื่องยอย ก็฿หยงกับหัวรื่องหลักตอเป 
ดยเมทําการลอกบบของตําราลม฿ดลมหนึ่งลย ผนภูมิที่เดรียกวา ผนภูมิระดมสมอง (Brian Storm Chart) 
  1.2 สรางผนภูมิหัวรื่องสัมพันธแ (Concept Chart) จากผนภูมิระดมสมอง นํามาทําการวิคราะหแ
ความถูกตองของทฤษฎี หลักการ ละหตุผลความสัมพันธแตอนื่องกันอยางละอียด อาจมีการตัด-พิ่มหัวรื่องตาม
หตุ-ผล ละความหมาะสม จนสามารถอธิบายละตอบคําถามเด ผลที่เดป็นผนภูมิที่รียกวา ผนภูมิหัวรื่อง
สัมพันธแ (Concept Chart) 
  1.3 สรางผนภูมิครงขายนื้อหา (Content Network Chart) นําหัวรื่องตาง ๆ จากผนภูมิหัวรื่อง
สัมพันธแ (Concept Chart) มาขียนป็นครงขายตามหลักการทคนิคครงขาย ดยคํานึงถึงลําดับนื้อหากอน-หลัง 
ความตอนื่องของนื้อหา หรือนื้อหานั้นสามารถรียงนื้อหาขนานกันเดลวทําการวิคราะหแหตุผลความสัมพันธแ
ของนื้อหาดยวิธีการวิคราะหแขายงาน (Network Analysis) จนสมบูรณแ ผลที่เดจะป็นครงขายนื้อหาที่ตองการ 
รียกวา ผนภูมิครงขายนื้อหา (Content Network Chart) 
 2. ขั้นออกแบบบทเรียน (Design) มี 2 ขั้นตอนยํอย ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดกลวิธีการนําสนอละวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan and 
Behavior Objective) ดยริ่มจากนํา ผนภูมิครงขายนื้อหา (Content Network Chart) มาพิจารณากลุมหัวรื่องที่
สามารถจัดเว฿นหนวย(Module)ดียวกันเด ภาย฿ตกรอบวลาที่กําหนด ตีป็นกรอบ ๆ เวจนครบหัวรื่องบนครงขาย
นื้อหา จากนั้นนํากรอบหนวยการรียน (Module) มาจัดลําดับการนําสนอตามอันดับละความสัมพันธแ฿หป็นนวทาง
ดียวกับผนภูมิครงขายนื้อหา (Content Network Chart) ซึ่งจะเดผลป็นผนภูมิบทรียน (Course Flow Chart) 
สดง฿หห็นถึงลําดับการรียนตละหนวยการรียน (Module) ทั้งรายการซอมบํารุง 
  2.2 สรางผนภูมิการนําสนอ฿นตละหนวย (Module Presentation Chart) ซึ่งนับวาป็นการ
ออกบบการสอน (Instruction Design) จะตองออกบบลําดับการนําสนอนื้อหาบทรียนตามหลักการสอนจริง  
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 3. ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) มี 4 ขั้นตอนยํอย ดังนี้ 
  3.1 ขียนรายละอียดนื้อหาตามรปูบบท่ีเดกําหนด (Script Development) ดยขียนป็นกรอบ ๆ 
จะตองขียนเปตามที่เดออกบบเว ดยฉพาะถาป็น Interactive Multi Media : IMM จะตองกําหนด ขอความ 
ภาพ สียง สี ฯลฯ ละการกําหนดปฏิสัมพันธแ (Interactive) เว฿หสมบูรณแ 
  3.2 จัดทําลําดับนื้อหา (Storyboard Development) ป็นการนําอากรอบนื้อหาหรือที่ขียนป็น 
Script เว มารียบรียงลําดับการนําสนอที่เดวางผนเว ซึ่งจะยังป็นอกสารสิ่งพิมพแอยู การลําดับกรอบนี้นับวา
สําคัญมาก 
  3.3 นํานื้อหาที่ยังป็นสิ่งพิมพแนี้มาตรวจสอบหาคาความถูกตอง (Content Correctness) ควรอาศัย
ผูช่ียวชาญ฿นการซอมบํารุงนั้น ๆ (Subject Specialist) ป็นผูตรวจสอบ฿ห จากนั้นนํานื้อหาเปทดลองหาคา 
Content Validity ละ Reader Reliability ดย฿ชกลุมตัวอยางปูาหมายมาทดสอบดวย ลวปรับปรุง฿หสมบูรณแ 
  3.4 การสรางบบทดสอบสวนตาง ๆ ตองนํามาหาคาความยากงาย อํานาจจํานก ความที่ยง ละ
ความชื่อมั่นทุกบบทดสอบ ละตองปรับปรุง฿หสมบูรณแ ผลที่เดทั้งหมด ทั้งนื้อหา (ที่จัดอยู฿นครงสรางบทรียน
คอมพิวตอรแดวยลว) ละบบทดสอบตาง ๆ รวมกันจะป็นตัวบทรียน (Courseware) 
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 4. ขั้นการนําเสนอบทเรียนบนคอมพิวเตอร๑ (Implementation) มี 3 ขั้นตอนยํอย ดังนี้ 
  งานวิจัยนี้ ป็นการวิจัยชิงประยุกตแ (Applied Research) ฿นลักษณะของการพัฒนาระบบCAIสําหรับ
฿ช฿นการ฿หความรูดานการซอมบํารุงคอมพิวตอรแดยเดมีการรวบรวมขอมูลการ฿หบริการดานงานซอมบํารุงของ
สํานักคอมพิวตอรแ พื่อ฿หการดํานินการวิจัยมีระบียบบบผนที่หมาะสม จะมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 การวิเคราะห๑ (Analysis) 
 ฿นขั้นตอนการวิคราะหแ (Analysis) นับป็นขั้นตอนสําคัญ ดยทั่วเปจะป็นทีมงานวิชาการหรือ
ผูชี่ยวชาญดานทําหนาท่ีป็นผูวิคราะหแ ซึ่งมีข้ันตอนตามลําดับตามนวคิดการพัฒนาบทรียนคอมพิวตอรแชวยสอน
บบ IMMCAI (Interactive MultiMedia CAI : ที่กลาวเว฿นบทที่ 2 ดยริ่มทําการวิคราะหแตามลําดับ ดังนี้ 
(เพรจนแ ตีรณธนากุล ละ เพบูลยแ กียรติกมล, 2541) 
 1. สร๎างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 
  ดยริ่มจากขียนช่ือหัวขออุปกรณแเวตรงกลางกระดาน ลว฿หผูช่ียวชาญ฿นดานการซอมบํารุง 
จํานวน 4-5 คน ชวยกันระดมสมองบอกถึงสภาพปใญหาที่พบ฿นตละอุปกรณแ ตลอดจนวิธีกปใญหา  ผนภูมิที่เด
รียกวา แผนภูมิระดมสมอง (Brian Storm Chart) ทั้งนี้ จะยังเมคํานึงถึงความถูกผิดของหัวขอ การจัดลําดับ 
หรือความสัมพันธแวิธีการขียนผนภูมิ ฿หขียนหัวขอหลักเวตรงกลางกระดาน฿นรูปวงรี จากนั้นทีมงานหรือ
ผูช่ียวชาญดานนื้อหาก็ระดมความคิด คน฿ดคิดหัวรื่องยอย ๆ ที่กี่ยวของกับหัวรื่องหลักหรือวิชานั้น ๆ เด ก็฿ห
ขียนกระจายจากตรงกลางตอ ๆ กันมากับรื่องที่กี่ยวของกัน 
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รูปภาพท่ี 3.1 ผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart)  
 
 2. สร๎างแผนภูมิหัวเร่ืองสัมพันธ๑ (Concept Chart) 
  จากผนภูมิระดมสมอง จะนํามาทําการวิคราะหแความถูกตองของทฤษฎี หลักการละหตุผล
ความสัมพันธแตอนื่องกันอยางละอียด อาจมีการตัด-พิ่มหัวรื่องตามหตุ-ผล ละความหมาะสม จนสามารถ
อธิบายละตอบคําถามเด ผลที่เดป็นผนภูมิที่รียกวา แผนภูมิหัวเร่ืองสัมพันธ๑ (Concept Chart) 
  วิธีการขียนผนภูมิ ริ่มจากผูช่ียวชาญดานนื้อหา จะนําผนภูมิระดมสมองจากขั้นตอนที่ 1 (ขั้น
สรางผนภูมิระดมสมอง) มาชวยกันพิจาณาดยละอียด พื่อจัดกลุมของหัวรื่องที่สัมพันธแขาเวดวยกัน อาจจะมี
การตัดหรือพิ่มหัวรื่อง หรือยายกลุมหัวรื่องนื้อหาก็เด พื่อ฿หหัวรื่องตาง ๆ สอดคลองสัมพันธแกันอยางถูกตอง ดัง
รูปที ่3.2 
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รูปภาพท่ี 3.2 สดงผนภูมิหัวรื่องสัมพันธแ (Concept Chart) 
 
 3. การออกแบบระบบ (System Design) 
หลังจากท่ีทําการวิคราะหแความตองการของผูที่กี่ยวของครบถวนลว คณะผูวิจัยก็ดํานินการออกบบดย฿นการ
ออกบบเดนนการพัฒนาตามหลักการพัฒนาสื่อดยยึดหลักการพัฒนาพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู฿ชงานทั้ง฿น
สวนของออกบบกระบวนการทํางานของระบบ ออกบบหนาจอ ละออกบบรายงาน พื่อนําเปสูการพัฒนา
ระบบ฿นข้ันตอนตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเดนําขอมูลจากการออกบบระบบคอมพิวตอรแชวยสอนดานงานซอมบํารุงมาพัฒนาระบบดวย
ปรกรม Flash ละปรกรม Photo shop ชวย฿นการตกตงภาพ฿หสวยงามละนาสน฿จ 
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 หลังจากปิด฿ชงานระบบคอมพิวตอรแชวยสอนดานงานซอมบํารุงละสอบถามความห็นจากผู฿ชงาน ก็
เดรับคํานะนํา฿นการพิ่มประสิทธิภาพของระบบ รวมทั้งดํานินการกเขขอบกพรองที่กิ ดขึ้น พื่อ฿หระบบ
สามารถ฿ชงานเดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคแที่ตั้งเว 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย ประกอบดวย 2 สวน คือ ครื่องมือที่฿ช฿นการพัฒนาระบบ ละครื่องมือที่฿ช฿น
การประมินผล มีรายละอียดดังนี้ 
  1. เคร่ืองมือที่ใช๎ในการพัฒนาระบบ 
  ครื่องมือที่฿ช฿นกระบวนการพัฒนาระบบคอมพิวตอรแชวยสอนดานงานซอมบํารุงของ สํานักคอมพิวตอรแ 
จํานกตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ ดังนี ้

ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช๎ 
การวางผนระบบ  
(System Planning) 

1. วางผนระยะวลาดํานินการ 
2. วางผนงบประมาณที่฿ชดํานินการ 

การวิคราะหแระบบ  
(System Analysis) 

1. ผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 
2. ผนภูมิหัวรื่องสัมพันธแ (Concept Chart) 

การออกบบระบบ  
(System Design) 

1. ฿ชหลักการการออกบบสื่อมัลติมีดียดยขียนครงรางรูปภาพพื่อสื่อสารละพัฒนา
นําเปสูการออกบบ฿นลักษณะภาพกราฟิก 

การปรับ฿ชระบบ  
(System 
Implementation) 

1. ฮารแดวรแ 
  - ครื่องคอมพิวตอรแสําหรับพัฒนาระบบ จํานวน 1 ครื่อง ดยมีหนวยประมวลผลกลาง 
Intel(R)Core2 Duo processor T9300 หนวยความจําหลักขนาด 500GB หนวยความจํา
สํารอง 4 GB DDR2 ซอฟตแวรแ 
  - ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows 10  
  - ปรกรม Adobe flash  
  - Photoshop 

การบํารุงรักษาระบบ  
(System Maintenance) 

การปรับปรุงระบบตามคํานะนําของผูช่ียวชาญ ละจากผู฿ชงานประมินความพึงพอ฿จ
ตอการ฿ชงานระบบคอมพิวตอรแชวยสอนดานงานซอมบํารุง 
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 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) มี 3 ขั้นตอนยํอย ดังนี้ 
  การประมินความพึงพอ฿จตอระบบคอมพิวตอรแชวยสอนดานงานซอมบํารุงของ สํานักคอมพิวตอรแ 
฿ชบบสอบถาม 3 ประภท ประกอบดวย 
  5.1 บบสอบถามประมินประสิทธิภาพของระบบของผูชี่ยวชาญดานการซอมบํารุงคอมพิวตอรแ 
  5.2 บบสอบถามสําหรับประมินประสิทธิภาพของระบบ จะป็นบบประมินสําหรับ฿หผูช่ียวชาญ
ดานระบบซอมบํารุงประมินประสิทธิภาพของระบบ ดยมีผูช่ียวชาญประมินจํานวน 4 คน ดยวิธีลือกบบ
จาะจง ซึ่งบบสอบถามจะบงออกป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูประมินผล 
   ตอนที่ 2 การประมินผลความคิดห็นกี่ยวกับระบบ ดยบงออกป็น 5 ดาน ดังนี้ 
    1. ดานความถูกตองละมีประสิทธิภาพตามความตองการของผู ฿ช (Functional 
Requirement Test) 
    2. ดานความถูกตอง฿นการทํางานของระบบ (Functional Test) 
    3. ดานความสะดวกละงายตอการ฿ชงาน (Usability Test) 
    4. ดานความรวดร็ว฿นการทํางานของระบบ (Performance Test) 
    5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
   ตอนท่ี 3 ความคิดห็นละขอสนอนะพิ่มติม฿นการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
 2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตํอการใช๎งาน สําหรับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร๑ 
  ป็นบบสอบถามสําหรับบุคลากรสํานักคอมพิวตอรแประมินความพึงพอ฿จตอระบบ฿นมุมมอง
ของผู฿หบริการ ดยมีบุคลากรรวมประมินจํานวน 5 คน ดยวิธีลือกบบจาะจง ซึ่งบบสอบถามจะบงออกป็น 
3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูประมินผล 
  ตอนที่ 2 การประมินผลความคิดห็นกี่ยวกับระบบ 
  ตอนท่ี 3 ความคิดห็นละขอสนอนะพิ่มติม฿นการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
 3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตํอการใช๎งาน สําหรับให๎ผ๎ูใช๎งานระบบ 
  ป็นบบสอบถามสําหรับ฿หผู฿ชงานระบบ฿นชวงดือน ตุลาคม 2558ถึง กุมภาพันธแ 2559 จํานวน 45 
คน ซึ่งบบสอบถามจะบงออกป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูประมินผล 
  ตอนท่ี 2 การประมินผลความคิดห็นกี่ยวกับระบบ ดยบงออกป็น 3 ดาน ดังนี้ 
   ดานที่ 1 การประมินประสิทธิภาพของระบบดานนื้อหา 
   ดานที่ 2 ดานกราฟิกละการออกบบ 
   ดานที่ 3 ดานทคนิค 
  ตอนท่ี 3 ความคิดห็นละขอสนอนะพิ่มติม฿นการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  งานวิจัยนี้ ผูวิจัย฿ชวิธีการก็บขอมูลบบชิงปริมาณละชิงคุณภาพ จากหลงขอมูลบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) ดยก็บรวบรวมขอมูล฿นระหวางดือน มีนาคม – มษายน 2559 ซึ่งบงป็น 3 สวน ตามประภท
ของบบสอบถาม คือ 
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  1. บบสอบถามประมินประสิทธิภาพของระบบของผูช่ียวชาญดานงานซอมบํารุงก็บรวบรวมขอมูล
จากผูช่ียวชาญดานดานงานซอมบํารุงของ ดยลือกบบจาะจง จํานวน 4 คน 
  2. บบสอบถามประมินความพึงพอ฿จตอก าร฿ช งาน สําหรับบุคลากรสํานักคอมพิว ตอรแ  
ก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารละบุคลากรสํานักคอมพิวตอรแ ดยลือกบบจาะจง จํานวน 5 คน 
  3. บบสอบถามประมินความพึงพอ฿จตอการ฿ชงาน สําหรับ฿หผู฿ชงานระบบ ก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมปูาหมายซึ่งป็นผู฿ชงานระบบ฿นระหวางดือน ตุลาคม 2558 ถึง กุมภาพันธแ 2559 จํานวน 45 คน 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ฿นการก็บขอมูลดวยบบสอบถามประมินประสิทธิภาพจากผู  ช่ียวชาญละประมินความ  
พึงพอ฿จของผู฿ชงาน จะ฿ชการวิคราะหแขอมูลที่เดจากบบสอบถามดวยการหาคาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
ละคารอยละจากผลการประมิน สวนขอสนอนะอื่น ๆ ซึ่งป็นขอมูลชิงคุณภาพนั้น จะ฿ชวิธีการสรุปประด็น
สําคัญ 
 กรอบการประเมินผล 
 ฿นสวนของการประมินผลของระบบจะดํานินการหลังจากท่ีปด฿หบุคลากรภาย฿น มหาวิทยาลัยเด฿ชงาน
ระบบเปลวปนระยะวลา 3 ดือน ดังนั้นการประมินผลของระบบจะอยู฿นชวงดือนธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 
2559 ดยมีการประมิน 3 สวน เดก 
 - ประมินคุณภาพของระบบ จากผูชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อชวยสอนระบบสารสนทศ 
 - ประมินความพึงพอ฿จตอการ฿ชงานระบบ จากบุคลากรจากสํานักคอมพิวตอร 
 - ประมินความพึงพอ฿จตอการ฿ชงานระบบ จากผูขอ฿ชบริการงานซอมบํารุง 
 ทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจัย 
 จากการปฏิบัติงานมาป็นระยะวลานานจนมีความช่ียวชาญ฿นดานการ วิคราะหแสภาพปใญหาละ
สามารถสรุปนวทางการปฏิบัติงานพื่อกเขปใญหา รวมทั้งทบทวนอกสาร หนังสือ ตําราการซอมบํารุง
คอมพิวตอรแบื้องตนจึงพบวาสภาพปใญหาหลัก฿นการซอมบํารุงคอมพิวตอรแ ขาดสื่อท่ีอธิบายลวห็นภาพประกอบ
นอยมาก ทางผูทําการวิจัยจึงมีนวคิดที่จะสรางสื่อพื่อสนับสนุนการกเขปใญหากผูรับบริการซอมบํารุง
คอมพิวตอรแของสํานักคอมพิวตอร ดยมีการพัฒนาสื่อ CAI ที่จะชวยหลือบื้องตนกผูรับบริการ มีรายละอียด
ดังนี ้
 การบริการซํอมบํารุงคอมพิวเตอร๑ (Service IT Support) 
 1. ความหมายของการบริการ ชวยหลือหรือการดํานินการพื่อประยชนของผูอื่นกิจกรรม หรือการ
กระทําท่ีบุคคลหนึ่งทํา฿ห หรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่งดยมีปาหมายละความตั้ง฿จ฿นการสงมอบบริการนั้นมูลคา 
(values) ที่เมสามารถจับตองเด฿หกับลูกคา ซึ่งกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดทางดานจิต฿จของลูกคาที่มีตอภาพ
ลักษณของบริษัทพื่อสรางความเดปรียบทางการขงขันกิดขึ้นระหวางบุคคล 2 ฝาย ที่มีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน 
ดยกิจกรรมที่กิดขึ้นนั้น จะมีสินคาปนองคประกอบรวมกันหรือเมก็เดหรือติดตอละกี่ยวของกับผู฿ชบริการ การ
฿หบุคคลตางๆ เด฿ชประยชน฿นทาง฿ดทางหนึ่ง ท้ังดวยความพยายาม฿ดๆ ก็ตาม ดวยวิธีการหลากหลาย ฿นการทํา
฿หคนตางๆ ที่กี่ยวของเดรับความชวยหลือ จัดเดวาปนการ฿หบริการทั้งสิ้นการ฿ดๆ ดวยวิธีการ฿ดๆ ก็ตาม ที่ป
นการชวยหลือ฿หบุคลากรตางๆ ภาย฿นมหาวิทยาลัยกิดประยชนทาง฿ดทางหนึ่ง 
  วีรพงษ ฉลิมจิระรัตน ฿หความหมายวา การบริการ คือ พฤติกรรม 
  ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป ฿หความหมายวา การบริการ คือ การสงมอบ 
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  ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ฿หความหมายวา การบริการ ปนกิจกรรมที ่
  สมิต สัชฌุกร (2545: 13) ฿หความหมายวา การบริการ ปนการปฏิบัติงานท่ีกระทํา 
 ดังนั้น ความหมายของการ฿หบริการจากสํานักคอมพิวตอร จึงจะหมายถึง การกระทํา 
 2. ความสําคัญของการบริการหรือการดํานินการที่ปนประยชนตอผูอื่น เมมีการดํานินงาน฿ดๆ ที่
ปราศจากการบริการทั้ง฿นภาคราชการละภาคธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพของการบริการจึงปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่
ทุกคน฿นองคการตองถือปนความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะนั้นจะสียอกาสกคูขงขัน หรือสูญสียลูกคาเป ฿นการ
พิจารณาความสําคัญของการบริการ อาจพิจารณาเด฿น 2 ดาน เดก ทั้งตอตัวผู฿หบริการละหนวยงานที่฿หบริการ
ปนเป฿นทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอ฿จ ดังนี้ 
  การบริการปนสิ่งสําคัญยิ่ง฿นงานดานตางๆ พราะบริการ คือ การ฿หความชวยหลือ 
  ดานท่ี1 บริการที่ดีจะสงผล฿หผรูับบริการมีทัศนคติอันเดกความคิดละความรูสึก 
   - มีความชื่นชม฿นตัวผู฿หบริการ  
   - มีความนิยม฿นหนวยงานท่ี฿หบริการ 
   - มีความระลึกถึงละยินดีมาขอรับบริการอีก 
   - มีความประทับ฿จท่ีดีเปอีกนานสนนาน 
   - มีการบอกกลาวเปยังผูอื่น นะนํา฿หมา฿ชบริการพิ่มขึ้น 
   - มีความภักดีตอหนวยงานท่ี฿หบริการ 
   - มีการพูดถึงผู฿หบริการละหนวยงาน฿นทางที่ดี 
  ดานที่ 2 บริการที่เมดีจะสงผล฿หผูรับบริการมีทัศนคติอันเดกความคิดละความรูสึกทั้งตอตัวผู฿ห
บริการละหนวยงานท่ี฿หบริการปนเป฿นทางลบ มีความเมชอบ ละความเมพึงพอ฿จ ดังนี ้
 3. ประภทของการบริการ 
  - มีความรังกียจ฿นตัวผู฿หบริการ 
  - มีความสื่อมศรัทธา฿นหนวยงานท่ี฿หบริการ 
  - มีความผิดหวังละเมยินดีมา฿ชบริการอกี 
  - มีความประทับ฿จที่เมดีเปอีกนานสนนาน 
  - มีการบอกกลาวเปยังผูอื่น เมนะนํา฿หมา฿ชบริการอีก 
  - มีการพูดถึงผู฿หบริการละหนวยงาน฿นทางที่เมด ี
 ประภทของการบริการ ดยทั่วเปอาจบงพื่อความขา฿จเดปน 2 ประภท เดก 
 ประภทท่ี1 การบริการดยตรง ปนการ฿หความชวยหลือหรือดํานินการที่ปน 
 ประภทท่ี2 การบริการทางออม ปนการดํานินการที่ปนประยชนดยเมเดสมัผสัป ร ะ  ย ชน  ก ผู รั บ
บริการฉพาะหนา ชน ขายของ฿ห หีบหอ฿ห จัดสง฿ห ปนตน กี่ยวของกับผูรับบริการดยตรง ตผูรับบริการเดรับ
ประยชนดยอาจเมคยพบห็นผู฿หบริการลย ชน คนออกบบตกตงหอง ฿หบริการความสวยความงาม ประย
ชน฿ชสอยของหอง ซึ่งผูรับบริการเมรูวาขาปน฿คร ตมีการ฿หละการรับบริการระหวางกัน 
 4. ลักษณะฉพาะของการบริการ 5 ลักษณะ ประกอบดวย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เมสามารถมองห็น รูรส 
เดยิน เดกลิ่น หรือสัมผัสทางกายเด ตสามารถมองห็นบริการ฿นรูปผลที่เดรับทานั้น สามารถยกออกจากกันเด
พราะการผลิตละการบริภคบริการจะกิดขึ้น฿นวลาดียวกันกับ฿ครคือผู ฿หบริการ ละบริการมื่อเหร ที่เหน 
อยางเร 
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  ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย  10 - 12) เดกลาวถึงลักษณะฉพาะของการบริการ 
  1. เมสามารถจับตองเด Intangibility) การบริการเมสามารถสัมผัสเดดวย 
  2. เมสามารถยกออกจากกันเด Inseparability) ผ฿ูหบริการละผูรับบริการเม 
  3. เมนนอน (Variability) บริการตละครั้งจะมีความตกตางกนัเมนนอนข้ึนอยู 
  4. เมสามารถก็บเวเด Perishability) การบริการเมสามารถก็บเวเด ปญหาที่ตามมาคือ ทําอยาง
เร฿หมีผูมา฿ชบริการดยสม่ําสมอ พื่อมิ฿หกิดการสูญสียดยปลาประยชนของบริการนั้นๆราคาบริการที่จายเป
พื่อ฿หเดมาซึ่งบริการ฿นขณะนั้น มื่อเดรับบริการลวก็ปนอันสร็จสิ้น เมอาจครอบครองบริการนั้นตลอดเป 
  5. เมสามารถปนจาของเด Ownership) ลูกคาเมสามารถปนจาของบริการเด 
 การพัฒนาสื่อ CAI 
 การผลิตสื่อ CAI มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
 1. ขั้นการตรียมการ ( Preparation) 
 2. ขั้นการออกบบบทรียน ( Design Instruction) 
 3. ขั้นการขียนผังงาน ( Flow-Chart Lesson) 
 4. ขั้นการสราง Story board 
 5. ขั้นการสราง/ขียนปรกรม( Program lesson) 
 6. ขั้นการผลิตอกสาร 
 7. ขั้นการประมินละกเขบทรียน( Evaluation and Revise ) 
 

 
 

 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่กี่ยวของจากการทบทวนอกสารละงานวิจัยที่
กี่ยวของกับการสรางสื่อชวย฿นการกปใญหาการซอมคอมพิวตอรแบื้องตน สํานักคอมพิวตอร มีรายละอียดดังนี้ 
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พ.ศ. 2205 จนถึงปใจจุบัน ป็นพื้นที่อยูอาศัยละทําการคาของตนตระกูลการคา คหบดี บุคคลสําคัญหลายตระกูล
ซ฿นจังหวัดนครราชสีมา ดวยการขยายตัวของกิจกรรมทางการคาของมืองที่กิดขึ้น฿หม฿นพื้นที่นอกมืองกา
นครราชสีมา ทํา฿หยานการคาถนนจอมพลเดรับผลกระทบกิดความซบซา฿นพื้นที่ทั้งที่ยานการคาถนนจอมพลอยู
฿กลกับบริวณอนุสาวรียแทาวสุรนารีที่฿นตละวันมีนักทองที่ยวหมุนวียนขาสูพื้นที่จํานวนมากตเมมีความดึงดูด฿จ
อะเรที่จะดึงนักทองที่ยวขาสูพื้นที่ถนนจอมพลเดลย นวคิดการฟื้นฟูยานการคาถนนจอมพลจึงถูกนําสนอพื่อ
สรางการมีสวนรวม฿นการพัฒนาของคน฿นพ้ืนที่ผานการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม฿นชวงวลา 3 ปีที่ผานมา 
ผลที่ปรากฏป็นรูปธรรมชัดจนคือการรวมกันจัดงานประพณีตรุษจีนประจําปี฿นพื้นที่ ตยังขาดความขมข็ง฿น
การมีสวนรวมจัดการกิจกรรมอื่น ๆ พื่อสงสริม฿หกิดการช้ือชิญนักทองที่ยว฿หขามาสูพื้นที่เดอยางยั่งยืนตอเป  
คําสําคัญ : การวิจัยปฏิบัติการบบมีสวนรวม, การฟื้นฟูยาน, การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
ABSTRACT 
 Chompol Road Business Area has along history along with Nakhonratchasima old town 
since it was founded in 1691 until now. Nakhonratchasima is the residential and business area of 
old merchants who are from various clan overseas. However, the expansion of the new business 
area outside of Nakhonratchasima old town made Chompol Road prosperity declined and there 
are not enough attraction for tourists to come to Chompol Road. Therefore, this 3 years research 
purpose is to revive the development of business area by the participatory of local people , A 
solidified result is the Chinese New Year festival where the locals’ participation was most 
apparent, but nevertheless, there is still a lack of cooperation in other activities to attract more 
tourists and revive Chompol Road.  
Keywords : Participatory action research, Neighborhood revitalization, Sustainable development 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 มืองนครราชสีมาหรือมืองคราช ป็นชุมชนมืองกาที่สําคัญหงหนึ่งของประทศเทย สันนิษฐานวาป็น
ชุมชนบราณที่คลื่อนยายขามาตั้งถิ่นฐานตั้งตสมัยอยุธยา฿นสมัยของสมด็จพระนารายณแมหาราช ทรงปรด฿ห
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ชางชาวฝรั่งศสทําการออกบบมืองที่มีปูอมปราการพื่อป็นมืองหนาดานหง฿หม฿นภาคอีสาน ราวปี พ.ศ. 2205 
จึงปรดกลา฿หพระยายมราช (สังขแ) ป็นมกองกณฑแชางจากกรุงศรีอยุธยา ลวมากณฑแรงงานจากมืองสมา
ละมืองคราช (อยู฿นบริวณ อ.สูงนิน ปใจจุบัน) มาชวยกันสรางมือง฿หม มื่อสรางสร็จจึงยายชาวมืองสมาละ
มืองคราชมายังมือง฿หมละทรงผูกนามมืองนี้วา นครราชสีมา ปรดกลา฿หมีการตั้งศาลหลักมืองอยูบริวณ
กลางมืองบบอยุธยา ละปรด฿หสรางวัดสําคัญอีก 6 วัด คือวัดกลางมือง (ตอมาปลี่ยนช่ือป็นวัดพระนารายณแ
มหาราช) วัดบึง วัดสระกว วัดพายัพ วัดบูรพแ ละวัดอีสาน รวมถึงมีการขุดสระน้ําพื่อ฿หชาวมือง฿ชป็นหลง
อุปภค บริภคเวหลายสระ สถานที่ประวัติศาสตรและสระน้ําหลานี้สวน฿หญยังคงหลืออยูมาจนถึงปใจจุบัน ดวย
องคแประกอบของมืองที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแดังนี้ มืองกานครราชสีมาจึงเดรับการรับรอง฿หป็นขตมืองกา
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนกสินทรและมืองกา พ.ศ.  2541 มื่อวันที่ 
20 มกราคม 2559 ป็นผล฿หตองมีการจัดทําผนมบทมืองกาพื่อการอนุรักษและพัฒนาดยนนการมีสวนรวม
ป็นสําคัญ 
 ยานการคาถนนจอมพลป็นพื้นที่การคาสําคัญของมืองกานครราชสีมามีประวัติศาสตรแของพื้นที่รวมกัน
มาอยางสืบนื่องยาวนาน ต฿นสถานการณแปใจจุบันที่การคา฿นพื้นที่กิดความซบซานื่องจากการกิดขึ้นของยาน
การคา฿หมหลายหง฿นมือง พื่อกเขปใญหานี้฿นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  หอการคาจังหวัดนครราชสีมาดย
ความรวมมือกับสาขาวิชาการจัดการผังมือง มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เดริริ่ม
ดํานินการจัดประชุมกับผูกี่ยวของพื่อหานวทาง฿นการฟื้นฟูพื้นที่น้ี฿หกลับมามีความสําคัญตอมืองอีกครั้งหนึ่งดย
นนนวคิดของการจัดทํา฿หป็นถนนประวัติศาสตรแ ทํา฿หกิดการประชุมกลุมยอยอีกหลายครั้งติดตามมา ละดวย
ความรวมมือของชาวถนนจอมพลดยการสนับสนุนขององคแกรละบุคคลตาง ๆ ฿นจังหวัดนครราชสีมา ฿นปี พ .ศ. 
2559 มีการริริ่มจัดงาน “รอยปีจอมพลถนนหัวมังกร” ครั้งรก ป็นงานตรุษจีนประจําปีของจังหวัดนครราชสีมาที่
ประสบความสําร็จเดรับความสน฿จจากประชาชนทั่วเปขารวมงานจํานวนมาก จากความสําร็จดังกลาวทํา฿หกิด
การจัดงานตรุษจีน฿นลักษณะนี้฿นปี พ.ศ. 2560 ตอนื่องมาจนถึงปใจจุบัน (พ.ศ.2561) มจะประสบความสําร็จ฿น
งของการจัดงานประจําปีละมีผูขาชมงานจํานวนมาก ตก็ป็นกิจกรรมประจําปีที่มีวลาสั้น ๆ พียงสองถึงสาม
วัน฿นพื้นที่ ยังเมมีกิจกรรมหรือรูปลักษณแที่ป็นถาวรสามารถดึงดูดผูคน฿หขามาสูพื้นที่ถนนจอมพลเดอยางยั่งยืน
ตามปูาหมายของการฟื้นฟูยานการคาถนนจอมพลเด จึงควรมีการศึกษาหานวทางที่จะทํา฿หกิดการมีสวนรวม
ของจาของรานคาบนถนนจอมพลกับบุคคลละองคแกรนอกพื้นที่อยางขมข็ง ตอบคําถาม฿นทางปฏิบัติวาการ
พัฒนาท่ีควรจะมีเด฿นพ้ืนท่ีศูนยแกลางมือง฿นนครประวัติศาสตรแควรปน็ชนเร(ดษุฎี ทายตะคุ 2549, 231-248) พื่อ
ทํา฿หกิดการดํานินการที่สามารถดึงดูดผูคนขาสูยานการคาถนนจอมพลเดอยางยั่งยืน สงผลดีตอการสรางการมี
สวนรวมของประชาชน฿นการวางผนละปฏิบัติการอนุรักษและพัฒนามืองกานครราชสีมาตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อสืบคนตํานานยานการคา ประวัติศาสตรแพัฒนาการของพื้นที่ตั้งตอดีตจนถึงปใจจุบัน 
 2. พื่อศึกษาถึงปใญหาละศักยภาพของพื้นที่฿นการพัฒนาป็นยานประวัติศาสตรแการคาของมืองกา
นครราชสีมา  
 3. พื่อนําการวิจัยชิงปฏิบัติการมาสรางการมีสวนรวม฿นการกําหนดนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 4. พื่อถอดบทรียนการปฏิบัติการที่ผานมา นําเปสูการกําหนดผนละวิธีการปฏิบัติ฿นปีตอเป 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ยานการคาถนนจอมพล หมายถึงบริวณรานคาท้ังสองฝใ่งของถนนจอมพล฿นขตมืองกานครราชสีมา
บงออกป็น 4 ชวงคือ ชวงที่ 1 ตั้งตหลังประตูชุมพลถึงสี่ยกวัดบึง ชวงที่ 2 ตั้งตสี่ยกวัดบึงถึงสี่ยกสวนหมาก 
ชวงที่ 3 ตั้งตสี่ยกสวนหมากถึงสี่ยกหลักมือง ละชวงที่ 4 ตั้งตสี่ยกหลักมืองถึงประตูพลลาน 
 2. มืองกานครราชสีมา หมายถึงขอบขตของมืองกานครราชสีมาตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษแ
ละพัฒนากรุงรัตนกสินทรและมืองกา รื่องประกาศขตพื้นที่มืองกานครราชสีมา ตามมติคณะรัฐมนตรี฿นการ
ประชุมมื่อวันที่ 5 มษายน 2559 
 3. การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน฿นชุมชนขามามีบทบาท฿นการดํานินงาน฿น 4 ดาน 
คือ ดานการตัดสิน฿จ ดานการดํานินงาน ดานการรับประยชนแ ละดานการติดตามประมินผล 
 4. การฟื้นฟู หมายถึง  การปรับปรุง การปรับปลี่ยนประยชนแ฿ชสอยของพื้นที่พื่ออื้ออํานวย฿หผูอยู
อาศัย฿นพ้ืนท่ีกิดความพึงพอ฿จ฿นการประกอบการคาละสวัสดิการของตนอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดนวทางการศึกษาตามหลักการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามนวคิดของ 
Kemmis and McTaggart ดยบงขั้นตอนป็น 3 วงรอบ ๆ ละ 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการวางผน 2) ขั้นตอน
การปฏิบัติการ 3) ขั้นตอนการสังกตการณแ ละ 4) ขั้นตอนการสะทอนผล ดังสดง฿นภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมพื่อฟ้ืนฟูยานการคาถนนจอมพล มืองกานครราชสีมานี้ มีลักษณะ
ป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ ระบียบวิธีหลัก฿นการวิจัย฿ชทคนิคการวิจัยปฏิบัติการบบมีสวนรวม พื่อ฿หบรรลุ
ปูาหมาย฿นการสรางการมีสวนรวมฟื้นฟูพ้ืนท่ียานการคาถนนจอมพล มีขั้นตอนของการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้฿ชกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ป็นกระบวนการสรางความรวมมือกับ
สังคมดวยการวิจัยชิงปฏิบัติการพื่อคนหาความจริงนําเปสูการปลี่ยนปลง (Cher. 2009: 9-10) มีปูาหมาย฿นการ
ปรับปรุงสถานการณแที่กําลังมีปใญหาดวยความรูซึ่งกิดจากการรวมมือระหวางนักวิจัยละสมาชิกผูมีประสบการณแ
ตรงละป็นผูผชิญปใญหานั้น ๆ พื่อป็นการพัฒนาคนละ฿หความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน (พจนา  สวน
ศรี. 2550: 19) ดยผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การศึกษาบริบทพื้นที่ที่ทําการวิจัยคือยานการคาถนนจอมพล฿นขตมืองกานครราชสีมา ศึกษา
ประวัติศาสตรแ พัฒนาการของพื้นที่ ละสรางความสัมพันธแที่ดีกับผูอาศัยอยู฿นพื้นที่พื่อสรางความรวมมือป็นผูรวม
วิจัย 
 2. การกําหนดปใญหาดยการจัดทํา Focus group รวมกับจาของรานคาบนถนนจอมพล ลกปลี่ยน
ความห็น กําหนดประด็นหลัก กี่ยวกับสภาพปใจจุบันที่ป็นอยูละปใญหาที่กิดขึ้น สรางกรอบ ปูาหมาย ละ
วัตถุประสงคแของการกเขปใญหาดยความรวมมือของผูที่กี่ยวของ มุงหมายรักษาอกลักษณแฉพาะของชุมชน฿ห
สามารถสรางผลประยชนแ฿นระยะยาว พ่ือสรางคุณภาพชีวิตที่ดี฿หกคน฿นชุมชน (Weaver. 2006: 43) 
 3. ขั้นตอนวางผนปฏิบัติงานวิจัย จัดทําขั้นตอนปฏิบัติงาน฿หชัดจน ออกบบครื่องมือที่฿ช฿นการก็บ
ขอมูล วิธีการติดตามละตรวจสอบผลการดํานินงาน ดยนนความรวมมือกับจาของพื้นที่฿นการรวบรวมขอมูล 
ละวางผนกิจกรรม 
 4. ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ กเข ระหวางการปฏิบัติงานวิจัย ตรวจสอบผลดํานินงานวาป็นเป
ตามผนปฏิบัติการที่วางเวหรือเม มื่อมีอะเรที่เมป็นเปตามผนจะรวมกันกับจาของพื้นที่฿นการหาทางปรับปรุง
การดํานินการ฿หสอดคลองกับผนท่ีกําหนดเว 
 5. ขั้นสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยทําการสรุปผลการวิจัย รียบรียง จัดทําป็นรายงานสนอสูสาธารณะ 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรละกลุมตัวอยางคือจาของรานคา฿นพ้ืนท่ีถนนจอมพลชวงที่ 1 ตั้งตสามยกดานหลังประตูชุม
พลจนถึงบริวณสี่ยกวัดบึง ดยมีคณะผูรวมวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 10 คนป็นตัวทนของชุมชนละหนวยงานที่
กี่ยวของ ป็นการคัดลือกบบจาะจงฉพาะบุคคลที่สามารถขารวมดํานินการละ฿หวลา฿นการวิจัยรวมกัน 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 ฿ชกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ตามวงจร PAOR ของ Kammis ละ Mg Taggart ดยมี
วงรอบการดํานินการ 3 ปี คือ ตั้งตดือนมีนาคม 2558 ถึงดือนกุมภาพันธแ 2559 ป็นรอบที่ 1  ดือนมีนาคม 
2559 ถึงดือนกุมภาพันธแ 2560 ป็นรอบที่ 2 ละดือนมีนาคม 2560 ถึงดือน กุมภาพันธแ 2561 ป็นรอบท่ี 3  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. การทํา Focus group ระหวางคณะผูรวมวิจัย กี่ยวกับการคนหาปใญหาของพื้นที่ การสรางมาตรการ
฿นการกปใญหา การวางผนดํานินกิจกรรมพื่อ฿หกิดผล฿นการกปใญหา฿หพื้นที่ สรุปคําถามละประด็นที่
ตองการทําวิจัย 
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 2. บบสัมภาษณแ รวบรวมจากผูขารวมประชุม฿นการจัดประชุมตละครั้ง ละการดินสอบถาม฿นพื้นที่
ตามวาระของกิจกรรมที่กําหนด 
 3. บบสอบถามถึงความพึงพอ฿จของนักทองที่ยวละผูที่กี่ยวของกับพื้นที่ป็นรายบุคคล฿นประด็น
กี่ยวกับการรับรูละการ฿หความสําคัญกับพื้นที่ยานการคาถนนจอมพล 
 4. การทํา SWOT พื่อทราบถึงจุดออน จุดข็ง อกาสละขอจํากัด ของพื้นที่ยานการคาถนนจอมพล 
พือ่นําเป฿ช฿นการดํานินกิจกรรมตละอยางพื่อสงสริมการทองที่ยว฿นพ้ืนท่ี 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. ขอมูลที่เดจากการสํารวจละการสัมภาษณแ นํามายกยะนื้อหาดวยการจัดบงกลุมขอมูลตาม
ครงสรางนื้อหา นํามาพรรณาความ บรรยายสรุปอยางป็นระบบ 
 2. ขอมูลที่เดจากบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความสมบูรณและครบถวน นําเปประมวลผลดวย
ปรกรมสําร็จรูปพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรแ ฿ชสถิติพรรณา฿นการวิคราะหแขอมูลวิจัย 
 3. ขอมูลจากการประชุมกลุมยอย ประชุมคณะทํางาน ประชุมสอบถามความห็นจากผูกี่ยวของ นํามา
ตรวจสอบความถูกตอง ยกนื้อหาสาระป็นกลุมขอมูลละการวิคราะหแชิงนื้อหา นํามาบรรยายสรุปตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค๑การวิจัยท่ี 1 ด๎านประวัติศาสตร๑ พัฒนาการยํานการค๎าถนนจอมพล ผลการวิจัยพบวํา 
 พัฒนาการยํานการค๎าถนนจอมพล 
 ยานการคาถนนจอมพล฿นมืองกานครราชสีมาบริวณตั้งตหลังประตูชุมพลเปจนถึงสี่ยกวัดบึง ถือป็น
ยานการคาที่มีบทบาทตอวิถีชีวิตของคน฿นมืองกานครราชสีมาตัง้ตอดีตจนถึงปใจจบุัน ดยจากขอมูลผนที่฿นสมัย
บราณชวงริ่มตนของมืองที่ควบคุมการขาออกสูมืองดวยประตูมืองทั้ง 4 ดาน บริวณนี้คือสถานที่ รวมพลกอน
ออกเปทําศึกปูองกันบานมืองหรือดํานินกิจกรรมทั้งหลายที่กี่ยวของกับผูคนละมืองอันสอดคลองกับนามของ
ประตูที่ช่ือวา “ประตูชุมพล” ถือเดวาป็นทางขา-ออกหลักของมืองกานครราชสีมาทํา฿หสองขางของถนน฿น
บริวณนี้ป็นที่ตั้งของรานคาสําคัญของมืองสําหรับผูคน฿นมืองเดมาจับจายสินคาละรวมกิจกรรมสําคัญ฿นพื้นที่ 
มื่อกิดการพัฒนามืองบบสมัย฿หม฿นชวงปี พ.ศ. 2475 - 2500 มีการจัดสรางอนุสาวรียแทาวสุรนารี การสราง
สวนสาธารณะบริวณดานขางอนุสาวรียแทาวสุรนารีละการสรางตลาดทศบาล 1 ติดตอเปกับสวนสาธารณะป็ น
พื้นที่พักผอนหยอน฿จช่ือมตอกับพ้ืนท่ีจับจายซื้อขายสินคา ทํา฿หบริวณที่พัฒนา฿หมนี้ป็นมหล็กดึงดูดผูคน฿หขา
มาสูพื้นที่มากขึ้นละพิ่มความสําคัญ฿หกับถนนจอมพลป็นอยางยิ่ง ฿นชวงปี พ.ศ. 2500 - 2510 ที่ีทหารอมริกัน
มาตั้งฐานทัพ฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยานการคาบนถนนจอมพลก็ยิ่งรุงรืองมากขึ้นป็นหลงจับจายซื้อขาย
สินคาละบริการที่หลากหลาย ทันสมัย สนองตอบตอความตองการของหลาทหารอมริกันละประชาชน฿นจังหวัด
นครราชสีมา กิดการขยายตัวตอนื่อง มีการกอสรางอาคารรานคา อาคารสํานักงานพิ่มขึ้นจากยานดิมเปจนถึง
ประตูพลสนอีกดานหนึ่งของมือง ฿นชวงปี พ.ศ. 2510 - 2520 ยานการคาถนนจอมพลก็กลายป็นยานการคาหลัก
ของจังหวัดนครราชสีมาที่ดํารงคแบทบาทยานการคาสําคัญของมืองตอนื่องมาจากทศวรรษที่ผานมา สินคาหรือ
บริการรูปบบ฿หม฿นสมัยนั้นสามารถพบห็นเดฉพาะ฿นยานนี้ทานั้น  ฿นชวงปี พ.ศ. 2520 - 2530 การพัฒนาของ
มืองริ่มกระจายตัวออกเปสูพื้นที่รอบนอกบริวณมืองกานครราชสีมา กิดการลงทุนทางดานการคา การกอสราง
ครงการบานจัดสรร อาคารคาปลีก-คาสงขนาด฿หญ ละการสรางอาคารหางสรรพสินคาพิ่มขึ้น บทบาท฿นการป็น
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ยานการคาสําคัญ฿นมืองของถนนจอมพลริ่มชะลอตัวละลดความสําคัญตอมืองลงเปพราะมีกิจกรรม฿นยาน
การคาอื่นดึงดูดความสน฿จของผูคน฿นมืองเดมากกวา ฿นชวงปี พ.ศ. 2530 - 2540 กิจกรรมการคาบนถนนจอมพล
ก็ริ่มซบซาลง ดวยผลกระทบจากการมีพื้นที่การคา฿หมนอกมืองกานครราชสีมาดยฉพาะการขามาของ
หางสรรพสินคาขนาด฿หญระดับประทศ อีกทั้งรูปบบของกิจกรรมการคาบนถนนจอมพลองก็ป็นรานขายสินคา
฿นอาคารพาณิชยแทั่วเป การจัดวางสินคาบบดั้งดิมเมมีพัฒนาการบบ฿หม฿ด ๆ พิ่มขึ้นจากดิมที่คยป็นจึงเม
สามารถขงขันกับกิจกรรมการคาอื่นนอกพ้ืนท่ีมืองกานครราชสีมาเด  ฿นชวง พ.ศ. 2540 - 2550 การคาบนถนน
จอมพลยังคงมีความซบซาตอนื่อง กิจการการคาดิมหลายกิจการเดปิดตัวลงนื่องจากเมมีผูสืบทอด เมสามารถ
ขงขันกับกิจการรูปบบ฿หมเด ละบางสวนเดยายเปอยู฿นพ้ืนท่ี฿หมท่ีหมาะสมกวา กิจการดิมบางสวนเดปรับตัว
ดยการหาสินคา฿หมที่มีอกาสทางการขายมากกวา ดยฉพาะกิจการคาขายสลากกินบงรัฐบาลที่เดรับความนิยม
พิ่มขึ้น รานคาดั้งดิมหลายรานตองมีการขายสลากกินบงรัฐบาลป็นรายเดสริม ปใจจุบัน (พ.ศ. 2561) ยานการคา
ถนนจอมพลจะมีประชาชนขามา฿ชพื้นที่อยางออัดฉพาะ฿นชวงกอนวันประกาศผลสลากกินบงรัฐบาลหนึ่งวัน
ทานั้นนื่องจากป็นพื้นที่ท่ีมีการขายสลากกินบงรัฐบาลหนานนที่สุดของมือง ฿นวันอื่นนั้นจะมีประชาชนขามา
฿ชพื้นที่น้ีอยางบาบาง รานคาดั้งดิมบางราน฿นหนึ่งวันเมมีลูกคาดินขามา฿นรานลย จาของรานบางสวนบอกวา
การปิดราน฿นปใจจุบันปิดตามที่คยปฏิบัติมาตั้งตสมัยยุครุงรืองดยเมเดคาดหวังวาจะมียอดการขายตอยาง฿ด
ละตองปิดรานร็วกวาดิมนื่องจากชวง 16.00 น.ป็นตนเป ถนนสายนี้ก็มีปริมาณผูคนขามา฿ชงานพื้นที่บาบาง
ลว 
 อาคารและผู๎คนในยํานการค๎าถนนจอมพล 
 สภาพปใจจุบันของจาของกิจการรานคาบนถนนจอมพล รานคาดั้งดิมสวน฿หญป็นจาของกิจการรุนที่
สองหรือสามที่มีอายุประมาณ 50-60 ปีข้ึนเปรับชวงทําการคา฿นกิจการดั้งดิมจากพอมมาตั้งตยุครุงรืองตอนื่อง
มาถึงปใจจุบัน บุตรหลานของรานคาหลานี้ถาเมมีกิจการ฿หมป็นของตนอง฿นพื้นที่อื่นก็จะทํางานทั้งราชการละ
อกชน฿นพ้ืนท่ีอื่นที่เม฿ชบนถนนจอมพล มีสวนนอยทานั้นที่จะรับชวงกิจการดิมตอเป รานคาที่มีการดํานินการตอ
นื่องมาจากกิจการดิมจะป็นรานขายหนังสือ รานครื่องขียน รานขายยา รานนาฬิกา รานทองละรานขายสง 
ขายปลีกสินคาอุปภคบริภค รานคาที่มาดํานินกิจการทนกิจการดิมที่ลิกเป สวน฿หญจะป็นรานทองที่ขยาย
สาขามาจากสาขาดิมจากท่ีอื่นหรอืป็นครือญาติกันกับสาขาดั้งดิม฿นพื้นที่ถนนจอมพลนี้ จาของรานคาดั้งดิมสวน
฿หญรูจักกันดีมาตั้งตสมัยป็นหนุมสาวตปใจจุบันเมเดมีการสมาคมกันมากนักมจะมีรานคาอยู฿กลกันพียงคนละ
ฟากถนน นื่องจากตองรับผิดชอบดูลรานคาของตนอง฿นระหวางวันละมีที่พักอาศัยอยูที่อื่นนอกพื้นที่ถนนจอม
พล มีพียงบางสวนทานั้นท่ียังพักอาศัยอยู฿นอาคารดิม  
 อาคารบนถนนจอมพลบงป็นสองฝใ่งคือฝใ่งดานติดกับวัดบึงพระอารามหลวงที่ป็นตึกถว฿หชาของวัดบึง
พระอารามหลวงมีลักษณะป็นอาคารคอนกรีตสริมหล็กความสูง 3 ช้ันตลอดนวผูชาสวน฿หญดํานินการชาอยู
ตอนื่องกันมาตั้งตสมัยดั้งดิม ตอนื่องจากอาคารของวัดบึงป็นอาคารของอกชนหลายจาของมีรูปบบอาคาร
ตกตางกันเปสวน฿หญจะมีความสูง 3 ช้ันบางคูหายังป็นอาคารรูปบบดั้งดิมที่มีความสูงพียงช้ันดียวที่มีการ
ตกตงสวนประกอบอาคารเปตามยุคสมัย  สวนดานฝใ่งตรงขามนั้นป็นอาคารของอกชนหลายจาของ มีรูปบบ
อาคารผสมผสานกัน ตั้งตอาคารรูปบบหองถวเมสองช้ันดั้งดิมบริวณสามยกหลังประตูชุมพล อาคารบบ
คอนกรีตยุคบราณบริวณสี่ยกวัดบึง ดยมีอาคารสาธารณะสําคัญอยูระหวางอาคารทั้งสองรูปบบนี้คืออาคารของ
หางเตฟูาซึ่งประกอบกิจการขายครื่อง฿ชเฟฟูา฿นชีวิตประจําวัน  ที่ดิมอาคารคย฿ชประยชนแป็นหางสรรพสินคา
ทั่วเปจากนั้นมีการปรับปลี่ยนพ้ืนท่ีป็นหางเตฟูา฿นปใจจุบันที่ดํานินกิจการคาขายครื่องเฟฟูาอํานวยความสะดวก
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฿นชีวิตประจําวันป็นสําคัญ มีการปลี่ยนปลงดานหนาอาคารป็นลานลง฿ชป็นที่จอดรถของหางละปรับปลี่ยน
ผนังดานหนาอาคารป็นรูปบบสมัย฿หม฿หสอดคลองกับการดํานินธุรกิจ 
 วัตถุประสงค๑การวิจัยท่ี 2 ด๎านป๓ญหาและศักยภาพของพ้ืนที่ ผลการวิจัยพบวํา 
 ป๓ญหาของพ้ืนที่ยํานการค๎าถนนจอมพล 
 ฿นดานการบริหารจัดการถนนจอมพลถูกบริหารจัดการดยเมมีการวางผนระยะยาวอยางป็นรูปธรรม
จากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ เมมีองคแประกอบ฿ด ๆ ที่สดง฿หห็นถึงการ฿หความสําคัญ สนับสนุนการป็นยาน
พาณิชยกรรมดั้งดิมของมือง ฿นดานกายภาพ พ้ืนท่ียานการคาถนนจอมพลยังขาดการจัดระบียบ฿นการจอดรถริม
ถนนทํา฿หมีปใญหาที่จอดรถเมพอพียง ทางทายังขาดการจัดการที่ดี เมมีสิ่งดึงดูด฿จ฿หกิดการดิน มีการวางสินคา
หรืออุปกรณแของรานคารุกล้ําทางทา เมมีตนเม฿หรมงาหรือการตกตงพรรณเม฿นพ้ืนท่ี฿หดูรมรื่น฿หนาดิน อาคาร
รานคาดั้งดิมเมมีการปรับปรุงรูปลักษณแ฿หนาดู นาสน฿จ บางสวนของอาคารดยฉพาะกันสาดดานหนาป็นครง
ของปูายอะลูมินียมของธุรกิจดิมยังเมมีการรื้อถอนออกเปถึงมวากิจการนั้นเดยกลิกเปลวก็ตาม หนากากอาคาร
ของรานคาท่ีปลี่ยนกิจการจากดิมดยฉพาะที่ปลี่ยนป็นรานทองจะมีการพิ่มหนากากอาคารป็นปูายอะลูมินียม
ของรานมีขนาด฿หญละมีสีสันตกตางจากอาคารขางคียงอยางห็นเดชัด ทํา฿หกายภาพของอาคารขาดความป็น
กลุมกอนดียวกัน ฿นดานสังคมละผูคน จาของรานคาดั้งดิมสวน฿หญที่มีอายุขาสูวัยกษียณจึงเมเดสน฿จที่จะ
ลงทุน พิ่มทุน พื่อการปรับปรุงหรือปลี่ยนปลงอะเร฿หมากขึ้นกวาดิม นื่องจากเมอยู฿นวัยที่จะคิดอยากริ่มตน
อะเร฿หมอีก ยินดีที่จะอยูบบสงบ ขาดความสน฿จที่จะรวมกลุมพื่อปรับปรุงพื้นที่฿หป็นภาระพิ่มขึ้น (นิคม บุญญา
นุสิทธิ์ ละ สฤษดิ์ ติยะวงศแสุวรรณ. 2559: 122-136) ฿นขณะที่ลูก หลาน คนรุนตอมาก็มีครอบครัว บางเปมีกิจการ
฿หมหรือประกอบธุรกิจ฿นพ้ืนท่ีอื่นสียป็นสวน฿หญ จีีงป็นปใญหาอยางสําคัญสําหรับการรวบรวมคนรุน฿หมบนพื้นที่
ยานการคาจอมพล฿หมาชวยกันฟื้นฟูพ้ืนท่ี (วิทูร ลิ่วกษมศานตแ. สัมภาษณแ. 18 กุมภาพันธแ 2560) 
 ศักยภาพของยํานการค๎าถนนจอมพล 
 ฿นดานตําหนงที่ตั้งของยานการคาถนนจอมพลอยู฿กลกับสถานที่ทองที่ยวสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
คืออนุสาวรียแทาวสุรนารีหรือคุณหญิงม ที่ป็นที่รูจักเปทั่วประทศ มีนักทองที่ยวหมุนวียนขามาสูพื้นที่ป็นจํานวน
มาก฿นทุกชวงวลาของวัน ตมีสวนนอยท่ีจะดินขามาสูพื้นที่ยานการคาถนนจอมพลนื่องจากขาดสิ่งดึงดูด฿จ ฿นดาน
ประวัติศาสตรแพื้นที่ยานการคาถนนจอมพลมีรื่องราวที่กี่ยวของกับการคาของมืองมาตั้งตสมัยริ่มสรางมืองกา
นครราชสีมา ท้ัง฿นดานประวัติศาสตรแของพื้นที่ละดานประวัติศาสตรแของบุคคลซึ่งนื้อหาหลานี้สามารถนํามาสราง
ป็นรื่องราวประกอบการสงสริมการทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีเดอยางมีประสิทธิภาพ  ฿นดานรูปลักษณแของอาคาร฿นพื้นที่ยัง
เมมีการปลี่ยนปลงจากดิมมากนักยังคงสัดสวนละรายละอียดดิมอยู สามารถฟื้นฟูเดงายพียงทําความสะอาด 
ซอมซมสวนท่ีชํารุด รื้อยายครงสรางปูายดิมที่ยังรุงรังออกเปละทาสีพิ่มติม ก็จะสดง฿หห็นถึงลักษณะอาคาร
ดั้งดิมเดดยงาย  ฿นดานความรวมมือ฿นการประชาสัมพันธแพื้นที่ละการดํานินกิจกรรมที่กี่ยวของนื่องจากการป็น
ยานการคากากของมืองกี่ยวนื่องกับตระกูลคหบดีละพอคาหลายตระกูลทํา฿หมีครือขายความรวมมือจํานวน
มากทัง้฿นขตมืองนครราชสีมาละอําภอรอบนอกรวมถึงจังหวัด฿กลคียง 
 วัตถุประสงค๑การวิจัยที่ 3 การใช๎แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือสร๎างแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ ผลการวิจัยพบวํา 
 แนวทางการพัฒนายํานการค๎าถนนจอมพล 
 จากการประชุมรวมกันระหวางผูวิจัยกับสมาชิก฿นพื้นที่ยานการคาถนนจอมพลเดขอสรุป฿นการพัฒนา
พื้นที่ถนนจอมพล฿นหัวขอหลักที่สําคัญดังนี้ 
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 1. การจัดตั้งกรรมการตัวทนผูประกอบการยานการคาถนนจอมพล พื่อป็นกนกลาง฿นการรวมกัน
วางผนดํานินงาน สรางกิจกรรมสงสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี สื่อสาร ประชาสัมพันธแ ทําความขา฿จ฿นรื่องที่กี่ยวของที่
ผูประกอบการ฿นยานการคาถนนจอมพลควรจะเดรับรูละมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ  
 2. การจัดระบียบกายภาพดานหนาอาคาร ดวยการรื้อยายครงปูายหรือครงกันสาดที่เมเด฿ชงาน 
ซอมซมพื้นท่ีที่ชํารุด ทําความสะอาดผิวผนังละทาสี฿หม ฿หอาคารสดงออกถึงรูปบบ฿นยุคสมัยของการกอสราง
อาคารที่ชัดจน ลดูป็นกลุมกอนดียวกัน สรางความป็นระบียบ สวยงาม฿หกับยาน 
 3. การอํานวยความสะดวก฿นการดินทา ปรับปรุงภูมิทัศนแ จัดระบียบที่จอดรถ ปรับปรุงพื้นที่หนา
รานคา ดวยการจัดระบียบทางขามบริวณทางยก฿หชัดจน สามารถขามถนนเดดยสะดวก ปลอดภัย สรางความ
รมรื่น฿หกับพื้นที่ดวยการจัดวางตนเม เมพุม เมกระถาง฿นจุดตาง ๆ ปรับปรุงปูายรานคา ตูจัดสดง ละ
ฟอรแนิจอรแอื่น ๆ ฿หป็นระบียบ ดูสอดคลองสัมพันธแป็นยานดียวกัน 
 4. จัดสรางงานศิลปะประดับพื้นท่ี พื่อป็นสื่อนนรื่องราว ประวัติศาสตรแความป็นมาของพื้นที่ ป็นการ
พิ่มนื้อหา สรางจุดดนพื่อดึงดูด฿หนักทองที่ยว ประชาชนทั่วเปขามาสูพื้นที่ ป็นสวนสําคัญที่ชวยสรางความ
ตระหนักละห็นคุณคาของพื้นที่฿หกับจาของรานคาตาง ๆ ฿นยานการคาถนนจอมพล 
 5. การจัดกิจกรรมพื่อสงสริมการมีสวนรวม฿นพื้นที่ ดยจัดป็นงานทศกาล หรืองานรื่นริงพื่อ฿ห
รานคาตาง ๆ ฿นพื้นที่ยานการคาถนนจอมพลเดมีสวนรวมกันคิดละรวมดํานินการ ป็นการสื่อ฿หผูคนเดรูจักยาน
การคาถนนจอมพลมากยิ่งขึ้น หลังจากมีกิจกรรมลวยังสามารถถอดบทรียนพื่อหานวทาง ปรับปรุงขอผิดพลาด 
สรางกิจกรรมอื่นท่ีตอนื่อง ทํา฿หกิดความยั่งยืนป็นอัตลักษณแของพื้นที่ตอเป  
 วัตถุประสงค๑การวิจัยท่ี 4 เพ่ือถอดบทเรียน ประสบการณ๑ การปฏิบัติท่ีผํานมา ผลการวิจัยพบวํา 
 สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปี 
 การดํานินงาน฿นชวงปี พ.ศ. 2558 ป็นการริ่มตนดยความรวมมือกันระหวางหอการคาจังหวัด
นครราชสีมากับสาขาวิชาการจัดการผังมือง คณะศิลปกรรมละออกบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทคนลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา เดทําการชิญจาของรานคาบนถนนจอมพล฿นชวงตั้งตสามยกหลงัประตูชุมพลมาจนถงึ
สี่ยกวัดบึง ฿หมารวมรับฟใงกรอบนวคิดการทํางาน ภาพจําลองการฟื้นฟูยานการคาพื้นที่ถนนจอมพล เดรับความ
สน฿จจากจาของรานคา฿นพื้นที่ขารวมรับฟใงละมีมติห็นชอบที่จะรวมมือกัน฿นการพัฒนาพื้นที่ตามนวทางที่เด
นําสนอเว มีการสรางกลุมคณะทํางาน มีการนัดหมาย฿นการประชุมรวมกัน฿นทุกดือนพื่อสื่อสารละหานวทาง
฿นการพัฒนาพื้นที่฿หเดตามนวทางที่ห็นชอบรวมกัน ตยังติดปใญหา฿นรื่องของความรวมมือของหนวยงาน
ราชการที่กี่ยวของกับพื้นที่ ทางคณะทํางานจึงมีความห็นวาควรจะตองมีการจัดกิจกรรมประจํายานการคา฿ห
สาธารณะเดห็นป็นประจักษแสียกอน฿นระยะ฿กล จากนั้นจึงจะสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน องคแกรตาง ๆ 
ตอเป(อภิชัย จงจริญ฿จ. สัมภาษณแ. 24 มีนาคม 2559) จึงป็นที่มาของการจัดงาน “รอยปีจอมพล ถนนหัวมังกร” 
฿นชวงวันตรุษจีนประจําปี ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2559  ดยจาของรานคาบนถนนจอมพลรวมกัน
บริจาคงินป็นกองทุนคา฿ชจาย฿นการจัดงาน กิจกรรมบางสวนเดรับการสนับสนุนจากทศบาลนครนครราชสีมา 
จาของรานคาบนถนนจอมพลรวมกันออกรานขายสินคาละจัดชวแของกา วัตถุบราณ ของตละรานคา มี
กิจกรรมนั่งจิบชาฟใงการลารื่องกากี่ยวกับถนนจอมพล การเหวทพจาเฉซิงอี้ย พื่อสิริมงคลละสะดาะหแ
คราะหแกรรม การขานมัสการพระ฿หญ สมัยพระจาอูทอง ฿นวัดบึงพระอารามหลวง ประกวดรองพลงติ้งลี่จิน 
การชิมอาหารดั้งดิม ชน ขนมปี๊ยะ กะลอจี้ ขนมอชิน หัวผักกาดผัด ซาละปา ขนมจีบ ละอื่น ๆ อีกมากมาย 
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ภาพที่ 2 สดงบรรยากาศการจัดงานตรุษจีนประจําปีครั้งที่ 1  100 ปี จอมพล ถนนหัวมังกร 
ที่มา : เทยรัฐออนเลนแ วันท่ี 7 กุมภาพันธแ 2559 
 
 การจัดงานครั้งนี้เดรับความสําร็จ฿นงของจํานวนผูขาชมงานป็นอยางยิ่ง ดยฉพาะจาของรานคาบน
ถนนจอมพลเดรับรูละห็นศักยภาพของการนําประวัติศาสตรแ฿นพื้นที่มา฿ชพื่อสงสริมกิจกรรม มวางานจะมี
ลักษณะป็นการออกรานขายสินคา ขายอาหารละการสดงประกอบงาน ตกิจกรรม฿นงานกลับป็นหมือนการ
สังสรรคแพบปะกันระหวางคนท่ีคยรูจักถนนจอมพลกับจาของรานท่ีอยู฿นพ้ืนท่ีมากกวา การดินชมงานเม฿ชการดิน
ดูกิจกรรมหรือพื่อดูสินคาท่ีนํามาจําหนายทาน้ัน ตยังป็นการเดทักทาย เดพบจอกันระหวางพื่อนกา ญาติมิตร 
ละคนรูจักกันท่ีอยูนอกพ้ืนที่กับจาของรานคา฿นพื้นที่ทํา฿หทุกคนรูสึกสนุกสนานละมีทัศนคติที่ดีตองาน฿นครั้งนี้  
หลังการจัดงานเดมีการระดมความคิดห็นของคณะทํางาน บางสวนตองการ฿หมีการจัดงานบบนี้฿นความถี่มากขึ้น
อาจจะป็นทุก 3 - 4 ดือน หรือ฿นวาระทศกาลอื่น ชน สงกรานตแ ขาพรรษา ป็นตน ต฿นที่สุดก็มีมติวาควรจะ
จัดฉพาะ฿นชวงทศกาลตรุษจีนทานั้น นื่องจากคณะทํางานหลายคนห็นวาป็นทศกาลที่สื่อถึงถนนจอมพลเด
ชัดจนท่ีสุด ละคณะทํางานองก็ป็นพียงผูที่อาสามาทําฉพาะกิจ เมมีวลาที่จะมาวางผนจัดงานบบนี้เด฿นทุก 
3 - 4 ดือน อีกทั้งมีสียงสะทอนจากผูขาชมงานบางสวนบอกวาระยะการดิน฿นการชมงานนี้สั้นกินเป ฿นปีตอเป
ควรจะพิ่มพื้นที่การจัดงานขาเปอีกดยชักชวนจาของรานคาบนถนนจอมพล฿นชวงที่ 2 ตั้งตสี่ยกวัดบึงเปถึงสี่
ยกสวนหมาก฿หขามารวมจัดงานดวย ปีตอเปจึงควรนนการชักชวน฿หรานคาบนถนนจอมพลชวงที่ 2 ขามารวม
กิจกรรมนาจะป็นผลดีมากกวาการพิ่มความถี่ของการจัดงาน 
 การดํานินงาน฿นชวงปี พ.ศ. 2559 ตอนื่องจากการจัดงานตรุษจีนประจําปีครั้งรกบนถนนจอมพลทํา฿ห
มีสียงตอบรับ฿นความรวมมือมากขึ้น ริ่มมีความสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกพื้นที่ขามามากยิ่งขึ้น ดยฉพาะ
สื่อตาง ๆ ฿นทองถิ่นที่เดนําสนอรื่องราวของประวัติศาสตรและกิจกรรมการฟื้นฟูยานการคาถนนจอมพลสู
สาธารณะมากยิ่งขึ้น มีความพยายาม฿นการปรับปรุงหนาตาของรานคาดวยนวคิดการทาสีอาคาร฿หมดย
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม฿นพระบรมราชูปถัมภแป็นผูประสานงานกับบริษัทผูผลิตสีทา
อาคารพื่อสนับสนุนสีที่฿ช฿นกิจกรรม ตยังเมมีการปฏิบัติป็นรูปธรรมนื่องจากปใญหารื่องรงงาน฿นการทาสี ขาด
คลนชางฝีมือท่ีจะรับทํางาน฿นสวนของการซอมซมกอนทาสีอาคาร ฿นสวนของงานตรุษจีนประจําปีครั้งที่ 2 การ
วางผนดํานินการริ่มงายขึ้นกวาครั้งรกนื่องจากมีประสบการณแ฿นการจัดงานมาลว ละจากงานครั้งรกมี
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รายเดสะสมอยูสวนหนึ่งทํา฿หสามารถจัดการงานตาง ๆ เดสะดวกขึ้น ละจากผลงานการจัดงาน฿นปีรก จึงมี
งบประมาณบางสวนจากสวนราชการขามาชวยสนับสนุนดวย มีขนาดของงานท่ีพิ่มพื้นท่ีละจํานวนจาของรานคา
บนถนนจอมพลขารวมมากยิ่งขึ้น พิ่มจํานวนวัน฿นการจัดงานป็น 3 วัน ระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม 2560 ฿ช
นวคิด฿นการจัดงานคือ “จอมพลถนนหัวมังกร ฿ตรมพระบารมีจักรีวงศแ” ภาย฿นงานจะมีการปิดวัดของ 3 ชนชาติ
฿หประชาชมขาชม฿นชวงกลางคืนคือ วัดเทยคือวัดบึง วัดจีนคือศาลจาบุญเพศาล ละวัดขกคือวัดซิก ดยมี คน
เทยช้ือสายจีน ช้ือสายอินดีย พอคา คหบดี ที่ป็นจาของรานทอง รานอุปกรณแเฟฟูา นาฬิกา สังฆภัณฑแ ครื่อง
ขียน สื้อผา ปิดรานตอนรับขกบานขกมือง มีอาหารจีนยอนยุคจัดจําหนาย มีซุมจัดสดงความอาลัยละนอม
รําลึก฿นพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช รวมทั้งซุมถวายพระพรชัยมงคล
สมด็จพระจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ซุมจําหนายผลิตภัณฑแ฿นครงการพระราชดําริของสมด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีละซุมจําหนายผลิตภัณฑแครงการของจาฟูาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณแ อัครราชกุมารี 
 การจัดงานตรุษจีีน฿นปี 2560 ยังคงเดรับความสําร็จตอนื่องจากปีริ่มตน การขยายพื้นที่งานออกเปยัง
ถนนจอมพล฿นชวงที่ 2  ทํา฿หสามารถนําสนอรื่องราวของยานการคาถนนจอมพลเดมากขึ้น ดยฉพาะการ
นําสนอสถานท่ีทางศาสนาของ 3 ช้ือชาติ เทย อินดีย จีน คือวัดบึงท่ีอยูบนถนนจอมพล฿นชวงที่ 1 วัดซิกละศาล
จาบุญเพศาลที่ตั้งอยู฿นถนนจอมพลชวงที่ 2 อยางเรก็ตาม฿นดานของการมีสวนรวม฿นการดํานินการมจะมีการ
พิ่มพื้นท่ีจัดงานขาเป฿นถนนจอมพลชวงที่ 2 ตคณะทํางานสวน฿หญยังป็นตัวทนจากรานคาบนถนนจอมพลชวง
ที่ 1 หมือนปีรกที่ผานมา ดังนั้นหลังการจัดงานตรุษจีนสร็จสิ้นเปลว การประชุมถอดบทรียน การประชุม
ดํานินการอื่น ๆ ก็ยังมีพียงจาของรานคาบนถนนจอมพลชวงที่ 1 ทาน้ันท่ีขารวมกิจกรรมป็นสวน฿หญ 
 การดํานินการ฿นชวงปี พ.ศ. 2560 มีการติดตามความตอนื่อง฿นครงการรื้อถอนครงปูายดิม ซอมซม
องคแประกอบอาคาร ละทาสีอาคาร฿หม฿หกับรานคาบนถนนจอมพล฿นชวงที่ 1 ดยจาของรานคาป็นผูรับผิดชอบ
คา฿ชจาย฿นการซอมซมละทาสี฿หม ดยสีเดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิต มื่อดํานินการรียบรอยลวทํา฿ห
อาคารบนถนนจอมพลชวงที่ 1 มีความป็นกลุมกอนชัดจนขึ้น จาของอาคารมีความภาคภูมิ฿จ฿นอาคารของตนอง
มากยิ่งข้ึน ฿นวลาตอมากลุมอาคารที่ทาสี฿หมก็เดรับรางวัลอาคารอนุรักษแดีดนประจําปี 2561 จากสมาคมสถาปนิก
สยาม฿นพระบรมราชูปถัมภแ งานตรุษจีนประจําปีบนถนนจอมพลริ่มป็นที่รูจัก฿นวงกวางทั้ง฿นระดับจังหวัดละ
ระดับประทศ ทํา฿หมีการจัดตอนื่องกันป็นปีท่ี 3 ระหวางวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธแ 2561 ดย฿ชรูปบบ฿กลคียง
กับปีท่ี 2 ดวยการ฿ชพื้นที่บนถนนจอมพลทั้ง฿นชวงที่ 1 ละ 2 มีการลดพื้นที่พื่อการขายสินคาลงเป นื่องจาก฿นปี
ที่ 2 น้ันเดรับคําวิจารณแวา฿นบางชวงของงานมีการวางรานคาหนานนกินเปจนคนดิน฿นงานเมสะดวก คณะผูจัด
งานจึงปลี่ยนพื้นที่วางรานคาป็นพื้นที่กิจกรรม  อาคารที่ทาสี฿หมป็นจุดดนของงานประจําปีนี้ มีการพิ่มสงเฟ
สองอาคารป็นจุดพิ่มความนาสน฿จ การที่มีกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้นปิดอกาส฿หพื้นที่ถนนจอมพลป็นวทีสําหรับ
การสดงออกดานกิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักรียน นักศึกษา เดขามารวมกิจกรรมถือป็นการปลูกฝใง฿หด็กรุน฿หม
เดรียนรูประวัติศาสตรแของพื้นที่฿นมืองตนองอีกทางหนึ่งอยางสําคัญ 
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ภาพที่ 3 สดงการทาสี฿หมละประดับเฟสงสวางตกตงอาคาร฿นงานทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2561 
ที่มา : ผูวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 4 สดงบรรยากาศ฿นงานตรุษจีนจอมพลถนนหัวมังกรประจําปี พ.ศ. 2561 
ที่มา : มติชนออนเลนแ 16 กุมภาพันธแ 2561 
 
อภิปรายผล 
 การฟื้นฟูยานการคาถนนจอมพล ป็นครงการที่มุงนนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนพื่อสรางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีอยางยั่งยืนดย฿ชการวิจัยปฏิบัติการบบมีสวนรวมป็นครื่องมือสําคัญ มุงสราง฿หประชาชนมีความรูสึก
รักพื้นที่ กิดความรูสึกป็นจาของชุมชน กิดความภาคภูมิ฿จ฿นผลงาน (พงษแธร ธัญญสิริ 2552, 47)  จากขอมูล
ประวัติศาสตรแตามที่คณะผูวิจัยเดรวบรวมมาพบวายานการคาถนนจอมพลมีศักยภาพสูง฿นการนําอาประวัติศาสตรแ
มา฿ชสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี  มวา฿นบื้องตนจาของรานคา฿นพื้นที่ยังเมขา฿จวาประวัติศาสตรแของยานการคา
ถนนจอมพลมีความสําคัญอยางเร องคแประกอบอาคาร ครื่องมือ อุปกรณแประกอบการทําการคาตาง ๆ ที่มีอยูมี
ความปลก ความหายาก หรือความนาดูที่ตรงเหนพราะป็นสิ่งที่อยู฿นชีวิตประจําวันมาตั้งตล็กจนถึงวัยปใจจุบัน 
ตมื่อมีกิจกรรมการจัดงานทศกาลตรุษจีนประจําปีละตละรานเดนําครื่องมือ อุปกรณแ ของกาดั้งดิมมาอวดกัน
฿นงานนี้ มื่อเดรับคําชื่นชมจากผูขาชมงาน ทํา฿หรูสึกภาคภูมิ฿จ฿นสิ่งของ ครื่องมือละประวัติศาสตรแของตนอง มี
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ความรูสึกยินดี ต็ม฿จท่ีจะรวมกิจกรรมลักษณะดียวกันนี้อีก฿นอกาสตอเป  ผูคนนอกพื้นที่ยานการคาถนนจอมพล
องก็เดรับรู รื่องราว นื้อหา ที่ป็นประวัติศาสตรแที่ตนองยังเมคยเดรับรูมากอน การ฿หความรวมมือ฿นการกะรื้อ
ครงสรางปูายละกันสาดกาออกจากอาคารลวทาสีอาคาร฿หมชวย฿หอาคาร฿นพื้นที่มีความนาสน฿จมากยิ่งขึ้นเป
อีก  ทํา฿หครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่จะตามมาก็จะเดรับความรวมมือมากยิ่งขึ้น ผลสําร็จของการจัดงานตรุษจีน
ประจําปีมีขอดีคือทํา฿หจาของรานคา฿นยานการคาถนนจอมพลห็นความสําคัญ฿นประวัติศาสตรแของพื้นที่ตนอง 
ตก็มีขอดอยคือทํา฿หขาดความกระตือรือลน฿นการรวมมือขาประชุม ปรึกษาหารือพื่อสรางครงการหรือกิจกรรม
การพัฒนาอ่ืน ๆ นื่องจากกิดความช่ือวาถึงอยางเรก็มีคณะทํางานท่ีตองมาทํางาน฿หหมือนปีท่ีผานมาลวนนอน 
ลักษณะการจัดงาน฿นสองปีหลังมจะมีการขยายพื้นที่ออกเปถึงถนนจอมพลชวงที่ 2 ต฿นรายละอียดพบวารานคา
฿นพื้นที่ท่ีคยรวมจัดงานดวยการนําสินคา อุปกรณแ ครื่องมือกากดั้งดิมมาจัดสดงกลับมีจํานวนลดนอยลงเป  ฿น
ภาพรวมการพัฒนามื่อปรียบทียบกับนวทางการพัฒนาท่ีเดรวมกันกําหนดเวท้ัง 5 หัวขอหลักพบวา 
 1. กรรมการตัวทนผูประกอบการคา ยังมีลักษณะป็นกรรมการดํานินงานกิจกรรมฉพาะกิจทานั้น
เม฿ชกรรมการ฿นลักษณะของคณะกรรมการกลางอยางทจริงที่สามารถสื่อสาร ตัดสิน฿จ ละกําหนดนวทาง฿น
การพัฒนาพื้นที่ตามวัตถุประสงคแที่ตั้งเว ทั้งนี้สวนหนึ่งป็นพราะกรรมการที่ขารวมกิจกรรมอยางตอนื่องนั้นมี
จํานวนนอยเมสามารถตัดสิน฿จทนกลุมเด 
 2. การจัดระบียบกายภาพดานหนาอาคารเดรับความรวมมือจากจาของรานคาบนถนนจอมพลมากท่ีสุด 
สามารถปรับปรุงดานหนาอาคารดวยการปรับปรุงซอมซมละทาสีอาคาร฿หมดยการสนับสนุนสีทาอาคารจาก
บริษัทอกชนดวยการประสานงานจากกรรมาธิการสถาปนิกอีสานสมาคมสถาปนิกสยาม฿นพระบรมราชูปถัมภแ 
จาของอาคารสามารถสงผลงานการปรับปรุงอาคารขารับการพิจารณาจากสมาคมสถาปนิกสยาม ฿นพระบรม
ราชูปถัมภและเดรับรางวัลชมชยดานการอนุรักษแอาคาร ประจําปี 2561 
 3. การปรับปรุงภูมิทัศนและจัดระบียบทางดินทายังเมมีความคืบหนา นื่องจากกี่ยวของกับสวน
ราชการหลายหนวยงาน  มีฉพาะทศบาลนครนครราชสีมาที่กําลังมีครงการตั้งงบประมาณปรับปรุงทางทา฿น
บริวณนี้ ขณะดียวกันจาของรานคาหลายหงยังยินดีที่จะ฿ชประยชนแทางทาหมือนดิมชนที่คยปฏิบัติมา 
ขณะที่จาหนาท่ีผูดูลรับผิดชอบพ้ืนท่ีองยังเมคํานึงถึงภาพรวมของพื้นที่฿นการปฏิบัติ ชน ตํารวจจราจรที่ขมงวด
กับการจอดมอตอรแเซดแบนถนนตเมสน฿จมอตอรแเซดแที่จอดบนทางทาพราะถือวาทางทาป็นพื้นที่รับผิดชอบ
ของทศกิจเม฿ชตํารวจ ป็นตน 
 4. การจัดสรางงานศิลปะประดับพื้นท่ีมีความคืบหนา฿นระดับหนึ่ง฿นงของการวางผนตยังเมสามารถ
ดํานินการเดอยางที่ตองการ  นื่องจากตองรอพึ่งพางบประมาณละการนํา฿นการปฏิบัติจากหนวยงานราชการ 
หนวยงานอกชน หรือกลุมอาสาสมัครทางสังคมที่กี่ยวของ ชน กลุม Street art  กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน
สมาคมสถาปนิกสยาม฿นพระบรมราชูปถัมภแ ป็นตน ทั้งนี้ก็พราะวากลุมรานคาบนถนนจอมพลยังเมมีงินทุน ละ
ความรวมมือกันมากพอที่จะดํานินการองเด ละจาของพื้นที่บางสวนยังขาดความขา฿จละเมห็นความสําคัญ฿น
การสรางกิจกรรมทางศิลปะ฿หกับพื้นที่ 
 5. การจัดกิจกรรมพื่อสงสริมการมีสวนรวมที่ประสบความสําร็จที่สุดคือการจัดงานประจําปี฿นทศกาล
ตรุษจีนท่ีสามารถจัดเดป็นรูปธรรมละดํานินการตอนื่องมาถึงปีท่ี 3 ต฿นกิจกรรมอื่น ๆ ยังเมเดรับความรวมมือ
จากจาของรานคา฿นพื้นที่ทาที่ควร ดยฉพาะการประชุมพื่อรวมกันตัดสิน฿จ฿นวาระตาง ๆ พื่อดํานินกิจกรรม
ตอนื่องจากทศกาลตรุษจีนประจําปี ซึ่งหากเมมีการดํานินกิจกรรมอื่นพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จะมีผล฿หขาด
ความตอนื่องละยั่งยืนทํา฿หความพยายาม฿นการฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ผานมาลมหลวเด 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการปรับรูปบบการสื่อสารประชาสัมพันธแระหวางกลุมจาของรานคาบนถนนจอมพลดย฿ชการ
รวมกลุมขนาดล็ก฿นตละรานคาที่อยู฿กลชิดกัน 2-3 ราน ลือกตัวทนของกลุมหรือสลับกันมารวมประชุมตามวาระ
ที่คณะกรรมการนัดหมายพื่อ฿หสามารถสดงความห็นละมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จของตละกิจกรรมเดมากขึ้น 
บางกิจกรรมตอง฿ชสื่อสังคมสมือน ชน Application Line หรือ Facebook ฿หมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. กิจกรรมการซอมซมดานหนาละทาสีอาคารควรมีการดํานินการตอนื่องจากครงการดิมที่ลว
สร็จเปพื่อ฿หกิดความนาสน฿จทั้งพื้นที่ ละควรมีมาตรการ฿ชประยชนแจากอาคารที่มีการทาสีเปลว ชน การประดับเฟ
สงสวาง฿นวลากลางคืนของตละคูหา ป็นตน 
 3. ควรสงสริมกิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมที่ป็นการดึงดูดคนรุน฿หมขามา฿นพื้นที่ชน การตกตงพื้นที่
ดวยงานศิลปะ การจัดสดงผลงานศิลปะ฿นชวงวลากลางคืน฿นรูปบบ Night art street กิจกรรมการประกวด
ความสามารถยาวชน฿นตละดือน การจัดประชุมทางวิชาการที่กี่ยวนื่องกับการฟื้นฟูอนุรักษแยานกา ป็นตน 
 4. ควรมีกิจกรรมอื่นที่ชวยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่฿หมากยิ่งข้ึน ชน การสืบคนประวัติศาสตรแของตระกูล
ซเที่คยอาศัยอยู฿นพื้นที่อยางป็นระบบ การจัดทํามาตรการ฿นการจัดการที่จอดรถ หรือการจัดวางตนเม คมเฟ
สงสวาง อุปกรณแ ฟอรแนิจอรแ ประดับถนน฿หป็นระบียบสงสริมการดิน฿นพื้นที่ การสรางครือขายกับพื้นที่
ประวัติศาสตรแอื่นพื่อรียนรูนวทาง฿นการบริหารจัดการพื้นที่มากข้ึน ป็นตน 
 อยางเรก็ตามกระบวนการ฿นการพัฒนาที่ตองกี่ยวของกับผูคนจํานวนมาก ตอง฿ชวลา฿นการสรางความขา฿จ
฿นปูาหมายของการพัฒนารวมกันอยางชัดจง เมสามารถท่ีจะกิดผลลัพธแจากการพัฒนาเด฿นวลาพียงช่ัวขามคืน 
กรณีการฟื้นฟูยานการคาถนนจอมพล฿นขตมืองกานครราชสีมาก็ชนดียวกัน ตอง฿ชความพยายามของผูที่กี่ยวของ
ทั้งหมด฿นการรวมมือรวม฿จสราง฿หกิดการพัฒนาป็นรูปธรรมที่ชัดจน มีการสรางกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ที่หลากหลายสามารถสงสริม฿หคนขามาสูพื้นที่เดอยางตอนื่องตลอดทั้งปีอันจะป็นผลดีกับยานอื่น ๆ ฿นมืองกา
นครราชสีมาอีกดวย 
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การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค๑รวมเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชนอยํางย่ังยืน พ้ืนที่ตําบลรังกาใหญํ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

AN INTEGRATED RESEARCH PLAN ON THE HOLISTIC STEERING OF THE SUFFICIENCY 
ECONOMIC THEORY IN THE RANG KA YAI SUB-DISTRICT AREA, PHIMAI DISTRICT, NAKHON 

RATCHASIMA 
 

สุวรรณา เตชะธีระปรีดา1 ทวี วัชระเกียรติศักดิ์2 ศิริพร เลิศยิ่งยศ3 ชิตวรา บรรจงปรุ4 และ สุรัตน๑ หงส๑ไทย5 
Suwanna Techateerapreeda1 Tawee Watcharakiettisak2 Siriporn Lertyingyos3 Chitwara 

Banjongpru4 and Surat Hongthai5 
1อาจารยแ ดร. 2ผูชวยศาสตราจารยแ 3ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.4,5อาจารยแ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  

สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
 

บทคัดยํอ 
 ผนงานวิจัยมีวัตถุประสงคแพื่อดํานินการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดยการวิจัยชิงปฏิบัติการ
บบมีสวนรวมที่มีการบูรณาการการพัฒนาบบองคแรวมพื่อสรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืนป็นกลเกสําคัญ 
ละศึกษารูปบบการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวม ดยการดํานินครงการวิจัยยอยการหนุนสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน การพัฒนารูปบบการจัดทําบัญชีครัวรือนอยางยั่งยืน การหนุนสริมกลุมอาชีพ฿นชุมชนดวย
การจัดการตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวยการดํานินงาน
หมูบานศรษฐกิจพอพียง ดํานินการดวยการริ่มศึกษา ทําความขา฿จละสื่อสาร วิจัยศึกษา ละติดตามประมินผล 
฿ชครื่องมือก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เดก บบสอบถาม บบศึกษาบริบทชุมชน บบสัมภาษณแชิงลึก 
บบบันทึกการสนทนากลุมละการประชุมระดมสมอง บบการประชุมสรุปบทรียน ละบบบันทึกผลการสังกตการณแ 
วิคราะหแขอมูลชิงปริมาณดวยคาสถิติชิงพรรณนา ละวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพดยการวิคราะหแนื้อหาละการ
วิคราะหแอุปนัย ผลการศึกษา พบวาตําบลรังกา฿หญมีสภาพการมืองการปกครอง฿นพื้นที่มีฐานะป็นการปกครองทองถิ่น
ละสวนภูมิภาคที่รวมบริหารจัดการชุมชนอยางสอดคลองตองกัน มีการสงสริม฿หประชาชนขามามีบทบาทละ
รวมทํากิจกรรม ผูนํามีศักยภาพตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงป็นอยางดี มีการทําบัญชีครัวรือนนํารอง฿นทุกหมูบาน 
สรางความรูละกิดประยชนแกชุมชนเดดี การพัฒนากลุมอาชีพตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจะนนการ฿ชภูมิปใญญา 
ทรัพยากร฿นชุมชนที่หลากหลาย ดวยความรักความสามัคคีของคน฿นชุมชน ละผูนําที่ขมข็ง ตจะขาดความรู
ดานการประกอบการ ดยที่การขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจพอพียงจะกิดจากการป็นชุมชนกากที่มีพัฒนาการ
สดงป็นลักษณะของชุมชนทองถิ่นของเทย฿นหลายมิติเปพรอม ๆ กัน ฿หความสําคัญกับการออกบบกิจกรรมการ
ขับคลื่อนจากระดับครัวรอืน ชุมชน ผูนําหมูบาน ซนหมูบานละทั้งตําบลที่ ดยมีผูนําท่ีหนุนสรมิดวยการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพผูนํา บูรณาการกิจกรรมวิจัย฿นทุกมิติป็นผนชุมชนศรษฐกิจพอพียงที่นําเปปฏิบัติ ละหนุนสริม
฿หสมาชิก฿นชุมชนเดมีอกาสขามีสวนรวมทั้งการรียนรูละ การปฏิบัติจนทํา฿หกิดป็นขบวนการขับคลื่อน
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทั้งชุมชนละตําบลเด กิดประยชนแกชุมชน฿นระดับมากท้ังสิ้น กิดชุดความรู ทักษะละ
นวทางการดํานินงาน฿หชุมชนมีการจัดทําบัญชีครัวรือนอยางยั่งยืน การรียนรูระดับการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง 
฿ชชีวิตบบพอพียง฿นระดับครัวรอืน รียนรูการทําผนชุมชนการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง มีการพัฒนาละศักยภาพ 
กิดความรูละพัฒนาชุมชน฿หข็งรงทํา฿หคน฿นชุมชนมีความรักความสามัคคีกันละทํา฿หชุมชนกิดการพัฒนา
อยางป็นรูปธรรม  
คําสําคัญ : การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวม, การสรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research plan was to steer the efficiency economy philosophy 
using participatory action research which integrated holistic development to sustainably 
strengthen the community as the main mechanism, and to explore the model for steering the 
holistic efficiency economy philosophy through integrated research plan using the data from the 
participatory action research sub-projects ‘Empowering community leaders’ potential’, ‘The 
development of a model for sustainable household accounting’, ‘Empowering community career 
groups using the management based on the efficiency economy philosophy’, and ‘Steering the 
efficiency economy philosophy through the operation of efficiency economy village’. The study 
was starting from investigating, understanding and communicating, conducting research, and 
evaluation. The data collecting tools included questionnaires, community context study form, in-
depth interviews, group discussion recording and brain-storming meeting form, and observation 
recording form. The data were analyzed quantitatively using descriptive statistics and qualitatively 
through content analysis and analytic induction. The study revealed that Rang Ka Yai Sub-district 
had the administrative status as the local and regional government which cooperatively 
administrated the community with people to playing roles and participation in the community 
activities. The administrators had potential according to the efficiency economy philosophy 
principles. The community conducted the pilot household accounting in every village which 
created good knowledge and benefits to the community. The development of career groups 
according to the sufficiency economy theory focused on the use of local wisdoms and a variety 
of community resources, with love and unity of the people in the community and strong leaders. 
However, they lacked of knowledge about entrepreneurship. The steering of sufficiency economy 
village initiated from old community which exhibited various characteristics of Thai local 
community in many dimensions altogether. The results were transformed into a community plan 
on sufficiency economy which can be used at the top level with coordinated and supported for 
community members to participate, learn, and achieve the process of steering the sufficiency 
economy philosophy throughout the community and the sub-district for the most benefits to the 
community all at the ‘high’ levels. The leaders also learned to produce community plans, how 
to be a sufficiency economy village, with the development and potential and the knowledge to 
strengthen the community which enabled the people to live with love and harmony, making 
objective development of the community.  
Keywords : Integrated driven on the holistic steering of the sufficiency economic theory, 
 Sustainable community strengthen  
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ความสําคัญและที่มาของป๓ญหา 
 การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงป็นวาระหงชาติละป็นภารกิจขององคแกรละประชาชนทุก
ภาคสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป็นสถาบันอุดมศึกษาพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีความยึดยงอยูกับ
ทองถิ่น ป็นสวนหนึ่งของการรวมขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมีพื้นที่ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งป็นพื้นที่ชุมชนชนบทที่มีความรวมมือกันระหวางทศบาลตําบลรังกา฿หญ กํานัน ผู฿หญบาน 
ผูนํากลุมอาชีพละวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชน฿นทั้ง 20 หมูบาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี
ความพรอมพียงพอตอการยกระดับ฿หป็นชุมชนตนบบท่ีสามารถดํานินการรียนรูละขับคลือ่นปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ละสรุปบทรียนการพัฒนาชุมชนตําบลรังกา฿หญตามนวทางของปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ที่จะเด
ดํานินการรวมกัน ป็นผนงานวิจัย การวิจัยบูรณาการการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวมพื่อ
สรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน ประกอบดวยการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม฿นครงการวิจัยยอยที่
ดํานินการรวมกันตลอดผนการดํานินการวิจัย พื่อ฿หเดคําตอบของการศึกษาปใจจัยหลักของการขับคลื่อน ละ
การหลอมรวม฿หป็นปใจจัยบบองคแรวมของปใจจัยหลักทุก  ๆ ปใจจัย มีครงการวิจัยยอย ประกอบดวย การวิจัยการ
สริมพลังศักยภาพผูนําชุมชนพื่อการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ที่มุงนนการพัฒนาผูนําชุมชนจาก
ทศบาลละทุกหมูบาน฿หป็นกลเกหลัก฿นการรวมนําการขับคลื่อนการวิจัย การวิจัยการพัฒนารูปบบการจัดทํา
บัญชีครัวรือนอยางยั่งยืน ที่มุงนนการจัดการปใจจัยพื้นฐานระดับครวัรือน฿นดานสารสนทศทางศรษฐกิจครัวรือน
ละชุมชน พื่อสนับสนุนขบวนการขับคลื่อน฿นทั้งผนงานวิจัย การวิจัยการสริมพลังกลุมอาชีพ฿นชุมชนดวยการ
จัดการตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมุงนนการจัดการดานการยกระดับศรษฐกิจชุมชนอยางขมข็งดย
การหนุนสริมกลุมอาชีพนํารองของตละหมูบาน ละการวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวยการ
ดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง ที่มุงนนการสรางขบวนการยอยละขบวนการรวมจากระดับหมูบ านสูระดับ
ตําบลที่สานสาย฿ยขาดวยกัน ฿นกิจกรรมตาง ๆ ที่สะทอนการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง จนสามารถพิสูจนแผล
การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตอบสนองผลผลิตละผลลัพธแของผนงานวิจัย อธิบายเดป็นความ
ช่ือมยงชิงบูรณาการ฿นหลักการของการพัฒนาบบองคแรวมพื่อความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน กอ฿หกิด
ความสําร็จชิงประจักษแระดับตน฿นพื้นที่วิจัย ละมีนวทางขยายผลสูปูาหมายการพัฒนา฿นอกาสตอ ๆ เป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อดํานินการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดยการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ที่มีการบูรณาการ
การพัฒนาบบองคแรวมพื่อสรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืนป็นกลเกสําคัญ 
 2. พื่อศึกษารูปบบการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวม ผานผนงานการวิจัยบบบูรณาการ 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การดํานินการอยางป็นขั้นตอนดวยการช่ือมยง
ครือขายรียนรูศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาวิชาการละศึกษาวิจัย การสรางหลักสูตรละกระบวนการรียนรู ละ
การผยพรประชาสัมพันธแ มีลักษณะครือขายละระดมพลังจากทุกภาคสวน จากครือขายสนับสนุนที่นนการ
สรางครือขายของการพัฒนาเปตามกลุมหรือองคแการ ดยมีครือขายการสนับสนุนดานองคแความรู กระบวนการ
รียนรูละการป็นที่ปรึกษา ละครือขายสนับสนุนตามภารกิจ ฿หสามารถ฿ชประยชนแทั้งการดํานินการองละ
สงผานเปสูครือขายสรางกระบวนการรียนรูจนถึงครือขายดานประชาสังคมละชุมชน   
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 ศักยภาพผูนําชุมชน หมายถึง ปใจจัยสําคัญที่จะทํา฿หผูนําชุมชนพื้นที่ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบดวย นายกทศมนตรี รองนายกฯ สมาชิกสภาทศบาล ผูทนจาหนาที่ทศบาล กํานันละ
ผู฿หญบาน ผูทนกรรมการหมูบาน ประธานกลุมอาชีพ ละผูทนครัวรือนที่ทําบัญชีครัวรือนทั้ง 20 หมูบาน ป็น
ผูสามารถปฏิบัติหนาที่เดตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาพื่อการยกระดับการทําหนาที่ เดดยการ
สงสริม฿หศึกษารียนรูดวยตนอง จากสิ่งท่ีพบละจดจํามาทดลอง฿ช การลกปลี่ยนรียนรูกับครือขาย ทดลองทํา
฿นชุมชนตนอง ละการศึกษาดูงานภายนอก นําความรูที่เดมาประยุกตแกับชุมชนตนอง  
 บัญชีครัวรือน หมายถึง การบันทึกรายการทางการงินทั้งหมดของครัวรือนเดอยางถูกตองทั้งรายรับ -
รายจาย วิคราะหแรายรับ  รายจายละนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันอยางตอนื่อง ดวยศรัทธา฿นการปฏิบัติที่จะนําเปสู
ความพอพียงทางศรษฐกิจที่ขยายผลตอเปสูดานอื่น ๆ เดตอเป  ซึ่งจะกิดขึ้น฿นกลุมครัวรือนอาสา฿นทั้ง 20 
หมูบาน พ้ืนท่ีตําบลรังกา฿หญ 
 การสงสริมกลุมอาชีพตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การสงสริมกลุมอาชีพกลุม฿นทั้ง 20 
หมูบาน พ้ืนท่ีตําบลรังกา฿หญ พื่อการพัฒนาศรษฐกิจชุมชนอยางขมข็งละยั่งยืน ตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ดวยการสงสริมละพัฒนาอาชีพมุงนนอาชีพดิม ละทรัพยากร฿นทองถิ่นป็นหลัก พื่อลดรายจาย พิ่มรายเดก
ประชาชน ยึดหลัก “การตลาดนําการผลิต” นนการปรรูปผลิตผลตาง ๆ ฿หกลุมทุนชุมชนป็นหลงงินทุนที่
สนับสนุนการดํานินงานของกลุมอาชีพตาง ๆ รวมทั้งการสงสริม฿หมีการลงทุนของกลุมอง การบริหารงานหรือการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ของกลุม฿หกลุมป็นผูตัดสิน฿จอง ละมีการรวมตัวของผูนําอาชีพกาวหนาระดับจังหวัด 
 การดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การขับคลื่อนศรษฐกิจพอพียง฿หกิดกชุมชน
หมูบานทั้ง 20 หมูบาน พื้นที่ตําบลรังกา฿หญ ฿นลักษณะของหมูบานศรษฐกิจพอพียง ฿หมีฐานะป็น ระดับ “พอ
อยู พอกิน” “อยูดี กินดี” ละ “มั่งมีศรีสุข” ตามบริบท ศักยภาพ ละความพรอมของตละหมูบานท่ีมุงหวัง฿หกิด  
 การบูรณาการการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวม หมายถึง การดํานินผนงานวิจัยชิง
บูรณาการ฿นภารกิจการจัดการรียนการสอน การบริการวิชาการละการวิจัย รวมเปกับการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย฿นดานการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ที่มีชุมชนตนบบป็นทศบาลละหมูบานทั้งหมด฿น
พื้นที่ตําบลรังกา฿หญ ศึกษาบบองคแรวมรวมกัน ตามปใจจัยหงความสําร็จของหลักการทรงงาน คือ “ขา฿จ ขาถึง 
พัฒนา” “ทํางานบบองคแรวม” ละ “ศึกษาขอมูลอยางป็นระบบ” 
 การสรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน หมายถึง การดํานินงานของผนงานวิจัย฿หบรรลุปูาหมาย
การขับคลื่อนเปสูปูาหมายที่ตองการเดอยางขมข็ง คือ พ่ึงตนองเดป็นหลัก ละมีความยั่งยืน คือ มีความคงอยู
จากจุดที่พัฒนาเว ละรียนรูที่จะอยูตอดวยการพัฒนาตนองเด฿นที่สุด  บนฐานการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿นพ้ืนท่ีตําบลรังกา฿หญ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบองค๑รวมเพ่ือความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน 
  การบูรณาการการขับคลื่อนการพัฒนาบบองคแรวม ป็นการพัฒนาที่มีความมุงหวังจะปลี่ยนปลง
฿หดีขึ้นดยการพิจารณาปใจจัยตาง ๆ ฿หครอบคลุมตามความสัมพันธแของปใจจัยตาง ๆ ที่ประกอบกัน ละตอง฿ช
ความสามารถละศักยภาพตาง ๆ ของปใจจัยหลานั้น฿นลักษณะที่มีความรวมกัน ประสาน สอดคลองกันพื่อ
ความสําร็จ฿นการปลี่ยนปลงอยางหมาะสม (กาญจนา  นาคสกุล. 2550  ; สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.  2554 : 35 ; อภิชาติ สุขสง.  2555 : 26-32 ; สรี พงศแพิศ. 2555 ; กววิบูลยแ สงพลสิทธิ์.  2557) 
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ตละชุมชนเด฿ชศักยภาพของตนองขาคลี่คลายละจัดการปใญหาเดดวยตนอง ภาย฿ตความรวมมือละสนับสนุน
จากองคแกรภายนอก มุงนนสรางภูมิคุมกันตั้งตระดับปใจจกบุคคลระดับครอบครัว ละระดับชุมชนสูสังคมที่มี
คุณภาพ สามารถจัดการความสี่ยงละปรับตัวขากับการปลี่ยนปลงตาง ๆ ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ
เดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและทคนลยีหงชาติ.  2557 : 57) จึงจะกิดการขับคลื่อน
เปสูปูาหมายที่ตองการเดอยางขมข็ง คือ พ่ึงตนองเดป็นหลัก ละมีความยั่งยืน 
 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “ศรษฐกิจพอพียง” (Sufficiency Economy) หรือปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ป็นปรัชญาที่
พระบาทสมด็จพระจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีนะนวทางการดํานินชีวิตที่หมาะสม มีความมั่นคง รองรับกับ
ความปลี่ยนปลงเดป็นอยางดีกพสกนิกรชาวเทยมาดยตลอด ทั้งยังรวมเปถึงป็นนวทางหงความสมดุลของ
การพัฒนาละบริหารจัดการประทศชาติ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ดวยการคํานึงถึง ความพอประมาณ 
ความมีหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี฿นตัว ตลอดจน฿ชความรู ความรอบคอบ ละคุณธรรม ประกอบการวางผน 
การตัดสิน฿จ ละการกระทํา บงป็นระดับจิตสํานึก กิดจากความตระหนักถึงความสุขละความพอ฿จ฿นการ฿ช
ชีวิตอยางพอดี ละรูสึกถึงความพอพียงถึงการดํานินชีวิตอยางสมถะ ยึดมั่น฿นหลักการรูจักตนอง  การพึ่ งพา
ตนองละพึ่งพาซึ่งกันละกันละการ฿ชชีวิตอยางพอพียง ระดับปฏิบัติ  ยึดหลักของการพึ่งตนอง พัฒนาตนองสู
การอยูเดอยางพอพียง นนการอยูรวมกันอยางอื้ออาทร ลวจึงอยูดียิ่งขึ้นดวยการรียนรู ละ ระดับปฏิวธ 
พัฒนาชีวิตของตนอง฿หดีขึ้น กิด “ความพอพียง” ฿นทุกระดับของการดํานินชีวิต การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ป็นกลเกสําคัญของการขับคลื่อนการพัฒนาพื่อสรางความรูความขา฿จที่ถูกตองกี่ยวกับหลักศรษฐกิจ
พอพียง฿นประชาชนทุกภาคสวน ฿หสามารถนําหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง เปประยุกตแ฿ชเดอยางหมาะสม ดวย
ยุทธวิธีช่ือมยงครือขายรียนรูศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาวิชาการละศึกษาวิจัย การสรางหลักสูตรละ
กระบวนการรียนรู ละการผยพรประชาสัมพันธแ ผานการป็นครือขายละระดมพลังจากทุกภาคสวน  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ.  2548) 
 3. การเสริมพลัง 
  การสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนมีทั้ง฿นระดับบุคคลละ฿นระดับชุมชน ป็นรื่องของการพัฒนา
ศักยภาพตนอง฿หมีความขมข็งพอที่จะควบคุมตนอง จากปใจจัยสิ่งวดลอมท่ีมีอิทธิพล฿นการดํานินชีวิต สามารถ
พึ่งพาตนองเด ละห็นคุณคา฿นสิ่งที่ตนอง ประพฤติ ปฏิบัติ จนมีความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง สวนการสริมสรางพลัง
อํานาจ฿นระดับชุมชน กิดจากการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความรูสึกป็นกลุมดียวกัน มีวิถีชีวิตดียวกัน มีความ
รวมมือ รวม฿จ สรางประยชนแ ละควบคุมสมาชิก฿นชุมชน ที่จะจัดการ฿หกิดความสมอภาคการกระจายทรัพยากร 
ลวสงผลดีตอชุมชน (มิ่งขวัญ คงจริญ ละ อาชัญญา รัตนอุบล.  2554 : 19) ผานกระบวนการละวิธีการ฿นการ
สรางสริมพลังอํานาจชิงบวก ประกอบดวย การสรางสริมพลังกาย ดวยการนนการดูงาน การสรางสริมพลัง฿จ 
ดวยการ฿ชวิธีการติดตามยี่ยมยียน การสรางสริมพลังสติปใญญา การรียนรู ละความรู  ดยการวางผนการ
ขับคลื่อนดวยตนอง/กลุม/ตําบล การรียนรูจากกรณีตัวอยางตาง ๆ ที่ดี ๆ  ดยฉพาะการรียนรูจากสิ่งที่฿กลตัว 
การสรางสริมพลังองคแกร ชุมชน ดยการทํางานรวมกัน ละการสรางสริมพลังครือขายดยการผยพรขาวสาร
ตาง ๆ ทุกประภท (อรทัย อาจอํ่า.  2554 : 289-290) 
 4. ศักยภาพผ๎ูนําชุมชน 
  ศักยภาพของผูนําชุมชน ป็นปใจจัยสําคัญที่จะทํา฿หผูนําสามารถปฏิบัติหนาที่฿นการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ดวยการกําหนดวิสัยทัศนแของกลุมหรือองคแกร กระตุนจูง฿จ฿หผูตามเดกิดการกระตือรือรนจะทําตาม  ป็น
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นักวิคราะหแ฿นการวิคราะหแปใญหา วิคราะหแงาน ผนงานตางๆ ของกลุมพื่อ฿หกิดความทาทัน พื่อกเขปใญหาที่
อาจจะกิดขึ้น วางผน กิจกรรม การปฏิบัติงาน งบประมาณ ละตัดสิน฿จ฿ชวิธีการ ติดตอกับภายนอก ควบคุม
ความสัมพันธแภาย฿น เกลกลี่ย มื่อกิดความขัดยง ผยพรละถายทอดขอมูลขาวสาร ละป็นบบอยางที่ดี (ปา
ริชาติ วลัยสถียร ละคณะ. 2542) ประกอบดวย ศักยภาพ฿นการทํางาน ศักยภาพ฿นการบริหารงาน การบริหาร
จัดการองคแกร ศักยภาพ฿นการสื่อสาร การติดตอประสานงาน สามารถนําทคนิค฿นการพัฒนาศักยภาพดานความรู
ของผูนําชุมชนมาป็นการหนุนสริมการพัฒนา เดดยการสงสริม฿หศึกษารียนรูดวยตนอง วิธีการศึกษาดวยตนอง
อาจจะป็นการสังกตจากสิ่งที่พบละจดจํามาทดลอง฿ช การลกปลี่ยนความคิดห็นกับบุคคลตางๆ อาจจะกิด
จากวงสนทนาลวนําขอคิดที่เดมาทดลองทํา฿นชุมชนตนอง ละการศึกษาดูงานภายนอก นําความรูที่เดมา
ประยุกตแกับชุมชนตนอง (สมพันธแ ตชะอธิก. 2537 : 51-53) 
 5. บัญชีครัวเรือน 
  บัญชีครัวรือน หมายถึง การสดงหรือบันทึกจํานวนงิน รับ-จาย ประจําวันของครัวรือน ดยสดง 
วัน ดือน ปี รายการรับ-จาย ละจํานวนงิน สดงป็นรายการตาง ๆ ที่กิดขึ้น (นภาพร ลิขิตวงศแขจร.   2550 ) มี
ความสัมพันธแกับปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ฿นลักษณะที่สงสริมกันเด คือ กิดความพอประมาณ จากการ฿ช
ขอมูลการบัญชีป็นครื่องกระตุน฿หปรับปลี่ยนพฤติกรรมสูการสรางสมดุลของรายรับรายจาย เมป็นหนี้ป็นสิน เม
฿ชจายกินตัว ถามีหลือ รูจักออม ละบงปใน/ทําบุญเดอยางหมาะสม  มีความมีหตุมีผล ดวยการสดง฿หห็นถึง
หตุผลที่ตองจัดทําบัญชีครัวรือน รูรายรับ รายจาย ของตนอง มีมากนอยพียง฿ด รูนวทางประหยัด ดยการลด
รายจายอยางเรรูวาอะเรจําป็นเมจําป็นตอง฿ชจาย  สรางภูมิคุมกัน฿นตัวที่ดี จากการมีขอมูลการงินที่นําเปสูการ
จัดการตนอง฿หมีงินออม มีงิน฿ชจายยามจําป็นฉุกฉิน รูจักประมินศักยภาพดานการงินตนองอยูสมอ ขยายผล
สูการรูจักบงปใน/ทําบุญตามวิถีปฏิบัติที่ช่ือถือละศรัทธาอยางมั่นคง ดวยง่ือนเขความรู ที่เดรียนรูวิธีการจัดทํา
บัญชีครัวรือน รูวิธีการวิคราะหแรายรับ – รายจาย รูนวทางวิธีการประหยัด ที่หมาะสม ป็นเปเด ละง่ือนเข
คุณธรรมอันกิดจากการมีวินัย฿นการ฿ชจาย ประหยัดอดออม ซื่อสัตยแสุจริตตอตนองละผูอื่น เมลภ เมบียดบียน 
เมทําอะเรกินตัว ดวยขอมูลที่บันทึก กิดความทาทันละทางลือกบนฐานคิดศรษฐกิจพอพียง ที่นําเปสูความ
ขมข็งของทั้งครอบครัว ชุมชนละสังคมเทยทั้งหมด ตตอง฿ชความรูทางการบัญชีมาประยุกตแ฿หหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนทองถิ่น (คณะทํางานบูรณาการศรษฐกิจพอพียงสูการรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ.  2549) 
จึงเดมีหลักสูตรการทําบัญชีครัวรือนกิดขึ้น จูง฿จ฿หชาวบานทําบัญชีครัวรือน (ภีม ภคมธาวี.  2551) ตองสรุป
บทรียนละประมินการจัดการละปฏิบัติการ ท่ีจะเดนํามารียนรู ขยายผล ปรับตง ดยตองพิจารณาเปท้ังระบบ
มากเปกวานื้อหาดานวิธีการ ดวยการประมินครอบคลุมสาระการรียนรูของหลักสูตรการทําบัญชีครัวรือนทั้งหมด  
 6. กลุํมอาชีพในชุมชนและการประกอบการ 
  กลุมอาชีพกิดจากนวคิดพื้นฐานจากการที่รัฐบาลมีนยบายที่จะสงสริมการรวมกลุมพื่อการผลิต 
ละการพัฒนาผลิตภัณฑแ฿นชุมชน พื่อ฿หกิดการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายเดที่ยั่งยืนกกลุมละชุมชน ดย
การรวมกลุมพื่อพ่ึงพาตนองละชวยหลือซึ่งกันละกันภาย฿นชุมชน พื่อทําการผลิตหรือ฿หบริการ พื่อสรางงาน
ละรายเดตอตนอง ตอกลุมละตอชุมชน การดํานินธุรกิจของกลุมมีหลายระดับ ทั้งกลุมที่มีศักยภาพสามารถทํา
การผลิตชิงธุรกิจเด หากกลุมผูผลิตเดรับความชวยหลือ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑแ ละสงสริม฿หกลุมอาชีพหลานี้มี
ความคิดริริ่มสรางสรรคแ  ทําการผลิตสินคาตามความถนัดละความหมาะสมของตละทองถิ่น การสงสริมการ
พัฒนาดานการตลาด การช่ือมยงครือขายการผลิตละการตลาด การขยายธุรกิจตามความพรอมละความ
ตองการของกลุม รวมเปถึงการพัฒนาหลงทองที่ยว ซึ่งสามารถสรางชุมชน ที่มั่นคงทั้งดานการงานละรายเดที่
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มั่นคงยั่งยืนตอเป (ธนศ ศรีวิชัยลําพันธแ 2554) นอกจากจะปลูกฝใงนวคิดการพึ่งตนองทางศรษฐกิจละสังคม
ชุมชนบนฐานคิดปรัชญาศรษฐกิจพอพียงลว องคแความรูหลักท่ีสําคัญสําหรับสนับสนุนกลุมอาชีพ คือ องคแความรู
ดานการบริหารจัดการธุรกิจ อันประกอบเปดวยการมีความรู฿นองคแประกอบสําคัญ คือ หนาที่หลัก กระบวนการ
ละหลักการ ท่ีป็นพื้นฐานของการขับคลื่อนการบริหารจัดการ฿หกับองคแการ฿นภาวะปกติดยทั่วเป 
 7. หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
  หมูบานศรษฐกิจพอพียง ป็นการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นระดับครัวรือนละชุมชน 
สงสริม฿หประชาชน฿นชนบทมีวิถีชีวิตบนความพอประมาณ ดํานินชีวิตบนพ้ืนฐานความมีหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีตอ
การปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจละสังคมทั้งภาย฿นละภายนอก ดยการ฿ชความรูอยางมีหตุผลคูกับคุณธรรมป็น
ง่ือนเข฿นการดํานินชีวิต พื่อนําเปสูปูาหมายสําคัญของการพัฒนา ที่คน฿นชุมชนสามารถพึ่งพาตนองเด  ดยมี
การประมินผลพื่อยกระดับป็นหลงรียนรู ฿นหมูบานท่ีมีการดํานินการขับคลื่อนปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงที่
สดง฿หห็นวามีการลดรายจาย พิ่มรายเด การออม การรียนรู การอนุรักษแสิ่งวดลอมละ฿ชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ละความอื้ออารีตอกัน (ศูนยแศึกษาละพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สถาบันการพัฒนาชุมชน.  2554)  
บงออกป็น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู พอกิน” ป็นหมูบานตนบบ฿นการ฿ชชีวิตพึ่งตนอง นนการลดรายจาย 
พิ่มรายเด สงสริมการออม฿นระดับครัวรือน ระดับ “อยูดี กินดี” ป็นหมูบานตนบบการบริหารการพัฒนา฿นรูป
ของกลุม องคแกร พื่อพิ่มรายเดละขยายอกาส฿หกับคน฿นชุมชน฿นระบบกลุ ม ละระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ป็น
หมูบานตนบบการบริหารการพัฒนา฿นรูปบบองคแกรครือขาย พื่อ฿ชศักยภาพ฿นการดํานินการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคน฿นชุมชน ละการจัดสวัสดิการชุมชน  (ปรียา  สภณา.  2554)    
 8. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 
  การวิจัยปฏิบัติการบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR)  ป็นการวิจัยที่฿ชชุมชน
ป็นฐาน นนเปท่ีกระบวนการมากกวาคําตอบที่อธิบายหตุการณแที่กิดขึ้น พื่อการสรางการมีสวนรวม การรียนรู
ละการรวมกันปฏิบัติการ งื่อนเขที่สําคัญจึงอยูที่มื่อเดขอมูลจากการวิจัย จะตองมีการ฿ชขอมูลนั้นเปปฏิบัติการเด 
(Fildes.  2005) มีหลักการสําคัญที่฿หความคารพตอภูมิปใญญาละวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนระบบการสราง
ความรู ปรับปรุงความสามารถละพัฒนาศกัยภาพของชาวบาน฿หมีความรูละนําเป฿ชอยางหมาะสม ประกอบดวย 
กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ ดยนักวิจัยทําหนาท่ีป็นผูอํานวยการสนับสนุน จนสมาชิกขององคแการมีความรูจากการ
รียนรูรวมกัน สรางพลังที่พอพียงจนสามารถกเขปใญหาของตนองเดอยางมีประสิทธิภาพ ดํานินกิจกรรมอยาง
ตอนื่องป็นลําดับขั้นตอนตั้งตตนจนจบสิ้นกระบวนการ คือ การศึกษาทําความขา฿จละสื่อสารกับกลุมปูาหมาย 
การดํานินการวิจัย ละการติดตามละประมินผลครงการ  (ชัชวาลยแ ทัตศิวัช.  2549) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 งานวิจัยที่กี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนละขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจะมีลักษณะละผล
การศึกษา฿นทิศทางดียวกัน เดก นวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง คือ การ
พัฒนาสูความป็นชุมชนขมข็งอยางยั่งยืน ซึ่งนนการติบตพรอมกันทุกดานอยางสอดคลองละสมดุล ทั้ง
ศรษฐกิจ สิ่งวดลอม สุขภาพกายละ฿จของคน  ฯลฯ นวทางดังกลาว ป็นการจัดการทุนประทศ ทีมี฿นทุก ๆ 
ดาน รวมทั้งวัฒนธรรม ประพณี ทรัพยากรธรรมชาติ ละทุนสังคมดานตางๆ ซึ่งป็นสมือนกลเกสําคัญ฿นการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวิถีการดํานินชีวิตละความตองการของคน฿นชุมชนอยางทจริง (อตินันทแ 
พรหมพันธแ฿จ.  2550) ประชาชน฿นชุมชนซึ่งมีระดับการพัฒนาปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตกตางกัน มีการนอมนํา
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ช฿นระดับที่ตกตางกัน  ชุมชนที่มีการพัฒนาระดับดี จะมีระดับความรูสูงกวา
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ชุมชนที่มีการพัฒนาระดับต่ํากวาประชาชน฿นชุมชนที่มีระดับการพัฒนาตกตางกัน มีการรับรูกี่ยวกับจุดข็ง 
จุดออน ละปใจจัยอื้อ ฿นการพัฒนาชุมชนตนองตกตางกัน ควรจัดหลักสูตรที่มุงนนการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน฿หกิดการปลี่ยนปลงท้ังนวคิดละการปฏิบัตจิริง ละสนับสนุนกิจกรรมของครอืขายผูนําชุมชนที่ผานการ
ฝึกอบรมลวอยางตอนื่อง (จํานียร ชุณหสภาค ละคณะ. 2551) ดยที่รูปบบละกระบวนการประยุกตแ฿ช
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงพื่อสรางความขมข็งของชุมชนละสังคม฿หป็นรากฐานท่ีมั่นคง ละปรับครงการสราง
ศรษฐกิจ฿หสมดุลละยั่งยืน พบวาครอบครัวจะมีความสุขเดสมาชิก฿นครัวรือนตองเดรับการศึกษาที่ดีควบคู
หลักการทางศาสนา การอยูรวมกันของสมาชิก฿นครอบครัว ละการมีรายเดที่มากกวารายจาย฿นชีวิตประจําวัน ฿ห
ความสําคัญกับปใญหายาสพติดพื่อนบาน การมีสวนรวม ละผูนํา (นัทธปราชญแ  นันทิวัฒนแกุล ละกยูร  ฿ยบัว
กลิ่น. 2551) 
 ทั้งยังพบวานวทางการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นระดับหมูบาน เดก การลดคา
สาธารณูปภคที่กินความจําป็น การ฿ชที่ดิน฿หกิดประยชนแสูงสุด การพิ่มมูลคาผลผลิต฿นอาชีพหลัก การก็บของ
฿ชลวเวขาย การสงสริมการออมงิน การสงสริม฿หทุกครัวรือน สรางความรูความขา฿จ฿นนวทางการดํานิน
ชีวิตตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงอยางสม่ําสมอ ละการรณรงคแ฿หคน฿นครัวรือนยึดมั่น฿นคุณธรรมความดีงาม 
ขารวมกิจกรรม ของหมูบาน ละการกําหนด กฎ กติกา พื่อปฏิบัติรวมกัน฿นหมูบาน (เสว จริญศรี.  2551) ละ
การขับคลื่อนศรษฐกิจพอพียง ดยชุมชนที่ขามารวมกันคิดวิคราะหและกเขปใญหารวมกัน ดวยการทํา
ประชาคม ป็นการกเขปใญหาศรษฐกิจที่ชุมชนพยายามรวมดวยชวยกันกเขปใญหาของตนอง ดวยการ฿ช
กระบวนการกลุม (ทวี สวรรยาธิปใติ, อาคม จริญสุข ละชัชวาล อรมหลา.  2552) ขณะที่การประยุกตแ฿ชปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง฿นการพัฒนาทองถิ่น จะมีศรษฐกิจพอพียงงื่อนเขดานความรู ดานความมีหตุผล ละดานความ
พอประมาณ ป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่น ปใจจัยกื้อหนุนดานชุมชนขมข็ง ละดานบทบาทผูนําป็น
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่น (นัฐพงษแ สุพร.  2554) องคแกรปกครองทองถิ่นนําปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
มากําหนดวิสัยทัศนแนวทางการพัฒนา ประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดทําผนพัฒนากี่ยวกับนวคิดศรษฐกิจ
พอพียง฿นชุมชนป็นอยางดี ตั้งงบประมาณสนับสนุนกลุมอาชีพ มีกองทุนชุมชนป็นกลเกทางการงินที่ทํา฿หมีการ
ออม มีการนํานวคิด/ความรู/ขอมูลที่กี่ยวกับศรษฐกิจพอพียงมาผยพร ประชาสัมพันธแ฿นชุมชนสงสริมการ฿ช
ทคนลยีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ละมีราคาถูกที่ชุมชนสามารถผลิตเดอง ปใญหาอุปสรรคละนวทางการ
กปใญหาการดานการวางผนพัฒนา฿นการสงสริมศรษฐกิจพอพียง ขาดความตอนื่อง฿นการ฿หการสนับสนุน
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง เมลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ขาดการสนับสนุน฿นดานจาหนาท่ีที่รูจริง,วิทยากร,ภูมิปใญญา
ทองถิ่น ละดานระบบการดํานินงาน ทศบาล หนวยงานราชการเมสนับสนุนอยางจริงจัง ขาดผูช่ียวชาญ ทํา฿ห
ประชาชนรูละปฏิบัติปรัชญาศรษฐกิจบบพอพียงเมจริงจัง (ถนอม จัน฿ด. 2554) ทํา฿หเดขอสรุ ปถึง การ
ขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นระดับหมูบานจะตอง฿หความสําคัญ กับ บริบทชุมชน ขอมูลศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งวดลอม บุคลากรละผูนํา ดยยังคงตองมีการบูรณการ การพิจารณาบบองคแรวมทั้งจากภาย฿นละภายนอก
ชุมชน รวมเปถึงการสรางความยั่งยืน ดวยการกํากับดูล ติดตามอยาง฿กลชิด อยางตอนื่อง ละนอกหนือจากนี้ยัง
ควรจะตองนําความรูชิงยุทธศาสตรและการมีสวนรวมอยางจริงจังมา฿ชป็นกลเกการขับคลื่อนอีกดวย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ป็นปูาหมายของการดํานินการวิจัย ที่มีกลเกสําคัญ คือ การ
วิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมทําหนาที่ขับคลื่อน ดยมีหลักคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการการขับคลื่อนการ
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พัฒนาบบองคแรวมหลอมรวมกับการสรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน ฿ชปใจจัยหลักท่ีป็นองคแความรูสําหรับ
การขับคลื่อนทั้งผนงานวิจัยละครงการวิจัยยอย ประกอบดวย ความรูปรัชญาศรษฐกิจพอพียง การบริหาร
จัดการละการประกอบการธุรกิจ การบัญชีละบัญชีครัวรือน ละการสริมพลัง ซึ่งมีความรูบื้องหลัง฿นประด็น
หลักหลานี้ คือ การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน การขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจพอพียง ละกลุมอาชีพชุมชน ป็น
ความรูสนับสนุนภาย฿นกรอบนวคิดการวิจัยนี้อีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะเดนําสนอรายละอียด฿นการพัฒนากรอบนวคิด
การวิจัย฿นรายละอียดของตละประด็นความรูหลักของการวิจัย ละ ประด็นกระบวนการหลักของการวิจัย  
 
 แผนภาพ กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยในประเด็นความรู๎หลักของการวิจัย 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 ดํานินการตามขั้นตอนการวิจัยทั้งผนงานวิจัย ดวยการริ่มดํานินการวิจัย การศึกษา ทําความขา฿จละ
สื่อสารกับกลุมปูาหมาย ประกอบดวย การสรางความสัมพันธแกับชุมชน การสํารวจ ศึกษาชุมชนละการตรียมคน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3 หวง 2 ง่ือนเข – พอประมาณ/มีหตุผล/ภูมิคุมกัน/ความรู+คุณธรรม 

 การขับคลื่อนบบบูรณาการ – ระดับบคุคล+ระดับกลุม+ระดับชุมชน 

 ความยั่งยืน – ความสมดุลทางศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมละสิ่งวดลอม 

การบัญชีและบัญชีครัวเรือน 
การทาํบัญชีครัวรอืน คุณธรรม/วินยั/ความรับผิดชอบ การวิคราะหแ/
การ฿ชประยชนแ 

การเสริมพลัง 
- การสรางสริมพลังกาย - การดูงาน  
- การสรางสริมพลัง฿จ - การติดตาม  
- การสรางสริมพลังสติปใญญา การรียนรู ละความรู 
- การขับคลื่อนตนอง การรียนรูจากกรณีตัวอยาง 
สิ่งที่฿กลตัว  
- การสรางสริมพลังองคแกร/ชุมชน  - การทาํงานรวมกัน 
สรางสริมพลังครือขาย ผานการส่ือสาร 

การบริหารจัดการและการประกอบการธุรกิจ – กลุํมอาชีพ 
 กระบวนการจัดการ – วางผน/จัดองคแการ/จัดคนขาทํางาน/อาํนวยการ/ติดตามประมินผล 

 การดํานินการตามหนาที่หลกั – การผลิต/การตลาด/การงิน/การบัญชี/บุคลากร 

 หลักการจัดการ – ประสิทธภิาพ/ประสทิธิผล/ประหยัด/ป็นธรรม 

ผู๎นํา 
ศักยภาพ วิสัยทัศนแ กระบวนทัศนแ  

หมํูบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หลักการทรงงาน  

ชุมชนหงปใญญา ศรษฐกิจชุมชน ผูนํา  
การบริหารจัดการชุมชน 
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ละครือขายความรวมมือ  จะ฿ชการประชุมปฏิบัติการผูนําทุกภาคสวนของชุมชนพื่อช้ีจง ทําความขา฿จ รวม
กําหนดผนหรือทบทวนผนปฏิบัติการ ละสรุปบทรียนพื่อการดํานินการ฿นขั้นตอเป ละดํานินการวิจัยชิง
สํารวจพื่อจัดก็บขอมูลบื้องตน จากนั้นจึงดํานินการวิจัย  จะมีกิจกรรมหลักละกิจกรรมสนับสนุนที่กิดจาก
กิจกรรมของทุกครงการวิจัยยอย ป็นครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิจัยเดดวยกันอยางตอนื่อง ประกอบดวย  
การศึกษาละวิคราะหแปใญหาชุมชน การพิจารณาความหมาะสมละการกําหนดผนงานครงการละการจัดการ 
ละการปฏิบัติตามครงการ จะดํานินการบบบูรณาการทั้งผนงานวิจัยละครงการวิจัยยอย ดยนําขอมูล
บื้องตนมาพัฒนาป็นครื่องมือก็บรวบรวมขอมูล฿นตละครงการ ละ฿ชป็นขอมูลสนับสนุนผนงานวิจัย การ
พิจารณาความหมาะสมละการกําหนดผนงานการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทั้งระดับผนงานละ
ครงการยอย การปฏิบัติตามครงการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทั้งระดับผนงานละครงการยอย  นน
฿หภาคีนักวิจัยละนักศึกษาป็นผูออกบบระบบขอมูล ละกระบวนการรียนรู ภาคีผูบริหารละจาหนาท่ีทศบาล
รวมหนุนสริมทรัพยากรละการปฏิบัต ิภาคีกํานัน ผู฿หญบานป็นกนนําบริหารจัดการละประสานงานระดับพื้นท่ี 
ละกนนําผูทนหมูบาน กลุมอาชีพ กลุมบัญชีครัวรือน รวมปฏิบัติการละรียนรูตามประด็นละทั้งผน
งานวิจัย ละกิจกรรมการติดตามละประมินผลครงการ ฿หกิดการรียนรูทั้งจากการปฏิบัติการละการ
ประมินผลความสําร็จ ประกอบดวย การประชุมปฏิบัติการสรุปบทรียนระหวางละหลังการปฏิบัติการ฿นกิจกรรม
การวิจัย การติดตามกํากับ ตรวจสอบความถูกตอง การรายงานผลการวิจัยผานวทีคืนขอมูล การรับฟใงความห็น
พื่อการปรับปรุงละพัฒนารวมกัน  การสรุปความรูพื่อพัฒนาป็นรูปบบการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
กําหนดประชากรปูาหมายละกลุมตัวอยาง คือ ผูที่ป็นผู฿หขอมูล฿นครงการวิจัยยอย ประกอบดวย ผูบริหาร
ทศบาล จาหนาที่ทศบาล ผูนําชุมชน (กํานัน-ผู฿หญบาน) กรรมการหมูบาน ผูนํากลุมอาชีพ ละครัวรือน
ปูาหมาย ละนักวิจัยทั้งครงการยอยละผนงานวิจัยท่ีป็นทั้งผูจัดการกับขอมูลละป็นผู฿หขอมูล ฿นระดับผน
งานวิจัย ฿ชครื่องมือก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย เดก 
บบสอบถาม บบศึกษาบริบทชุมชน บบสัมภาษณแชิงลึก บบบันทึกการสนทนากลุมละการประชุมระดมสมอง 
ละบบการประชุมสรุปบทรียนกอน ระหวาง ละหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัย ละบบบันทึกผลการ
สังกตการณแ ผลการดํานินกิจกรรมการวิจัยทั้งกอน ระหวางละหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัย วิคราะหแขอมูลชิง
ปริมาณจากบบสอบถาม ฿ชคาสถิติชิงพรรณนา ดวยคาจํานวน รอยละ คาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐาน ละ
วิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพทั้งระหวางการดํานินกิจกรรมวิจัยละมื่อก็บขอมูลลว ดย฿ชการวิคราะหแนื้อหา฿น
สวนของขอมูลที่ป็นอกสาร ละ฿ชการวิคราะหแอุปนัยละการจํานกประภท฿นสวนของขอมูลภาคสนาม  ละ
บูรณาการการอธิบายป็นคาสถิติละขยายความหรืออธิบายรวมดวยกับขอมูลชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะของบริบทชุมชน และบริบทผ๎ูนําชุมชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุํมอาชีพ และการ
ดําเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 สรุปผลการศึกษา ประกอบดวยผลการศึกษาบริบทชุมชน ผูนําชุมชน  การทําบัญชีครัวรือน฿น
ชุมชน กลุมอาชีพ฿นชุมชน ละหมูบานศรษฐกิจพอพียง ดังตอเปนี้ 
   1.1.1 บริบทชุมชน ตําบลรังกา฿หญมีสภาพการมืองการปกครอง฿นพื้นที่มีฐานะป็นทศบาล
ตําบล฿นลักษณะของการปกครองทองถิ่น ละการปกครอง฿นสวนภูมิภาคจะขึ้นอยูกับอําภอพิมาย มีผูปกครอง
ทองที่ คือ กํานันละผู฿หญบาน ชุมชนทั้ง 20 หมูบานมีพัฒนาการมาจากการป็นหมูบานขนาด฿หญ ละบงยก
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ออกป็นหมูบานยอยตามสถานการณและงื่อนเขการพัฒนา฿นชวงวลาที่ผานมา มื่อศึกษา฿นชิงลึกจะพบวามีการ
จัดบงชุมชนออกป็น 4 พื้นที่ หรือ 4 ซนหมูบานที่มีความป็นชุมชนดิมหรือมีความกลมกลียวกันอยาง฿กลชิด 
ประกอบดวย ซนพุทรา ซนตะปใน ซนรังกา ละซนฉกาจ ชองค นิคม  
   1.1.2 บริบทผูนําชุมชน  ผูนํามีศักยภาพตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงอยู฿นระดับมากดาน
ภูมิคุมกัน สามารถขารวมกิจกรรมตางๆกับหนวยงานทั้งภาย฿นละภายนอกชุมชนเดป็นอยางดี ง่ือนเขความรู มี
ทักษะการติดตอสื่อสาร฿หคน฿นชุมชนขา฿จละทํางานรวมกันอยางราบรื่น ดานความมีหตุผล ผูนํารับฟใงละ
ยอมรับความคิดห็นของคน฿นชุมชนอยางมีหตุผล ง่ือนเขคุณธรรม ป็นบบอยางที่ดีของชาวบาน฿นการพัฒนา
ศรษฐกิจของชุมชน ศักยภาพที่ผูนําชุมชนตองมี ประกอบดวย การป็นผูนํา฿นการพัฒนาชุมชน ละนะนําขอมูล
ขาวสารกลูกบาน มีความสามารถดานการสื่อสาร มีความรู฿นรื่องการทํากษตร มีมนุษยแสัมพันธแที่ดีตอสมาชิก฿น
ชุมชน ป็นบบอยางที่ดี มีความยุติธรรม ซื่อสัตยแ สุจริต มีน้ํา฿จ  อื้อฟื้อผื่อผ รักชุมชน ละมีความรูดาน
ศรษฐกิจพอพียง ละสามารถถายทอด฿หลูกบานรับรูละขา฿จ สามารถนํามา฿ช฿นชุมชนเด 
   1.1.3 บริบทการทําบัญชีครัวรือน฿นชุมชน การดํานินการจัด฿หมีการทําบัญชีครัวรือน
กลุมปูาหมาย 20 ครัวรือน ตอ 1 หมูบานริ่มดํานินการบื้องตนดยการฝึกอบรมชิงปฏิบัติการนวทางการจัดทํา
บัญชีครัวรือน฿หกกลุมนักศึกษาที่ลงพื้นที่ประจํา฿นตละหมูบาน ทําหนาที่ป็นผูดูลละติดตามการจัดทําบัญชี
ครัวรือน฿นทุก ๆ หมูบาน สรางความรูความขา฿จละประยชนแ การทําบัญชีบบงายที่สุด ฿ชบบบันทึกสําร็จรูป
พื่อความสะดวก฿นการรียนรูละฝึกปฏิบัติเปพรอม ๆ กัน ยึดหลักสาระสําคัญของรายละอียดหรือขอความที่
ตองการ฿นบบฟอรแมนั้น ๆ  ที่มื่อทําลวจะการรียนรูละนําเปปฏิบัติเดตอ฿นครัวรือน ที่จัดทําดยสวนราชการ
องเดอยางสะดวกละป็นบบอยางท่ี฿ช฿นการประมวลผลละวิคราะหแ฿นระดับชุมชนเด  
   1.1.4 บริบทกลุมอาชีพ฿นชุมชน฿นมิติของการพัฒนากลุมอาชีพตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง พบวา  สวน฿หญมีจุดข็งของกลุม฿นดานภูมิปใญญา฿นการผลิตสินคาท่ีมีอกลักษณแฉพาะ การ฿ชทรัพยากร
฿นชุมชนป็นหลัก มีความรักความสามัคคีของคน฿นชุมชน ละมีผูนําที่ขมข็ง ดยที่มีจุดออนสําคัญ คือ คน฿น
ชุมชนขาดความรู฿นการผลิตสินคา฿หมีมาตรฐาน การผลิตเมมีประสิทธิภาพ เมคุมคา฿นชิงธุรกิจ ละการขาด
ความรู฿นการประกอบการ ปใจจัยที่ป็นอุปสรรคที่สําคัญ คือ ภาวะศรษฐกิจที่ทํา฿หผูซื้อมีอํานาจซื้อ ลดลง มีการ
ขงขันกันท้ังวิสาหกิจชุมชนดวยกันองละผูประกอบการอกชน฿นทุกระดับ มีศักยภาพ ภูมิปใญญา ความดดดน 
ละอกาส฿นการพัฒนาตามผนชุมชนศรษฐกิจพอพียง คืออาชีพท่ีมีศักยภาพภาย฿นชุมชนอยางหลากหลาย 
   1.1.5 บริบทการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง ป็นชุมชนกากที่มีพัฒนาการสดงป็น
ลักษณะของชุมชนทองถิ่นของเทย฿นหลายมิติเปพรอม ๆ กัน ทั้งชุมชนชิงสังคมครือญาติละชุมชนที่รัฐจัดระบบ
สวัสดิการที่ทํากิน ที่มีการพัฒนาป็นชุมชนศรษฐกิจการคา การผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม ชุมชนกษตรบบนา
ขาว เรนาสวนผสม เรออย มันสําปะหลัง ยางพารา ตลอดจนชุมชนยากจนดอยอกาส ละ฿นมิติของชุมชนที่มี
ผลกระทบจากภาวการณแป็นสังคมผูสูงอายุ ความสี่ยงจากปใญหายาสพติด การผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งน้ําทวม
ละภัยลง ดยมีการบริหารจัดการชุมชนที่ประสานกันอยางดีทั้งองคแกรปกครองทองถิ่น คือ ทศบาล กับฝุาย
ปกครองทองที่ คือ กํานัน ผู฿หญบานละกรรมการหมูบาน ความหลากหลายหลานี้จะป็นภาพที่ชัดจน฿นชิงการ
ขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเดตั้งตครัวรือน หมูบาน กลุมพื้นที่ละทั้งตําบล 
  1.2 อภิปรายผล กิจกรรมการศึกษา ทําความขา฿จละสื่อสารกับกลุมปูาหมาย ดํานินเปตาม
ขอสรุปของ ชัชวาลยแ ทัตศิวัช (2549)  ผลที่กิดขึ้นจึงป็นทั้งขอมูลละการรียนรูบื้องตนระหวางภาคีวิจัย มี
สถานการณแที่สอดคลองกับงานวิจัยของ นัทธปราชญแ  นันทิวัฒนแกุล ละกยูร  ฿ยบัวกลิ่น (2551) ที่พบวา 
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ครอบครัวจะมีความสุขเดสมาชิก฿นครัวรือนตองเดรับการศึกษาที่ดีควบคูหลักการทางศาสนา การอยูรวมกันของ
สมาชิก฿นครอบครัว ละการมีรายเดที่มากกวารายจาย฿นชีวิตประจําวัน ป็นเป฿นลักษณะดียวกันกับ งานของทวี 
สวรรยาธิปใติ, อาคม จริญสุข ละชัชวาล อรมหลา (2552) ที่ริ่มจากการสรางความขา฿จสภาพพ้ืนฐานของชุมชน
หมูบานรวมกับชุมชนดวยการจัดทําวทีประชาคมพื่อศึกษาละหาขอสรุปกี่ยวกับองคแประกอบพื้นฐานของชุมชน
รวมกับประชาชน ประมินสถานการณแ กลาวเดวาป็นเปตามคุณลักษณะความป็นชนบทเทยท่ีป็นชุมชนดั้งดิม อยู
อาศัยบบครือญาติ มีความรัก ความอื้ออาทร รวมรงรวม฿จ฿นกิจกรรมทางสังคมดยฉพาะความช่ือทางศาสนา 
ป็นรากฐานที่ดีตอการพัฒนาละขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ที่จะตองศึกษาขอมูลที่กี่ยวของชิงลึกละ
สงสริม฿หกิดการมีสวนรวม฿นทุกระดับ ทุกขั้นตอน ฿หสอดคลองกับสภาพความปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจละ
สังคมเปดวย 
 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 สรุปผลการศึกษา การดํานินการวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจะ฿หความสําคัญ
กับการออกบบกิจกรรมการขับคลื่อนจากระดับครัวรือน ชุมชน ผูนําหมูบาน ซนหมูบานละทั้งตําบล ดยมีกน
นําการขับคลื่อน฿นระดับชุมชนละตําบล คือ ผูนําที่หนุนสริมดวยการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผูนํา ละมี
กรณีศึกษาการรียนรูพิ่มติมที่สําคัญ฿นการรียนรูทั้งการวิคราะหแสภาพศรษฐกิจครัวรือนละชุมชน คือ บัญชี
ครัวรือน ละการสรางสริมรายเดพื่อความมั่นคงทางศรษฐกิจ฿นชุมชนจากการวิจัยการพัฒนากลุมอาชีพนํารอง
฿นชุมชน ผลของการขับคลื่อน฿นภาพรวม คือ มีบูรณาการกิจกรรมวิจัย฿นทุกมิตทิี่ช่ือมยงกันเปสูการศึกษา พัฒนา 
ละทดลองปฏิบัติ ป็นผนชุมชนศรษฐกิจพอพียงที่นําเปปฏิบัติ ป็นการหนุนสริมการพัฒนาผูนําชุมชน฿หทํา
หนาท่ีป็นผูนําการปลี่ยนปลง สมาชิก฿นชุมชนเดมีอกาสขามีสวนรวมทั้งการรียนรูละ การปฏิบัติจนทํา฿หกิด
ป็นขบวนการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทั้งชุมชนละตําบลเด 
  2.2 อภิปรายผล การดํานินการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามการวิจัยนี้ ทั้งผนงานวิจัย
ละครงการวิจัยยอยเดยึดถืออายทุธวิธี฿นการขับคลือ่นศรษฐกิจพอพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (2545) มาดํานินการอยางป็นขั้นตอนละชัดจน ควบคูกันเป คือ การช่ือมยง
ครือขายรียนรูศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาวิชาการละศึกษาวิจัย การสรางหลักสูตรละกระบวนการรียนรู ละ
การผยพรประชาสัมพันธแ ดยมีครือขายการสนับสนุนป็นสวนหนุนสริมดานองคแความรู กระบวนการรียนรูละ
การป็นที่ปรึกษา ละครือขายสนับสนุนตามภารกิจ หนุนสริมดวยกระบวนการละวิธีการ฿นการสรางสริมพลัง
อํานาจชิงบวก ตามนวคิดของ อรทัย อาจอ่ํา (2554) ฿ชความรูทางการบัญชีมาประยุกตแ฿หหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนทองถิ่นที่ป็นปูาหมายหลัก ละบริหารรงจูง฿จ฿หชาวบานทําบัญชีครัวรือน (คณะทํางานบูรณาการ
ศรษฐกิจพอพียงสูการรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ.  2549 ; ภีม ภคมธาวี. 2551)  ชนดียวกับการสริม
พลังกลุมอาชีพ฿หมีการจัดการตามนวปรชัญาศรษฐกิจพอพียง ตามนวคิดของ ธนศ ศรีวิชัยลําพันธแ (2554) ดวย
การสรางวทีการรียนรู สงสริมการรวมกลุม สรางศูนยแการรียนรูศรษฐกิจชุมชน สรางหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนา
สถานท่ีดูงาน ละพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การขาถึงละการผยพร ช่ือมยงกับการลือก฿ชกลยุทธแการพัฒนา
หมูบานศรษฐกิจพอพียงตนบบ มีการประมินผลพื่อยกระดับป็นหลงรียนรู (ศูนยแศึกษาละพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา สถาบันการพัฒนาชุมชน.  2554)  ผลที่กิดขึ้นจะมีความสอดคลองกับงานวิจัยพื่อการขับคลื่อน
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นตละมิติ เดก งานของอตินันทแ พรหมพันธแ฿จ (2550) ที่มีนวทางการพัฒนาชุมชนที่
สอดคลองกับหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง คือ การพัฒนาสูความป็นชุมชนขมข็งอยางยั่งยืน ซึ่งนนการติบต
พรอมกันทุกดานอยางสอดคลองละสมดุล ละงานของจํานียร ชุณหสภาค ละคณะ (2551) ที่มีการสริมสราง
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ศักยภาพดวยกิจกรรมการรียนรูตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงที่สองคลองกับความตองการของคน฿นชุมชน ทํา
฿หผูนําชุมชน มีการปลี่ยนปลงดีขึ้นจากการสริมสรางศักยภาพดวยกิจกรรมการรียนรู ชนดียวกับ นัทธปราชญแ  
นันทิวัฒนแกุล ละกยูร  ฿ยบัวกลิ่น (2551) ที่พบวาครอบครัวจะมีความสุขเดสมาชิก฿นครัวรือนตองเดรับการศึกษา
ที่ดีควบคูหลักการทางศาสนา การอยูรวมกันของสมาชิก฿นครอบครัว ละการมีรายเดที่มากกวารายจาย฿น
ชีวิตประจําวัน ขณะที่มีกิจกรรมป็นบบอยางตามงานของ เสว จริญศรี (2551) เดก การลดรายจาย พิ่มรายเด 
ดํารงชีวิตตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง การอนุรักษและ฿ชทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม การสงสริม฿ห
ทุกครัวรือนควรจัดทําบัญชี ยึดมั่น฿นคุณธรรมความดีงาม ยืนยันป็นความรูจากการสรุปบทรียนละการทียบคียง
กับงานวิจัยท่ีกี่ยวของที่จะนํามาซึ่งการสรุปประด็นสําหรับการนําเป฿ชประยชนแเดอยางชัดจนละมีประสิทธิภาพ 
 3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนรายโครงการวิจัยและการบูรณาการระดับแผนงานวิจัย 
  3.1 สรุปผลการศึกษา การประมินประยชนแจากการขับคลื่อนการพัฒนาตามตละครงการวิจัยยอ 
พบวา กิดประยชนแ฿นระดับมากท้ังสิ้น บทรียนที่สําคัญตามกิจกรรมการวิจัย เดก การศึกษาบริบทละศักยภาพ
ของผูนําชุมชน การสรุปผลการวิคราะหแการดํานินการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงผานการสริมพลัง
ศักยภาพผูนําชุมชน จะป็นพื้นฐานการทําความขา฿จจากภาย฿นตัวตนของผูนําละชุมชน ความรูละความจริงจะ
ถูกจัดระบบ฿หขา฿จงาย สวนการจัดทําบัญชีครัวรือน พบวากิดชุดความรู ทักษะละนวทางการดํานินงาน฿ห
ชุมชนมีการจัดทําบัญชีครัวรือนอยางยั่งยืน สนับสนุนขบวนการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของผูนําทองถิ่น 
ละสนับสนุนการดํานินงานกลุมอาชีพชุมชนละหมูบานศรษฐกิจพอพียง กิดนวคิดการนําผลการบันทึกบัญชี
ครัวรือนเปตอยอดความคิดสูการวางผนการพิ่มรายรับจากอาชีพสริม ดยที่การขับคลื่อนการพัฒนากลุมอาชีพ 
สรุปป็นความรูตลอดกระบวนการเดวาการหนุนสริมละการรียนรู ควรประกอบดวย การสรางสริมพลั งกาย - 
การดูงาน การสรางสริมพลัง฿จ - การติดตาม ละการคืนขอมูล฿หกับชุมชน฿นประด็นสําคัญดานทางการบริหาร
จัดการธุรกิจของกลุมอาชีพ หมูบาน อาชีพท่ีมีศักยภาพ ภูมิปใญญา ความดดดน ละอกาส฿นการพัฒนาตามผน
ชุมชนศรษฐกิจพอพียง ดํานินการตอ฿นทิศทางการพัฒนากลุ มอาชีพที่ป็นระบบบูรณาการ฿ชความรู ละ
ตอบสนองจตนารมณแของการสงสริมกลุมอาชีพเดสมบูรณแ ละสรุปบทรียนการดํานินการวิจัยการขับคลื่อน
หมูบานศรษฐกิจพอพียง คือ การรียนรูระดับการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง ตองมีความรูความขา฿จ฿น
องคแประกอบของตละระดับ ความขา฿จ฿นง่ือนเขละขอจํากัด สภาพปใญหาของหมูบานละกิดการลกปลี่ยน
กระบวนการรียนรู ละการทําผนชุมชนจะบรรลุผลสําร็จเมเดหากคน฿นชุมชนเมรวมมือกันละยังทํา฿หป็น
หมูบานกิดป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง ชุมชนมีการพัฒนาละศักยภาพ  กิดความรูละพัฒนาชุมชน฿หข็งรง
ทํา฿หคน฿นชุมชนมีความรักความสามัคคีกันละทํา฿หชุมชนกิดการพัฒนาอยางป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  3.2 อภิปรายผล ผลของการวิจัยที่นน฿หนักวิจัยอยู฿นฐานะป็นผูรวมรียนรูละปฏิบัติการรวมกับ
ชุมชนที่ศึกษา ยืนยันเดดวยงานของ ทวี สวรรยาธิปใติ, อาคม จริญสุข ละชัชวาล อรมหลา (2552) ที่พบวาการ
ขับคลื่อนศรษฐกิจพอพียง ดยชุมชนที่ขามารวมกันคิดวิคราะหและกเขปใญหารวมกัน ป็นการกเขปใญหา
ศรษฐกิจที่ชุมชนพยายามรวมดวยชวยกันกเขปใญหาของตนอง ดวยการ฿ชกระบวนการกลุม สริมติมดวย งาน
ของ นัฐพงษแ สุพร (2554) ที่พบวา ศรษฐกิจพอพียงง่ือนเขดานความรู ดานความมีหตุผล ละดานความ
พอประมาณ ป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่น ละมีปใจจัยกื้อหนุนดานชุมชนขมข็ง ละดานบทบาท
ผูนําป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่น ชนดียวกับ ถนอม จัน฿ด (2554)  ที่พบวา ฿นระดับพื้นที่การ
วางผนพัฒนา฿นการสงสริมศรษฐกิจพอพียงขาดความตอนื่อง฿นการ฿หการสนับสนุนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
เมลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ภารกิจของทศบาลมีหนาที่พื่อบริการประชาชนหลาย ๆ ดาน  ผูบริหารสน฿จที่จะนํา
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งบประมาณเปลงทุน฿นดานอื่น ๆ มากกวาดานกิจกรรม ซึ่งป็นมุมมอง฿นสาระสําคัญที่ตีความเดป็นสภาพปใญหา
ชนดียวกับผลการวิจัย ท่ีจะตองมีการนําเปพิจารณาป็นปใจจัยอื่น ๆ นอกหนือเปจากบทรียนความสําร็จที่พบ฿น
การออกบบระบบการดํานินการวิจัยครั้งนี้ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการใช๎ประโยชน๑จากการวิจัย 
  มีบทรียนที่กลุมปูาหมาย นําผลที่เดเป฿ชประยชนแตอความมั่นคงทางศรษฐกิจ สังคมละ
สิ่งวดลอมของตนองละครอบครัว ละสามารถนําเป฿ช฿นการพัฒนาชุมชนทองถิ่นละองคแกรที่รับผิดชอบ฿หมี
ความขมข็ง ละพึ่งตนองเดอยางยั่งยืน ป็นสมาชิกท่ีดีกสังคม พัฒนาทักษะการรียนการสอนบบบูรณาการ มี
ทักษะการป็นผูสอนนะพิ่มขึ้น ละเดรับประยชนแ฿นการพัฒนาทางวิชาการจากการดํานินการวิจัย ทํา฿หมีทั้ง
ความรูละปใญญา฿นการนําผลที่เดเป฿ชประยชนแตอความมั่นคงทางศรษฐกิจ สังคมละสิ่งวดลอมของตนองละ
ครอบครัว ละป็นผูนําการปลี่ยนปลงสามารถนําเป฿ช฿นการพัฒนาทองถิ่นละองคแกรที่รับผิดชอบ฿หมีความ
ขมข็ง ละพึ่งตนองเดอยางยั่งยืน ฿ชประยชนแตอการรียนรูการดํารงชีวิตที่มั่นคง ละเด฿ชป็นครื่องมือ
สนับสนุนการรียนรูหรือการพัฒนาทางวิชาการตอเป 
 2. ข๎อเสนอแนะการพัฒนาสูํการวิจัยในโอกาสตํอไป 
  การวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นพื้นที่ดิม ฿นประด็นพิ่มติม หรือการติดตามผล
การพัฒนาการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นระยะตอเป พื่อป็นการตรวจสอบความยั่งยืน ความตอนื่อง 
ละการวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นมิติละพื้นที่฿หม ศึกษาปรียบทียบพื่อตรวจสอบปใจจัย
ความป็นชุมชนมือง ชุมชนชนบทที่หมือนหรือตาง ละวิคราะหแเปตามภูมิสังคมจากการมีสวนรวม฿นชุมชนละ
ลกปลี่ยนรียนรูระหวางชุมชนเด 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการ฿ชพจนานุกรมละปใญหา฿นการ฿ชพจนานุกรม฿นวิชาการ ปล 2 
กลุมตัวอยางเดก นักศึกษาวิชาอกภาษาจีนช้ันปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ภาครียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 50 คน ดํานินการวิจัย฿นรูปบบการวิจัยชิงสํารวจดย฿ช
บบสอบถามละการสัมภาษณแ การสังกต฿นช้ันรียน วิคราะหแขอมูลชิงปริมาณดยหาคาความถี่ละคารอยละ 
สวนขอมูลชิงคุณภาพ฿ชการวิคราะหแนื้อหา ผลการวิจัยพบวารูปบบพจนานุกรมที่นักศึกษา฿ชมากที่สุด฿นการ
ปล คือ พจนานุกรมภาษาสองภาษา ละชนิดที่฿ชบอยที่สุดคือพจนานุกรมออนเลนแ฿นอินทอรแน็ต ปใญหา฿นการ฿ช
พจนานุกรมจีน-เทยที่พบมากที่สุดคือเมมีคําศัพทแหรือขอมูลที่ตองการคนหา หาความหมายคําศัพทแที่ตองการเมเด
ละปใญหา฿นการ฿ชพจนานุกรมจีน-จีนที่พบมากที่สุดคือเมขา฿จคําจํากัดความที่฿หเว฿นพจนานุกรม เมมีคําศัพทแ
หรือขอมูลที่ตองการคนหา สวนผลจากการสัมภาษณแพบวานักศึกษาสวน฿หญลอืก฿ชพจนานุกรมจีน-เทย฿นการปล
ละ฿ชพจนานุกรมหลายชนิดหลายรูปบบประกอบกันดยฉพาะพจนานุกรมออนเลนแ฿นอินทอรแน็ต  
คําสําคัญ : รูปบบการ฿ชพจนานุกรม, ปใญหาการ฿ชพจนานุกรม฿นการปล, นักศึกษาวิชาอกภาษาจีน  
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the use of dictionaries and problems in the use of 
dictionaries obtained in  Translation 2 subject. The subjects included 51 students, Semester 1, 
Year 2017.  The research was conducted in the form of survey research using questionnaires and 
interviews.  Including observation in class. Quantitative data were analyzed by frequency and 
percentage. Qualitative data  were analyzed by content analysis. The research found that the 
most commonly used form of dictionaries were bilingual dictionaries. In addition, the most 
commonly used type is the online dictionary on the internet. The most common problem found 
in the use of Chinese-Thai dictionary  is lack of vocabulary or information. The most common 
problem found in the use of Chinese-Chinese dictionary  is disabling  to understand the 
definitions given in the dictionary and no words or information to search. A result of the 
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interviews revealed that most students chose to use Chinese-Thai dictionaries to translate and 
use various types of dictionaries.  
Keywords : Dictionary format, problems with the use of dictionaries in translation, students 
 majoring in Chinese. 
 
ความเปน็มาและความสําคัญของป๓ญหา  
 นื่องจากการรียนการสอน฿นยุคปใจจุบันเดมีรูปบบการปลี่ยนปลงเปป็นอยางมาก ขอมูลขาวสารเร
ขีดจํากัด การรับสารอยางรวดร็วดังนั้นสภาพการรียนการสอนพื่อ฿หขากับยุคเทยลนดแ 4.0 ฿นหลักการรียน
รูทาทันทคนลยีนั้น รูปบบการรียนการสอน฿นวิชาการปลดยการ฿ชพจนานุกรมก็เดมีความปลี่ยนปลงเป
จากอดีตดยผูรียนริ่ม฿ชพจนานุกรมป็นรูปบบหนังสือ ปิดหมวดอักษรลวคอยหาคําอานละความหมาย พอ
มาถึงยุคปใจจุบันนักศึกษา฿ช smart phone ฿นการถายรูปลวนําเปปล฿น google translate หรือเมก็฿ชสียงลว
ปลป็นตัวอักษรออกมา฿นรูปบบการขียนทํา฿หผลการปลนั้นบิดบือนเปป็นอยางมากนื่องจากคําบางคําเมมี฿น 
google translate  
 การรียนภาษาจีน฿นรายวิชาการปลนั้นหัว฿จสําคัญของผูรียนคือการ฿ชพจนานุกรมพราะพจนานุกรม
ป็นสื่อ สะพานช่ือมท่ีทํา฿หขา฿จความหมายคําศัพทแตามที่ตองการ เมวาจะป็นการปลดานการพูด การปลบบ
ขียนลวนตอง฿ชพจนานุกรมป็นสะพานช่ือมเปสูอีกภาษาหนึ่งระหวางภาษาจีนละภาษาเทยดังนั้น฿นการปลจึง
สําคัญมากท่ีผูรียนตอง฿ชพจนานุกรมอยางถูกตองละมีวิจารณญาณ 
 Zengin ละ Kaçar (2011) กลาววา ผูรียนภาษาที่สองมัก฿ชพจนานุกรมออนเลนแพื่อปรับปรุงการ฿ช
ภาษา฿นชิงลีลา ละครงสราง ประยคของภาษา ฿นปใจจุบันการปลภาษาดวยครื่องขามามีบทบาท฿นการชวย
ปลกผูรียน ภาษาที่สองซึ่งการพัฒนานวัตกรรมการปลภาษาดวยครื่องดังกลาวกอ฿หกิดครื่องมือชวย ปล
หลายชนิด หนึ่ง฿นนั้นคือ “Google Translate” (GT) ซึ่งป็นปรกรมสริมของ Google ที่ เดรับความนิยมอยาง
พรหลาย฿นปใจจุบันอาศัยหลักการทํางานดวยการอางอิงสถิติ฿นการปล จึงทํา฿หมีความสะดวกละรวดร็ว
สามารถปลขอความอัตนมัตภิาย฿นระยะวลาอันสั้น Seleskovitch (1984) กลาววาการปลที่มีประสิทธิภาพมีสิ่ง
ที่ตองคํานึงอยูสาม ประการคือ 1) ขอความหรือตัวภาษาตนทางละปลายทาง 2) ความหมายฝงซึ่งมิเดกลาว
ดยตรง฿นตัวขอความละจ าป็นตองอาศัยการตีความ ละ 3) การถายทอดธรรมชาติของ ภาษาตนทาง มื่อปล
ออกมาลวจะตองเมขัดกับลักษณะของภาษาปลายทาง Beer (2011) ที่เดสรุปปใญหาที่กิดจากการปลภาษาดวย 
ครื่องเวสามประด็นดวยกันคือ 1) ปริมาณขอมูลระหวางคูภาษาบางภาษา฿น GT อาจยังมีนอยทํา฿หการปล฿นคู
ภาษานั้นเมสมบูรณแ 2) ประด็นทางวัฒนธรรม ตละประทศยอมมีภาษาพูดป็นของตนอง ครงสรางของตละ
ภาษาเมสามารถทียบคียงกันเด ละ 3) ประด็นคําศัพทแ ชน฿นวงการอุตสาหกรรมมีการสรางคําศัพทแหรืออักษร
ยอ฿หมๆ ข้ึนมากมาย จึงอาจทํา฿หครื่องปลเมมีฐานขอมูลที่กลาวมา 
 จากการ฿ชรูปบบพจนานุกรมออนเลนแขางตน ทํา฿หผูวิจัยล็งห็นความสําคัญละปใญหาก าร฿ช
พจนานุกรมออนเลนแ“Google Translate” (GT) ดยผลที่เดสามารถทราบถึงรูปบบการ฿ชพจนานุกรมละปใญหา
การ฿ชพจนานุกรมตลอดจนผูสอนการปลสามารถ฿หคํานะนํานักศึกษา฿นรายวิชาการปลเดดี 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
  1. พื่อศึกษาการ฿ชพจนานุกรม฿นวิชาการปล 2 ของนักศึกษาวิชาอกภาษาจีน ช้ันปีที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
 2. พื่อศึกษาปใญหา฿นการ฿ชพจนานุกรม฿นวิชาการปล 2ของนักศึกษาวิชาอกภาษาจีน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ผูวิจัยดํานินการวิจัยดยวิธีการจกบบสอบถามการ฿ชพจนานุกรมละปใญหา฿นการ฿ช พจนานุกรม฿น
วิชาการปล 2 ฿หกับนักศึกษาวิชาอกภาษาจีนช้ันปีท่ี 3  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ภาครียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 50 คน ผูวิจัยดํานินการสัมภาษณแนักศึกษาจํานวน 10 คน 
ดยลือกนักศึกษาท่ีมีผลการรียนดีมาก 5 คน ปานกลาง 15 คน ละออน 10 คน พื่อป็นตัวทนของกลุมตัวอยาง
ซึ่งคําถาม฿นการสัมภาษณแครอบคลุม 2 ประด็น คือ การ฿ชพจนานุกรมละปใญหา฿นการ฿ชพจนานุกรม฿นวิชาการ
ปล2 ดํานินการวิคราะหแขอมูลที่เดจากการตอบบบสอบถามดยหาคาความถี่ละคารอยละละวิคราะหแขอมูล
จากการสัมภาษณแ ดยนําคะนนที่เดจากบบสอบถามมาวิคราะหแทางสถิติ เดก คารอยละ คาฉลี่ย฿นสวนการ
ปลความหมายของระดับ คะนน฿นบบสอบถาม ฿ชคาฉลี่ยของผลคะนนป็นตัวช้ีวัดตามกณฑแ฿น การวิคราะหแ
ตามนวคิดของ Best (1997) มีรายละอียดดังนี้ คาฉลี่ย ระดับการปลความหมาย 4.50-5.00 มากที่สุด บอยมาก 
หรือ ห็นดวยอยางยิ่ง 3.50-4.49 มาก บอย หรือ ห็นดวยมาก 2.50-3.49 ปานกลาง ป็นบางครั้ง หรือ ห็นดวย 
1.50-2.49 นอย หรือ เมห็นดวย 1.00-1.49 นอยที่สุด หรือ เมห็นดวยอยางยิ่ง 
 
ลการวิจัย  
 
ตารางที่ 1 รูปบบพจนานุกรม 

รูปบบพจนานุกรม x   S.D. ระดับ 

จีน-เทย 3.67 0.96 มาก 
เทย-จีน 3.42 0.87 มาก 
จีน-จีน 2.40 1.05 นอย 
จีน-เทย, เทย-จีน,จีน-จีน 3.08 0.83 ปานกลาง 

รูปแบบการใช๎พจนานุกรม 

ป๓ญหาการใช๎พจนานุกรม 

ประเภทพจนานุกรมตางๆ 

ผลการแปลของนกัศึกษา 
ข๎อผิดพลาดการแปลภาษาจีน 
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 จากตารางที่ 1 พบวารูปบบพจนานุกรมที่นักศึกษาวิชาอกภาษาจีน ช้ันปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา฿ช฿นการปลคือรูปบบพจนานุกรมจีน-เทยอยู฿นระดับมาก (3.67 ) ละรูปบบพจนานุกรมเทย-จีน
(3.42 )รองลงมาคือรูปบบพจนานุกรมจีน-เทย, เทย-จีน,จีน-จีน (3.08) ละอยู฿นระดับนอยคือรูปบบพจนานุกรม
จีน-จีน (2.40) 
 

ตารางที่ 2 ประภทการ฿ชพจนานุกรมที่นักศึกษา฿ชบอยที่สุด฿นการปล 
ประภทการ฿ชพจนานุกรมที่นักศกึษา฿ชบอยที่สุด฿นการปล x  S.D. ระดับ 

พจนานุกรมออนเลนแ google translate, baidu ป็นตน 3.38 0.74 ปานกลาง 
อพพิคชั่นพจนานุกรม฿นมือถือ 4.13 0.88 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาประภทการ฿ชพจนานุกรมที่นักศึกษา฿นระดับมาก฿นการปลคือ อพพิคช่ัน
พจนานุกรม฿นมือถือ (4.13) ละอยู฿นระดับปานกลางคือพจนานุกรมออนเลนแ google translate, baidu (3.38) 
 

ตารางที่ 3 ประด็นท่ีนักศึกษา฿ชพจนานุกรม฿นการปล 
ประด็นที่นักศึกษา฿ชพจนานุกรม฿นการปล x  S.D. ระดับ 

คนหาการอานตัวอักษรจีน 4.13 0.84 มาก 
คนหาความหมายที่จะปล 4.17 0.85 มาก 
คนหาวิธี฿ชคําศัพทและเวยากรณแ 3.63 0.95 มาก 
คนหาขอมูลตางๆ ชน คําพองรูป คําพองสียงคําตรงขาม ละคํา
ปรากฏรวม ป็นตน 

3.35 0.76 ปานกลาง 

คนหาวิธีการ฿ชประยค (ตัวอยางประยค) 3.56 0.75 มาก 
 3.16 0.61 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาประด็นที่นักศึกษา฿ชพจนานุกรม฿นการปลระดับมากคือคนหาความหมายที่จะ
ปล (4.17) คนหาการอานตัวอักษรจีน (4.13) คนหาวิธี฿ชคําศัพทและเวยากรณแ 3.63 คนหาวิธีการ฿ชประยค 
(ตัวอยางประยค) (3.56) ละอยู฿นระดับปานกลางคือ คนหาขอมูลตางๆ ชน คําพองรูป คําพองสียงคําตรงขาม 
ละคําปรากฏรวม (3.35) 
 

ตารางที่ 4 ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมจีน-เทย ฿นการปล 
ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมจีน-เทย ฿นการปล x  S.D. ระดับ 

เมมีคําศัพทแที่ตองการคนหา 3.08 1.08 ปานกลาง 
คนหาความหมายที่ตองการเมเด 3.23 0.89 ปานกลาง 
เมขา฿จบริบท฿นการปลจึงเมทราบจะ฿ชคําศัพทแตัว฿ด 3.46 0.82 ปานกลาง 
เมขา฿จวิธีการจัดรียงหมวดหมู พจนานุกรม 2.92 0.83 ปานกลาง 
เมขา฿จสัญลักษณแ คํายอ ฿นพจนานุกรม 3.12 0.96 ปานกลาง 
 3.16 0.61 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4 พบวาปใญหาการ฿ชพจนานุกรมจีน-เทย ฿นการปลที่อยู฿นระดับปานกลางคือ เมขา฿จ
บริบท฿นการปลจึงเมทราบจะ฿ชคําศัพทแตัว฿ด (3.46) รองลงมาคือคนหาความหมายที่ตองการเมเด (3.23) เม
ขา฿จสัญลักษณแ คํายอ ฿นพจนานุกรม (3.12) เมมีคําศัพทแที่ตองการคนหา (3.08)ละเมขา฿จวิธีการจัดรียง
หมวดหมู พจนานุกรม(2.92) 
 

ตารางที่ 5 ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมจีน-จีน ฿นการปล   
ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมจีน-จีน ฿นการปล x  S.D. ระดับ 

เมขา฿จคําจํากัดความ฿นพจนานุกรม(ความหมายจากภาษาจีนป็นภาษาจีน) 3.44 0.91 ปานกลาง 
เมปรากฏคําศัพทแที่ตองการคนหา 3.42 0.87 ปานกลาง 
คนหาความหมายที่ตองการเมพบ 3.29 0.82 ปานกลาง 
เมขา฿จวิธีการจัดรียงหมวดหมู พจนานุกรม 3.02 0.82 ปานกลาง 
เมขา฿จสัญลักษณแ คํายอ ฿นพจนานุกรม 3.23 0.87 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 5 พบวาปใญหาการ฿ชพจนานุกรมจีน-จีน ฿นการปลที่พบอยู฿นระดับปานกลางคือเมขา฿จ
คําจํากัดความ฿นพจนานุกรม(ความหมายจากภาษาจนีป็นภาษาจนี) (3.44) รองลงมาคือเมปรากฏคําศัพทแที่ตองการ
คนหา (3.42) คนหาความหมายที่ตองการเมพบ (3.29) เมขา฿จสัญลักษณแ คํายอ ฿นพจนานุกรม (3.23) ละเม
ขา฿จวิธีการจัดรียงหมวดหมู พจนานุกรม (3.02) 
 

ตารางที่ 6 ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมเทย-จีน ฿นการปล   
ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมเทย-จีน ฿นการปล x  S.D. ระดับ 

เมปรากฏคําศัพทแที่ตองการคนหา 3.13 0.99 ปานกลาง 
คนหาคําศัพทแที่สอดคลอง฿นบริบทเมพบ 3.17 0.81 ปานกลาง 
เมขา฿จวิธีการจัดรียงหมวดหมู พจนานุกรม 2.92 0.88 ปานกลาง 
เมขา฿จสัญลักษณแ คํายอ ฿นพจนานุกรม 3.13 0.95 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 6 พบวาปใญหาการ฿ชพจนานุกรมเทย-จีน ฿นการปลที่พบอยู฿นระดับปานกลางคือ คนหา
คําศัพทแที่สอดคลอง฿นบริบทเมพบ (3.17) รองลงมาคือเมปรากฏคําศัพทแที่ตองการคนหาละเมขา฿จสัญลักษณแ คํา
ยอ ฿นพจนานุกรม (3.13)ละเมขา฿จวิธีการจัดรียงหมวดหมู พจนานุกรม (2.92) 
 

ตารางที่ 7 ปใญหาการ฿ชพจนานุกรม฿นการปล   
ปใญหาการ฿ชพจนานุกรม฿นการปล x  S.D. ระดับ 

พจนานุกรม฿ชยากกินเป 2.96 0.86 ปานกลาง 
เมมีทักษะการ฿ชพจนานุกรม 2.79 0.82 ปานกลาง 
พจนานุกรมมีคําศัพทแวิชาการมากกินเป 3.12 0.67 ปานกลาง 
คําศัพทแ สํานวน รูปประยค หรือตัวอยางนอยทํา฿หนําคําศัพทแเป฿ชเดเมหมาะสม 3.31 0.78 ปานกลาง 
พจนานุกรมมีคําศัพทแหลากหลาย ทํา฿หลือก฿ชคําเมหมาะสม 3.37 0.76 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 7 พบวาปใญหาการ฿ชพจนานุกรม฿นการปลอยู฿นระดับปานกลางคือพจนานุกรมมีคําศัพทแ
หลากหลาย ทํา฿หลือก฿ชคําเมหมาะสม (3.37) รองลงมาคือคําศัพทแ สํานวน รูปประยค หรือตัวอยางนอยทํา฿หนํา
คําศัพทแเป฿ชเดเมหมาะสม (3.31) พจนานุกรมมีคําศัพทแวิชาการมากกินเป (3.12) พจนานุกรม฿ชยากกินเป 
(2.96) ละ เมมีทักษะการ฿ชพจนานุกรม (2.79) 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลวิจัยจากการสัมภาษณ๑ 
 จากการสัมภาษณแนักศึกษาที่ลงทะบียนรียน฿นรายวิชาการปล 2 ช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา จํานวน 10 คน สามารถสรุปผลเดดังตอเปนี้ 
 การ฿ชพจนานุกรม฿นการปล พบวานักศึกษาสวนมากยังอาศัยรูปบบพจนานุกรมออนเลนแมาก฿นดาน
การปลจากภาษาจีนป็นภาษาเทย นักศึกษากือบรอยละ 90 ฿ชพจนานุกรมออนเลนแนื่องจากกิดความสะดวก 
รวดร็วละงายตอการปล นักศึกษายังเมสามารถ฿ชพจนานุกรมบบจีน -จีน เดนื่องจากคลังคําศัพทแนอย ขาด
ความอดทน ปลเมเด ทํา฿หนักศึกษาทอมื่อวลาปิดพจนานุกรมออนเลนแบบจีน-จีน ละนักศึกษาคิดวาสียวลา
อีกทั้งเมขา฿จความหมาย ถึงมนวาผูสอนจะลงมือสอนละพาลงมือปฏิบัติเปลวตนื่องจากขอจํากัดดานวลาจึง
ทํา฿หผูรียนตองกลับเปรียนรูดวยตนอง 
 ปใญหาที่พบ฿นการ฿ชพจนานุกรม฿นการปล นื่องจากวา฿นรายวิชาการปล 2 นื้อหา฿นรายวิชานักศึกษา
รูสึกวานื้อหารียนยาก คําศัพทื฿หมๆยอะมากละสวนมากป็นนื้อหาปใจจุบันมื่อ฿ชพจนานุกรมทํา฿หเด
ความหมายเมตรงกับรื่องที่จะปล หรือเมพบความหมายของคําศัพทแนั้นๆ หาจอตปลเมถูกตองนื่องจาก
คําศัพทแนั้นป็นคําศัพทแท่ี฿หมละทันสมัยยังเมเดบรรจุ฿นพจนานุกรม กอ฿หกิดการปล฿นนื้อหาคลาดคลื่อนหรือ
คําๆนั้นมีความหหมายที่หลากหลายลือกเมถูกวาจะ฿ชคําเหน฿นการปล 
 มื่อลงมือปฏิบัติการปลนั้นนักศึกษาสวนมากยอมรับวา฿ช google translate ปลกือบทุกคน
นื่องมาจากสะดวก รวดร็ว ลวนักศึกษาคอยมาอานอีกครั้งคือทําการปฏิบัติการปลพื่อตรวจทานอีกรอบ หรือถา
ปลเมเดก็หลีกลี่ยงท่ีจะเมปฏิบัติการปล฿นวลีหรือประยคนั้นๆนื่องจากเมรูวาจะปลอยางเร 
 
ข๎อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช๎พจนานุกรมและป๓ญหาการใช๎พจนานุกรม 
 1. วลา฿นการสอนละฝึกปฏิบัติ฿นการรียนการสอนการ฿ชพจนานุกรมมากกวา 1 ครั้งละ฿นหลายๆ
รายวิชาชน การอานภาษาจีน อักษรจีน จีนระดับตน จะเดทํา฿หนักศึกษาขา฿จการ฿ชเดมากข้ึน 
 2. ฿นรายวิชาการปล 2 นื่องจากสวนมากนื้อหาทันสมัย คําศัพทแ฿หม อยากมีตัวอยาง฿นการ฿ช
พจนานุกรม฿นการปลมากกวานี้ หรือทําพจนานุกรมคําศัพทแที่฿นพจนานุกรมยังเมมีพิ่มติมขึ้นมาประกอบคูมือ฿ห
นักศึกษาเดคนควาจะทํา฿หรียนเดดีละสนุกมากข้ึน 
 3. พจนานุกรมจีน-เทย ควรพิ่มการยกตัวอยางการ฿ชคําหรือรูปประยคที่ขา฿จงายพื่อความกระจางชัด
฿นการนําเป฿ชพราะคํา฿นภาษาจีนมื่อปลป็นภาษาเทยมีความหมาย฿กลคียงกันมากยากตอการนําเป฿ช 
 4. พจนานุกรมจีน-จีน ผูสอนควรจะสอนกอนท่ีจะมารียน฿นรายวิชาการปลพื่อท่ีนักศึกษาจะเดคุนคย
ละมีความชํานาญ฿นการ฿ชพจนานุกรม 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาท้ัง 50 คน ซึ่งป็นนักศึกษาวิชาอกภาษาจีนช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา มีรูปบบการ฿ชพจนานุกรม฿นระดับมากคือพจนานุกรมจีน-เทยละพจนานุกรมเทย-จีนนื่องจาก฿น
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รายวิชาการปลนั้นนักศึกษาจะตองปฏิบัติการปลจากจีนป็นเทยละเทยป็นจีนจึงตองคนหาความหมายละ
คําศัพทแระหวางสองภาษาป็นจํานวนมาก ละประภทที่นักศึกษา฿ชบอย฿นการปลมากที่สุดคืออพพิคช่ัน
พจนานุกรม฿นมือถือการ฿ชพจนานุกรมนี้เดสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดุษฎี  รีงรัตนกุล(2552) ที่พบวาผูรียนการ
ปลมีการ฿ชพจนานุกรม 2 รูปบบ฿นการปล คือ พจนานกุรมภาษาดียวละพจนานกุรมสองภาษา ดย฿ช
พจนานกุรมองักฤษ-เทย อังกฤษ-องักฤษ ละเทย-อังกฤษ มากที่สุด  นื่องจาก฿นรายวิชาการปลที่รียน นิสิตตอง
ฝึกปลจาก ภาษาอังกฤษป็นภาษาเทยละจากภาษาเทยป็นภาษาอังกฤษ จึงตองคนหาคําศัพทและความหมาย
ของคําศัพทแเปมาระหวางสองภาษานี้ 
 2. จากผลการวิจัยพบวาปใญหา฿นการ฿ชพจนานุกรมจีน-เทย ฿นการปลคือเมขา฿จบริบท฿นการปลจึง
เมทราบจะ฿ชคําศัพทแตัว฿ด ปใญหา฿นการ฿ชพจนานุกรมจีน-จีน ฿นการปลคือเมขา฿จคําจํากัดความ฿นพจนานุกรม
(ความหมายจากภาษาจีนป็นภาษาจีน)  ปใญหาการ฿ชพจนานุกรมเทย-จีน ฿นการปลคือคนหาคําศัพทแที่สอดคลอง
฿นบริบทเมพบ ปใญหาการ฿ชพจนานุกรม฿นการปลคือพจนานุกรมมีคําศัพทแหลากหลาย ทํา฿หลือก฿ชคําเม
หมาะสม สอดคลองกับผลการวิจัยของนซีละฮล (Nesi & Haill, 2002) พบวาผีรียนมีปใญหา฿นการลือกหา
คําศัพทแที่หมาะสมจากรายการคําศัพทแ฿นพจนานกุรมซึ่งปใญหากิดจากการเมมีทักษะ฿นการ฿ชพจนานุกรม เมคนุ
คยกับการ฿ชพจนานุกรมละเมเดรียนละฝึกการ฿ชพจนานุกรมมากอน  สวนครน (Koren, 2011) อธิบายวา
ผู฿ชพจนานุกรมพบวาความหมายตางๆ ที่พจนานุกรม฿หเว฿ชเมเดตรงกับคําศัพทแ฿นบทอานที่พบสมอเป  การที่ผี
รียนหาความหมายคําศัพทแที่ตองการเมเดอาจป็นพราะผูรียนเมขา฿จหนาที่ทางเวยากรณแของคําศัพทและนื้อหา
บริบทท่ีคําศัพทแปรากฏจึงเมสามารถหาความหมายที่หมาะสมเด  
 
ข๎อเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑  
 1. สามารถนําเปประยุกตแ฿ช฿นการสอนละการปิดการ฿ชพจนานุกรม฿นรายวิชาการอานภาษาจีนชน 
การหาอักษรหมวดนํา การปิดหาความหมายของคําศัพทแ  
 2. ผูสอนทราบถึงคําศัพทแที่ทันสมัย ซึ่งเมปรากฏ฿นพจนานุกรม ซึ่งผูสอนตองวางผนตรียมการสอน
ลวงหนา  
 3. ผูสอนสามารถตรยีมผนการสอน฿นรายวิชาการปลหรอืออกบบกิจกรรมการปลดยที่นักศึกษาเม
ตองอาศัยพจนานุกรมออนเลนแป็นตัวชวย฿นการปล 
 4. ผูสอนเดทราบละขา฿จปใญหาการ฿ชพจนานุกรมละตรียมรูปบบการสอนพื่อชวยลดปใญหาการ฿ช
พจนานุกรม฿นรายวิชาการปล 
 5. สามารถนําเปประยุกตแ฿ช฿นการปรับปรุงการทําพจนานุกรม฿นอกาสตอเปเด  ชน การพิ่มการ
ยกตัวอยางความหมายของคําศัพทแพื่อ฿หผูหาคําศัพทแขา฿จเดกระจางชัดยิ่งขึ้น การพิ่มคําศัพทแ฿หมลง฿น
พจนานุกรม 
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การศึกษาการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผ๎ูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูผ๎ูสอนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

A STUDY PROMOTING MORALS AND ETHICS ON SELF GOVERNANCE, PEOPLE GOVERNANCE 
AND WORK GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE OPINIONS OF TEACHERS IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER NAKHONRATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL OFFICE 

SERVICE AREA 3 
 

พรทิพย๑ ทบธรรม1 
MissPornthipTopthum1 

เพชรสุดา ภูมิพันธุ๑1 
Petsuda Phumiphan1 

1นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
1รองศาสตราจารยแ ดร. คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้ป็นการศึกษาการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน  ของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา ขต 3 มี
วัตถุประสงคแพื่อศึกษาละปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา จํานกตามขนาดของสถานศึกษาละประสบการณแ฿นการสอน
ของครูผูสอนกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษา เดกครูผูสอน฿นสถานศึกษาสั งกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาขต 3ปีการศึกษา 2559จํานวน 320คน เดมาจากการสุมตัวอยางบบหลายขั้นตอน 
ครื่องมือท่ี฿ช  เดก บบสอบถามมีคาความช่ือมั่นทากับ 0.97สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก ความถี่ รอย
ละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐานการวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-way ANOVA) ละปรียบทียบ
ป็นรายคู ดยวิธีการของ Scheffe’  
 ผลการวิจัยพบวา  
 คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ดยภาพรวมละรายดานอยู฿น
ระดับมากทุกดานดานที่มีคาฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน รองลงมาคือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม฿นการครองคน ละดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน ตามลําดับละครูผูสอน฿นสถานศึกษาที่มี
ขนาดละประสบการณแ฿นการสอนตางกันมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
คําสําคัญ : คุณธรรมจริยธรรม,  สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
 
ABSTRACT 
 This research was a study promoting of morals and ethics on self governance, people 
governance and work governance ofschool administrators in the opinions of teachers in 
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educational institutions under NakhonRatchasima Primary Educational Office Service Area3. Its 
purposes were to study and to compare the morals andethics on self governance, people 
governance and work governance ofschool administrators in the opinions of teachers in 
educational institutions, classified by school sizes, teachers’ work experiences and guidelinesfor 
promoting of morals and ethics. Samples used in this study were questionnaire’ respondents 
i.e.320teachers, who worked in the 2017 academic year, underNakhonRatchasima Primary 
Educational Office Service Area3 obtained by multi-stage sampling method. Samples for 
interviewing were 9 experts in morals and ethics obtained by purposive sampling.The research 
tools for collecting data in this research were questionnaires with reliability of 0.97, datawas 
analyzed by statistics to find frequency,percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA 
and the Scheffe method for pair matching comparison. 
 The findings indicated that:  
 The morals and ethics on self governance, people governance and work governance 
ofschool administrators in the opinions of teachers in educational institutions under 
NakhonRatchasima Primary Educational Office Service Area3 were in high level both of overall 
and each aspect. The highest meanwas in aspect ofself governance and the next was in aspect of 
people governance and work governance, respectively.Teachers in different school sizes and 
different work experiences had their opinions on morals and ethics on self governance, people 
governance and work governanceofschool administrators with statistically significance at the .05 
level. 
Keywords : Morals and Ethics, NakhonRatchasima Primary Educational Office Service Area 3 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สภาพปใจจุบันมีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็วทั้งศรษฐกิจละสังคมทํา฿หสถานภาพของผูบริหาร
สถานศึกษาละครูปลี่ยนปลงตามเปดวยอยางมากดยนวนมป็นเป฿นทางเมพึงประสงคแดยฉพาะอยางยิ่ง
ปใญหาทางดานคุณธรรมละจริยธรรมการกระทําผิดวินัยของผูบริหารสถานศึกษาละครู฿นตละปียังมีจํานวนมาก
ซึ่งการกระทําผิดวินัยหลานี้กอ฿หกิดผลสียหายทั้งตอตนองละสวนรวมอยางยิ่งกลาวคือมื่อผูบริหารละครูขาด
วินัยยากท่ีจะอบรมคนอ่ืนละป็นบบอยางท่ีดีเดป็นอุปสรรคตอการสริมสรางทรัพยากรมนุษยแ฿หมีคุณคาละ฿น
การสรางประสิทธิภาพของหนวยงาน  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู.  2541 : 54) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติพ.ศ. 2542 ระบุนวทางการปฏิรูปการศึกษามีความจําป็นอยาง
รงดวนที่จะตองพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา฿นสังคมยุคลกาภิวัตนแ฿หมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแป็น
ผูนําป็นบบอยางท่ีดี฿นการประพฤติละสงสริมคุณธรรม฿หกครูอาจารยและนักรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงคแ
ผูบริหารรงรียนป็นบุคคลที่ตองทํางานกับคนจํานวนมากการทํางานจะมีความสุขท้ังตนองละพื่อนรวมงานอันจะ
สงผลดีตอคุณภาพการศึกษานั้นผูบรหิารรงรียนตองมีความรูตลอดจนสามารถนําความรูกี่ยวกับคุณธรรมเปปรับ฿ช
฿นการครองตนการจัดการศึกษาตองป็นเปพื่อพัฒนาคนเทย฿หป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกายจิต฿จสติปใญญา
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ความรูละคุณธรรมมีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข
(พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ.  2542 : 3) 
 ผูบริหารสถานศึกษาป็นบุคคลสําคญั฿นการบริหารจัดการศึกษา฿หกิดประสทิธิภาพตามวัตถุประสงคแที่
กําหนดเวละป็นท่ีนาสน฿จวาปใจจุบันผูบริหารรงรียนเดปฏิบัติตนป็นเปตามที่สังคมประสงคแหรือเมนอกจากนี้฿น
ฐานะที่ผูบริหารรงรียนป็นหัวหนาตองปกครองผู฿ตบังคับบัญชาสมควรตองกระทําตนป็นบบอยางกคนอื่นเมวา
จะป็นความประพฤติละการปฏิบัตงิานจึงปน็ที่สังกตของทุกคนละมักจะถือป็นบบอยางวาผูบริหารตองมี
ความรอบคอบพราะผูบริหารป็นหัว฿จสําคัญของหนวยงานทุกหนวยงานยอมปรารถนาละ฿หการยอมรับนับถือ
ผูบริหารที่มีคุณภาพกลาวคือป็นบุคคลที่มีความรูมคีวามสามารถมีทักษะความชํานาญงานมีประสบการณแมีวิสัยทัศนแ
กวางเกลตที่หนือสิ่ง฿ดคือความป็นผูมีคุณธรรม฿นจิต฿จละมีจริยธรรมที่นาลื่อม฿สศรัทธาซึ่งคุณธรรมจริยธรรม
คือป็นคุณสมบัติอันสําคัญที่จะป็นสวนสริม฿หผูบริหารนั้นสามารถครองตนครองคน 
ละครองงานเดอยางมีประสิทธิภาพ(อมราล็กริงสินธุแ.  2542 : 3) 
 สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 มีรงรียน฿นสังกัด จํานวน 186 รงรียน 
จํานวนครูละผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,881 คน เดทําการสอนกระจายอยูตามสถานศึกษาตางๆ ทุกพื้นที่ของ
ขต 3 เดก อําภอวังน้ําขียว อําภอปใกธงชัย อําภอครบุรี ละอําภอสิงสาง ฿นสภาพวดลอม ขนบธรรมนียม
ประพณี วัฒนธรรมที่ตกตางกัน กิดภาวะวิกฤต ทางศรษฐกิจ วัตถุนิยมขามามีบทบาทตอวิถีการดํารงชีวิต 
คานิยมที่ปลี่ยนปลงเป สงผลกระทบตอผูบริหารละครู฿นสถานศึกษา เมสามารถปฏิบัติตนตามกรอบหง
คุณธรรมจริยธรรมการครองตน ครองคน ครองงานเด ป็นหตุ฿หถูกตําหนิถูกรองรียน ถูกสอบวินัย ดยการทําผิด
วินัยละถูกดํานินการทางวินัย ละถูกดํานินการสิ้นสุดลงลว ปี 2554 ถึง ปี 2559 จํานวน 22 ราย (สํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3)  
 จากความป็นมาดังกลาว ผูวิจัยจึงสน฿จศึกษาละปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน 
ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3บทความรื่องนี้ป็นสวนหนึ่งของวิทยานิพนธแรื่องการศึกษานวทางการสงสริม
คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3  
 2. พื่อปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 จํานกตาม 
ขนาดของสถานศึกษาละประสบการณแ฿นการสอน 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทํา฿หทราบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3  
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 2. ทํา฿หทราบผลการปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
จํานกตามขนาดของสถานศึกษาละประสบการณแ฿นการสอน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะศึกษานวทางการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครอง
งานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา ขต 3 
ดย฿ชหลักคุณธรรมจรยิธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ตามระบบบริหารกิจการบานมืองละสังคมที่ดกีับ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (2551 : 3 - 
32) คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน เดกฆราวาสธรรม 4คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน เดกพรหมวิหาร 4 
คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน เดกอิทธิบาท 4 กรอบนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
  ตัวปรตน ตัวปรตาม 
 

 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. คุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมการสดงออกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ดวยจิตสํานึก฿นจิต฿จมีพฤติกรรมป็นที่ยอมรับของคน฿นสังคม 
  1.1 คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนหมายถึง  คุณธรรมจริยธรรมที่ป็นหลักปฏิบัติของตน฿หดํานิน
ตามวัตถุประสงคแคือฆราวาสธรรม 4 เดก  1) สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะสัจจะ เดก ความจริง฿จ ซื่อสัตยแ พูดจริงทํา
จริง ป็นความรักช่ือสียงละกียรติยศของตน ตักตือนผู฿ตบังคับบัญชาดวยความหวังดี ประพฤติตนเดหมาะสม 
ละป็นผูที่พูดจริงละทําดังคําพูด 2) ทมะ เดกการป็นคนท่ีรูจักขม฿จตนอง เมอาตอารมณแตัวองป็น฿หญ  3) 
ขันติ เดก ความอดทน อดกลั้นป็นความอดทนเดมื่อปะทะกับความขัดยง  ละเมประพฤติตน฿นทางที่สื่อมสีย  
ละ 4) จาคะ เดกการสียสละอันป็นการทุมทสียสละวลา ดูลชวยหลือผูอื่นตามกําลังของตน ละสรางขวัญ
ละกําลัง฿หผูอื่น 
  1.2 คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคนหมายถึง  คุณธรรมจริยธรรมที่฿ช฿นการปกครองบังคับบัญชา
หรือนําคน฿หทํางานอยู฿นสังคมดยอาศัยหลักธรรมประจํา฿จของผู฿หญคือพรหมวิหาร 4 เดก1) มตตา  ความรัก
฿คร ปรารถนาดี  2) กรุณาความสงสาร  3) มุทิตาความยินดี มื่อห็นคนอ่ืนเดดี ละ 4)อุบกขาความมี฿จป็นกลาง 

1.  ขนาดของสถานศึกษา 
 1.1 ขนาดล็ก 
 1.2 ขนาดกลาง 
 1.3 ขนาด฿หญ 
2. ประสบการณแ฿นการสอน 
 2.1 ต่ํากวา5ปี 
 2.2 ตั้งต5-10 ปี 
 2.3 มากกวา10ปีขึ้นเป 

ทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ฆราวาสธรรม 4 
2. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน พรหมวิหาร 4 
3. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน อิทธิบาท 4 
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  1.3 คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมที่฿ชป็นหลัก฿นการปฏิบัติงาน
ของตนละ หนวยงาน฿หดํานินเปตามวัตถุประสงคแคืออิทธิบาท 4 เดก 1) ฉันทะความพอ฿จรัก฿คร฿นสิ่งนั้น 2) 
วิริยะพากพียรทํา฿นสิ่งนั้น 3) จิตตะอา฿จฝใก฿ฝุ฿นสิ่งนั้น ละ 4) วิมังสาหมั่นตริตรองพิจารณาหตุผล฿นสิ่งนั้น 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูที่ดํารงตําหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
 3. ครู฿นสถานศึกษา  หมายถึง  ครูผูปฎิบัติหนาท่ีการสอน฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
 4. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดขนาดของสถานศึกษาตามกณฑแของกระทรงศึกษาธิการ 
บงป็น 1)สถานศึกษาขนาดล็ก นักรียน 1-120 คนลงมา2)สถานศึกษาขนาดกลาง นักรียน 121- 499 คนละ 3)
สถานศึกษาขนาด฿หญ นักรียน 500 คนขึ้นเป 
 5. ประสบการณแ฿นการสอน  หมายถึง  ระยะวลา฿นการสอน฿นสถานศึกษาของครูผูสอน ดยนับป็นปี 
กําหนดป็น 3 กลุม เดก 1) ประสบการณแ฿นการสอนต่ํากวา 5 ปี2)ประสบการณแการ฿นการสอน  5-10 ปี  ละ 3)
ประสบการณแ฿นการสอนมากกวา 10 ปีขึ้นเป 
 6. สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 คือ ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 ตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 ละกเขพิ่มติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 วาดวยระบียบบริหารราชการขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 
5 อําภอ เดก อําภอครบุรี อําภอชคชัย อําภอสิงสาง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอปใกธงชัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้เดก ครู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 ปีการศึกษา 2559ทั้งหมดจํานวน 1,881คน (สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 : 2559) 
 2. กลุํมตัวอยําง 
  กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ เดก ครู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ปีการศึกษา 2559จํานวน 320 คน เดมาจากการสุมตัวอยางบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage random sampling) ดังนี ้
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล เดก บบสํารวจป็นบบตรวจสอบรายการ (Check list) บง
ออกป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 บบประมินคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ขต 3 ซึ่งป็นคําถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา ( Rating scale ) มี 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางนอยละ นอยที่สุดละ฿หคะนนตาม
น้ําหนักความสําคัญจากมากเปหานอย 
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 ขั้นตอนการสร๎างเคร่ืองมือ 
 1. บบสอบถามผูวิจัยสรางบบสอบถามขึ้นองดยมีขั้นตอน฿นการสรางดังนี้ 
  1.1 ศึกษาอกสารละตําราที่กี่ยวกับการศึกษาละการปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครอง
ตน ครองคนครองงานละอกสารกี่ยวกับการสรางบบสอบถาม 
  1.2 กําหนดกรอบความคิดกี่ยวกับการสรางครื่องมือการศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ พื่อการศึกษาละการ
ปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 3 ประการคือ1)คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนเดก
ฆราวาสธรรม 42)คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคนเดกพรหมวิหาร 4ละ 3)คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน
เดกอิทธิบาท 4 
  1.3 นําผลการศึกษาคนควาท่ีเดจากอกสารงานวิจัยมาสรางบบสอบถามกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
฿นการครองตนครองคนครองงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมาขต 3 สนอ฿หกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแตรวจสอบความตรงชิงนื้อหาละความหมาะสมของ
ภาษาลวนํามาปรับปรุงกเข 
  1.4 นําบบสอบถามที่สราง฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองละขอสนอนะพื่อนํามาปรับปรุง
กเข 
   1.4.1 นําบบสอบถามเปหาคุณภาพครื่องมือดย1) นําบบสอบถามเป฿หผูช่ียวชาญจํานวน 
5 คน พิจารณาตรวจความที่ยงตรงของนื้อหา (Content validity) ละความชัดจนของภาษาละ 2) นํา
บบสอบถามที่กเขลว ตามคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูชี่ยวชาญสนอนะเปทดลอง฿ช (Try out) 
รงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน 
ลวนําผลการตอบบบสอบถามมาวิคราะหแหาความช่ือมั่น (Reliability) ขอบบสอบถามทั้งฉบับ ดยการหาคา

สัมประสิทธิ์อลฟา ( ∝) (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach(บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 99) เดคา
ความชื่อมั่นของบบสอบถามรวมทั้งฉบับทากับ 0.97 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยเดดํานินการก็บรวบรวมขอมูลดยดํานินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก็บรวบรวมขอมูลดวยบบสอบถาม 
  1.1 ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา พื่อขอความรวมมือเปยังสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
  1.2 ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือ฿นการก็บขอมูลจากสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 พื่อขอความรวมมือเปยังสถานศึกษา฿นสังกัด 
  1.3 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือตอบบบสอบถามพื่อการวิจัยเปยังสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 พรอมดวยบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด ละ
ซองปลาติดสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยพื่อขอความรวมมือครูผูสอนตอบบบสอบถามสงคืนผูวิจัยทางเปรษณียแ 
  1.4 ผูวิจัยก็บรวบรวมบบสอบถามตามที่เดรับสงคืนทางเปรษณียแ ละผูวิจัยตามก็บบบสอบถาม
ที่หลือดวยตนองอีกครั้ง 
  1.5 บบสอบถาม จํานวน 320 ชุด ก็บรวบรวมมาเดจํานวน 320 ชุด คิดป็นรอยละ 100 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณแของบบสอบถามที่เดรับกลับคืนมา 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  1.1 นําบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งป็นขอมูลกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษาละประสบการณแ฿นการ
สอนของผูตอบบบสอบถามเปประมวลผลดยวิธีทางสถิติดวยครื่องคอมพิวตอรแ ปรกรมสําร็จรูป ลวนําสนอ
ผลการวิคราะหแขอมูล฿นตาราง 
  1.2 นําบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งป็นขอมูลกี่ยวกับการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน 
ครองคน ครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 มาคํานวณหาคาฉลี่ย ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน( S.D.)฿ชกณฑแความหมายคาฉลี่ยของ (บุญ
ชม ศรีสะอาด.  2545 : 99) ป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ดังนี ้
   คาฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง   คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับ มากที่สุด 
   คาฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง   คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับ มาก 
   คาฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง   คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับ ปานกลาง 
   คาฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง   คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับ นอย 
   คาฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง   คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับนอยท่ีสุด 
 2. ทดสอบสมมุติฐานพื่อปรียบทียบการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน
ของผูบริหาร ตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
ดย฿ชคาF (F-test)ถาพบวามีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ฿นตละดานจะทําการทดสอบ
คาฉลี่ยรายคู ดย฿ชวิธีการของ Scheffe’ 
 

ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
ปรากฏผลวิจัยดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคนครองงานของผูบริหาร
 สถานศึกษาตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 นครราชสีมา ขต 3 ดยภาพรวมละรายดาน 

คุณธรรมจริยธรรมของผูบรหิารสถานศึกษา X  S.D. ปลผล 
1. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน 3.85 0.39 มาก 
2. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน 3.83 0.35 มาก 
3. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน 3.59 0.31 มาก 
รวม 3.76 0.29 มาก 

 

  จากตารางที่ 1 พบวา คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอน฿น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ดยภาพรวมมีคุณธรรมจริยธรรม
อยู฿นระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.29) มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ทุกดานอยู฿นระดับมากชนดียวกัน ดย
ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด เดกดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ( X = 3.85, S.D. = 0.39) รองลงมา คือคุณธรรม
จริยธรรม฿นการครองคน ( X = 3.83, S.D. = 0.35) ละดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน ( X = 3.59, S.D. 
= 0.31) ตามลําดับ มื่อพิจารณาป็นรายขอ฿นตละดานปรากฏผล ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.39) 
มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวา คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับมากทุกขอระดับดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด เดก ขอ 6 

ยอมรับฟใงความคิดห็นละขอสนอนะ฿นการทํางานรวมกับผู฿ตบังคับบัญชาเด ( X = 3.99, S.D. = 0.71) 

รองลงมาคือขอ 10 อดกลั้น฿นการเมประพฤติตน฿นทางที่สื่อมสีย ( X = 3.98, S.D. = 0.72) ละขอ 3 สดงความ

อดทนเดมื่อปะทะกับความขัดยงท่ีรุนรงเมป็นมิตร ( X = 3.97, S.D. = 0.72) ตามลําดับ  

  1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X =3.83, S.D. = 0.35) 
มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวา คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับมากทุกขอ ดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือขอ 8 ฿หความ

ชวยหลือผู฿ตบังคับบัญชามื่อเดรับความดือดรอนดวย฿จท่ีบริสุทธ์ิ ( X = 4.01, S.D. = 0.66)รองลงมาคือขอ 14 เม

คิดรายตอผู฿ตบังคับบัญชาทั้งตอหนาละลับหลัง ( X = 3.99,S.D. = 0.66)ละขอ 12 เมลําอียงดวยรักหรือชังตอ

ผู฿ตบังคับบัญชาทุกคน ( X = 3.97, S.D. = 0.76) ตามลําดับ 

  1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X =3.59, S.D. = 0.31) 
มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวา คุณธรรมจริยธรรมอยู฿นระดับมาก 14 ขอ ระดับปานกลาง 3 ขอดยขอที่มีคาฉลี่ย

สูงสุด คือขอ 4 มีความพึงพอ฿จ฿นผลงานของตนที่เดกระทํา฿หกับผู฿ตบังคับบัญชาเดจนสําร็จ ( X  = 3.88, S.D. = 

0.72)รองลงมาคือขอ 1ชื่อมั่นศรัทธา฿นการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ( X = 3.83,S.D.= 0.60)ละขอ 8 

มีความพียรพยายามที่จะปฏิบัติงาน฿หสําร็จดยริ่มจากการพยายามกับตัวองกอน( X = 3.75,S.D. = 0.67) 
ตามลําดับ 
 2. การปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3จํานกตาม
ขนาดของสถานศกึษาดยภาพรวมละรายดานปรากฎผลวิจัยดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  
 คุณธรรมจริยธรรมของผูบรหิาร

สถานศึกษา 
ขนาดสถานศึกษา  

F 
 
p  ขนาดล็ก ขนาดกลาง ขนาด฿หญ 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D 
1. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน 3.87 .358 3.89 .427 3.61 .127 08.624* .000 
2. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน 3.78 .367 3.91 .349 3.59 .128 15.877* .000 
3. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน 3.71 .317 3.57 .302 3.37 .139 19.882* .000 
 รวม 3.79 .294 3.79 .293 3.52 .087 15.528* .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
  จากตารางที่ 2  พบวาผลการปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 จํานกตามขนาดของสถานศึกษาดยภาพรวมละรายดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 ละมื่อปรียบทียบป็นรายคูเด ปรากฏผลวิจัยดังนี้ 
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  2.1 คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 จํานกตามขนาดของ
สถานศึกษาพบวาดยภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  มื่อนํามาปรียบทียบป็นรายคู  พบวา  
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จํานวน  2  คู  เดก  คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครอง
คน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กสูงกวาครู฿นสถานศึกษาขนาด฿หญ
ละคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษา
ขนาดกลางสูงกวาครู฿นสถานศึกษาขนาด฿หญ  สวนคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กละครู฿นสถานศึกษาขนาดกลางเมตกตางกัน 
ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ดยภาพรวมละรายขอตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ .05 จํานวน 2 
คู เดก ครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนของผู บริหารสถานศึกษาสูงกวา
สถานศึกษาขนาด฿หญละครู฿นสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนของผูบริหาร
สถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญสวนครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กละขนาดกลางมีทัศนะตอคุณธรรม
จริยธรรม฿นการครองตนของผูบริหารสถานศึกษาเมตกตางกัน 
   ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน ดยภาพรวมละรายขอตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 จํานวน  3  คู  เดก  ครู฿นสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคนของ
ผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาดล็กครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการ
ครองคนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญ  ละครู฿นสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะตอ
คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญ 
   ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน ดยภาพรวมละรายขอตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 จํานวน 3 คู เดก  ครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาดกลางครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการ
ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญ  ละครู฿นสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะตอ
คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงานของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญ 
  2.2 การปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 จํานก
ตามประสบการณแ฿นการสอน ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 การปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
 ของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
 จํานกตามประสบการณแ฿นการสอนดยภาพรวมละรายดาน 

คุณธรรมจริยธรรมของผูบรหิารสถานศึกษา 
ประสบการณแ฿นการสอน  

F 
 
p ต่ํากวา 5 ปี 5-10 ปี 10 ปีขึ้นเป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน 3.87 .42 3.86 .34 3.82 .41 0.296 .744 
2. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคน 3.89 .36 3.80 .32 3.81 .36 1.928 .147 
3. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน 3.62 .33 3.57 .29 3.59 .30 0.793 .453 
 รวม 3.79 .32 3.74 .25 3.74 .29 1.020 .362 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 จากตารางที่ 3พบวาผลการปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 จํานกตามประสบการณแ฿นการสอนดยภาพรวมละรายดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ  .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาละการปรียบทียบการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขต 3 ผูวิจัยอภิปรายประด็นสําคัญจากการคนพบ฿นการศึกษาดังนี ้
 1. จากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ผลการวิจัย
พบวา คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน อยู฿นระดับมาก  ซึ่งป็นดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจป็นพราะหลัก
คุณธรรมละจริยธรรมป็นนวทางที่ถูกตองละดีงาม ถาผูบริหารครองตนดยยึดหลักคุณธรรมละจริยธรรมลว
จะสามารถประคองชีวิตเดอยางราบรื่น กิดผลดีมีความสุข ประสบความสําร็จ อีกทั้งป็นตัวอยางตอผู฿กลชิดเด  
สอดคลองกับพระมหาบุญมี มาลาวชิร (2550 : 19) เดกลาวเววา การครองชีวิต฿หดํานินเปตามทางที่ถูกตองดีงาม 
การครองตนป็นศิลปะการประคองชีวิต฿หดํานินเปอยางราบรื่น เมติดขัด ตั้งอยู฿นนวทางที่ถูกตอง ดีงาม อันจะ
นํามาซึ่งความสุขละความสําร็จ฿นชีวิต การดํานินชีวิต฿หเดผลดีมีสุข ตองรูจักครองชีวิตตัวอง฿หดี พราะหากเม
รูจักครองตน฿หตั้งอยู฿นทางที่ถูกท่ีควรลว ก็อาจจะทํา฿หดํานินชีวิตผิดพลาด ผิดทาง หลงเปทํา฿นสิ่งท่ีป็นอันตราย
฿หกชีวิตตัวองละคนอื่นเดสอดคลองกับงานวิจัยของกียรติยศ อี่ยมคงทอง (2547 : 29) เดวิจัยการบริหาร
รงรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา฿นทรรศนะของบุคลากร฿นรงรียนพธิ์นิมิตวิทยาคม 
ผลการวิจัยทรรศนะของบุคลากร ตอการบริหารรงรียนของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยู฿น
ระดับมาก สอดคลองกับ ชวงศักดิ์ สงจันทรแ (2548 : 27) เดวิจัยความคิดห็นของครูกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึง
ประสงคแของผูบริหารสถานศึกษา พบวา สมรรถภาพที่พึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดห็นของครู
ดยภาพรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก  รียงตามลําดับเดก ดานคุณลักษณะ ดานความรู ดานทักษะละดาน
ผลงานอ่ืนๆ 
 2. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอน
฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ผลการวิจัยพบวา คุณธรรม
จริยธรรม฿นการครองคน อยู฿นระดับมาก  ซึ่งป็นดานท่ีมีคาฉลี่ยรองลงมาจากคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนทั้งนี้
อาจป็นพราะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ฿หความสําคัญ
ละบริหารคนดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ มีความมตตา กรุณา มุทิตาละอุบกขา฿นการปฏิบัติตอผู฿ตบังคับบัญชา
ทํา฿หกิดความอื้อฟื้อผื่อผตอกัน  มีความรูสึกที่ดีตอผูบริหารสถานศึกษาจนสามารถครอง฿จผู฿ตบังคับบัญชาเด   
สอดคลองกับ พระทพดิลก (2557 : 48) เดกลาวเววา ความอื้อฟื้อผื่อผระหวางกัน หลักของการครอง฿จคนป็น
รื่องของกิริยา ปฏิกิริยาของบุคคล ผูที่ปรารถนาจะครอง฿จคนคนอื่นจะตองสรางปฏิกิริยาพื่อ฿หกิดผลตามที่ตน
ตองการ ยึดถือพื้นฐานจิต฿จของบุคคลป็นสิ่งสําคัญ ดยฉพาะผูที่ทํางานระดับบริหารจะตองมี พรหมวิหาร 4 ซึ่ง
ประกอบดวย  มตตา มีความหมายวาความปรารถนาที่จะห็นคนอื่นป็นสุข  กรุณา มีความหมายวา ความสงสาร 
ตองการที่จะชวยหลือคนอ่ืน฿หพนจากความทุกขแ  มุทิตา มีความหมายวา ความพลอยยินดี มื่อบุคคลอื่นเดดี เมอิจฉา
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ริษยา ละอุบกขา มีความหมายวา การทํา฿จป็นกลาง เมสดงความดี฿จหรือสีย฿จ มื่อบุคคลอื่นประสบความวิบัติ 
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 น้ี ถือป็นหลักการครองคนท่ีสําคัญยิง่ พราะป็นการปฏิบัติที่กี่ยวของกับบุคคลป็นอยางมาก
ที่มีพ้ืนพของคนท่ีตกตางกัน 
 3. คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ผลการวิจัยพบวา 
คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองงาน อยู฿นระดับมากทั้งนี้อาจป็นพราะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 มีความมุมานะ฿นการบริหารงานดยมีความรับผิดชอบ฿นการ
ทํางาน  ฿ชหลักวิชาที่เดศึกษามา฿ชประกอบการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้พื่อความสํา ร็จของงาน  สอดคลองกับ สุภัสสร 
รองหยม (2552 : 81) เดกลาวเววา ผูบริหารสถานศึกษา฿ชหลักหรือนวทางการประพฤติปฏิบัติตนพื่อ฿หบังกิด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลกงาน ดย฿ชความวิริยะอุตสาหะละ฿ชหลักวิชาที่ถูกตอง พื่อ฿หสามารถทํางานเด
สําร็จตามปูาหมายดวยความรียบรอย รวดร็วละราบรื่น ละถูกตองตามระบียบของทางราชการ 
 4. ผลการปรียบทียบคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 จํานก
ตามขนาดของสถานศึกษาผลการวิจัยพบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ดยภาพรวมละรายขอตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จํานวน 2 คู เดก ครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿น
การครองตนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญละครู฿นสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะตอ
คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาด฿หญทั้งนี้อาจป็นพราะ
สถานศึกษาขนาดล็กละสถานศึกษาขนาดกลางมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น ทํา฿หบุคลากร฿นสถานศึกษามีอกาส
เดพบปะ พูดคุยกับผูบริหารอยางป็นกันอง ละยังมีความ฿กล ชิด฿นการปฏิบัติงาน  กอ฿หกิดทัศนะที่ดีตอกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุกูล ถูระวรณแ (2550 : ม.ป.ป.) เดศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของครูผูสอน
ที่ปิดสอน฿นรงรียนที่ปิดสอนชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ขต 3 
พบวา ผลการปรียบทียบขนาดของรงรียนที่มีขนาดตางกันดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05สวน
ครู฿นสถานศึกษาขนาดล็กละกลางมีทัศนะตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนของผูบริหารสถานศึกษาเม
ตกตางกัน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอสนอนะ ดังนี้ 
 1. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคนละครองงานอยู฿นระดับมาก
ทุกดาน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรรักษาระดับคุณธรรมจริยธรรมละพัฒนา฿หพิ่มสูงขึ้นทุกดานตอเป 
  1.2 จากผลการวิจัยพบวา คุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตนมีคาฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเดก การ
ครองคนละครองงาน  ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดจึงควรมีนยบายสนับสนุนละสงสริมอยางป็นรูปธรรมพื่อ฿ห
คุณธรรมจริยธรรม฿นผูบริหารสถานศึกษามีการพิ่มถึงระดับมากที่สุด  ป็นการ฿หความสําคัญพราะการครองตน
ป็นการริ่มจากตนองที่นับป็นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่อาจสงผลตอคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองคนละ
ครองงานเดอีกดวย 
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  1.3 จากผลการวิจัยพบวา การที่ผูบริหารสถานศึกษาห็นความสําคัญละ฿ชพรหมวิหาร 4 ป็นหลัก
฿นการครองคนอยู ฿นระดับมาก  นับป็นการนําหลักธรรม฿นพระพุทธศาสนามา฿ช฿นการปฏิบัติง านกับ
ผู฿ตบังคับบัญชาอยางป็นรูปธรรมเดจริง  ดังนั้น   ผูบริหารระดับสูงจึงควรสงสริม฿หผูบริหารสถานศึกษา฿ชหลัก
พรหมวิหาร 4  ป็นพื้นฐานสําคัญ฿นการครองคนพื่อ฿หมีการพัฒนาที่สูงขึ้นตอเปดังตัวอยางผลการวิจัยรายขอพบ
คาฉลี่ยสูงสุด เดก ผูบริหารสถานศึกษา฿หความชวยหลือผู฿ตบังคับบัญชามื่อเดรับความดือดรอนดวย฿จที่
บริสุทธ์ิ  นับป็นการกิดตามขั้นตอนของพรหมวิหาร 4 ตามลําดับริ่มจากขั้นรกคือมีความมตตาสงสารละสงผล
ทํา฿หกิดขั้นมีความกรุณาที่ตองการ฿หพนทุกขแจึง฿หความชวยหลือ  ซึ่งอาจกิดมุทิตาคือยินดีมื่อขาพนทุกขแตอเป 
ป็นตน  
 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ชน กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษา  
  2.2 ควรมีการศึกษานวทางการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครองตน ครองคน ครองงาน ของ
ผูบริหารสถานศึกษา฿นหนวยงานอื่นๆ ฿นจังหวัดนครราชสีมา 
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การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ของผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
A STUDY OF THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF VOCATIONAL STUDENT IN RAYONG, 

CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES. 
 

ประสาน จันทร๑ดาสุด1 สุรีย๑มาศ สุขกสิ2 และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์3 
PRASAN CHANDASUT1 SUREEMAS SUKKASI2 AND AMPAWAN PRASERTPHAK3 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี

2ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณี 
3รองศาสตราจารยแ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณี 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาละปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ละที่ตั้งของ
สถานศึกษา กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก ผูบริหารสถานศึกษา ละครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานวน 288 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดย
฿ชตารางทียบกลุมตัวอยางของครจซี่ละมอรแกน (Krejcie and Morgan) ละ฿ชการสุมบบบงช้ันตามสัดสวน 
ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เดคาอํานาจจํานกอยู
ระหวาง 0.50-0.88 ละมีคาความช่ือมั่นทากับ 0.97 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คารอยละ คาฉลี่ย คา
บี่ยงบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-way ANOVA) ละ
ตรวจสอบความตกตางป็นรายคู ดยวิธีการตรวจสอบความตกตางของชฟฟุ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด ดยรวมอยู฿นระดับมาก 2) ผลการปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ดยรวมตกตาง
กันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ละ 3) ผลการปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผู รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามที่ตั้งของสถานศึกษา ดยรวมละรายดาน
ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงคแ, ผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
ABSTRACT 
 This research were to study and to compare the desirable characteristics of vocational 
student in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces, by using experiences of practitioners and 
classified accordingly by areas. The samples used in this research included 288 administrators and 
teachers under the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi 
and Trat Provinces selected by using Krejcie and Morgan’s table and proportional stratified 
random sampling. The instrument for data collection was a five-rating scale questionnaire. The 
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discrimination was ranged from 0.50 to 0.88 and the reliability was at 0.97. The statistical analysis 
were percentage, mean and standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One-way 
ANOVA) and Scheffe’s method to analyze the data.  
 The results showed that: 1) The desirable characteristics of vocational student in Rayong, 
Chanthaburi and Trat provinces were at the high level. 2) The desirable characteristics of 
Vocational student in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces using experiences of practitioners 
showed an overall and each difference weren’t statistically insignificantly. 3) The comparison 
desirable characteristics of vocational student in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces 
classified as to areas in overall and each expect difference weren’t statistically insignificantly. 
Keywords : Desirable Characteristics, Diploma Students 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูปฏิบัตงิานหรือคนงานท่ีปฏิบัตงิานอยู฿นสถานประกอบการ ฿นตละความรู 
ความสามารถ พบวา คุณลักษณะที่มีอยู฿นระดับมาก ซึ่งป็นท่ีพึงพอ฿จของสถานประกอบการหรือรงงาน (มากกวา
รอยละ 50) เดก ดานการมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน มีความซื่อสัตยแสุจริต ละมีความขยันอดทน สวนดาน
คุณลักษณะ฿นดานความสามารถ฿นการคิดวิคราะหแ ความคิดริริ่มสรางสรรคแ มีจิตสาธารณะ ดานทักษะการสวงหา
ความรู ความรูพื้นฐาน฿นตําหนงงานท่ีทําการ รูจักบริหารวลา มีทักษะฝีมือรงงาน ความสามารถ฿นการกปใญหา 
มีทักษะ การทํางานรวมกับผูอื่น ละความมีระบียบวินัย฿นการปฏิบัติงาน รงงานสวน฿หญ มีคุณลักษณะดังกลาว
อยู฿นระดับปานกลาง (รอยละ 20.3 - 49.1) ตยังมีรงงานอีกสวนหนึ่งต่ํากวารอยละ 11.5 ตองมีการพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถดานคอมพิวตอรและภาษาตางประทศ ซึ่งรงงานดังกลาว สวน฿หญยังมีทักษะความรู
ความสามารถ฿นระดับนอยถึงปานกลาง (มากกวารอยละ 40.0) มื่อพิจารณาตามประภทอาชีพ สถานประกอบการ 
ระบุวามีความตองการรงงานท่ีปฏิบัติงานกี่ยวกับชางฝีมือละผูปฏิบัติงานท่ีกี่ยวของมากที่สุด 72,049 คน ดย฿น
จํานวนนี้ป็นรงงานที่ขาดคลน 45,601 คน รองลงมาป็น ผูควบคุมครื่องจักร฿นรงงาน ละครื่องจักร 
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ มีความตองการรงงาน 61,987 คน ละป็นรงงานท่ีขาดคลน 36,215 คน ฿นสวน
ของอาชีพที่สถานประกอบการมีความตองการนอยที่สุด คือ ผูปฏิบัติงาน ฝีมือดานการกษตร ปุาเมละประมง 
สถานประกอบการมีความตองการ รงงาน 807 คน ละป็นรงงานท่ีขาดคลน 644 คน (สํานักงานสถิติหงชาติ. 
2557 : 1-3) 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด สถานศึกษาเดมุงนนผลิตละการพัฒนา
กําลังคน฿นดานวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับทคนิค ละระดับทคนลยี รวมทั้งป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ฿ห
สูงขึ้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาขึ้น฿หสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 การจัดการอาชีวศึกษา  
การฝึกอบรมวิชาชีพ ฿หจัด฿นสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของอกชน สถานประกอบการ หรือดยความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้฿หป็นเปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา กฎหมายที่กี่ยวของ 
พื่อผลิตกําลังคนระดับฝีมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําเป฿ช฿น
การประกอบอาชีพเดตรงตามความตองการของตลาดรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 3) 
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 จากความสําคัญละความจําป็นดังกลาว ผูวิจัย฿นฐานะที่ปฏิบัติงาน฿นสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความสน฿จที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด พื่อ฿หผูบริหารสถานศึกษา ครู ละผูที่กี่ยวของเดนําผลจากการ
ศึกษาวิจัยเป฿ช฿นการวางผนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พื่ อ฿ห
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ละป็นการพัฒนานักรียนสายอาชีพ ฿หป็นบุคคลที่สมบูรณแทั้ง
กาย จิต฿จ สติปใญญา ความรู ทักษะวิชาชีพละคุณธรรม มีจริยธรรม ละวัฒนธรรม฿นการดํารงชีวิต สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข ป็นกําลัง฿นการพัฒนาประทศ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรีละตราด 
 2. พื่อปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ละที่ตั้งของสถานศึกษา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทแฉพาะที่กี่ยวของกับงานวิจัยดังตอเปนี้ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงคแ หมายถึง ลักษณะที่ตองการ฿หกิดขึ้นกับผูรียน อันป็นคุณลักษณะที่สังคม
ตองการ สงผล฿หผู รียนสามารถอยูรวมกับผูอื่น฿นสังคมเดอยางมีความสุข฿นฐานะพลมืองที่ดีของสังคม 
ประกอบดวย 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความดีงามที่กิดจากการปฏิบัติตามหลัก
ของจริยธรรม ท่ีถูกปลูกฝใง ดํารงอยู฿นตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่งกอ฿หกิดผลดีตอตนอง ผูอื่น สังคมละประทศชาติ ดย
ถูกกําหนดดยประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบวิชาชีพตละวิชาชีพกําหนดขึ้น พื่อรักษาละสงสริมกียรติคุณ
ช่ือสียงละฐานะของสมาชิก ละวงการวิชาชีพน้ัน  
 2. ดานลักษณะพฤติกรรมนิสัย หมายถึง การกระทําหรืออาการที่สดงออกของจิต฿จทั้งภาย฿นละ
ภายนอก ป็นการกระทําพื่อสนองความตองการของบุคคล มื่อผชิญกับสิ่งราหรือสถานการณแตาง ๆ ดย
พฤติกรรมนิสัยของมนุษยแ กิดจากการปรับปลี่ยนทางดานสรีระรางกาย การปรับปลี่ยนทางดานอารมณและ
ความรูสึกนึกคิด การปรับปลี่ยนทางดานสติปใญญา ละการปรับปลี่ยนอุดมคติ  
 3. ดานทักษะทางปใญญา หมายถึง กระบวนการคิดที่มีจุดมุงหมายพื่อคนหาขอท็จจริง ละนํา
ขอท็จจริงหลานั้นมาทําความขา฿จ ละประมินขอมูลสารสนทศ รวมทั้งนวคิดจากหลงขอมูลที่หลากหลาย 
พื่อ฿ช฿นการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย กปใญหา ละพัฒนางานละพัฒนาองคแความรูเดดวยตนอง สามารถศึกษา
ปใญหาที่คอนขางซับซอน ละสนอนะนวทาง฿นการกเขเดอยางสรางสรรคแดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี 
ประสบการณแทางภาคปฏิบัติ ละผลกระทบจากการตัดสิน฿จ สามารถ฿ชทักษะละความขา฿จอันถองท฿นนื้อหา
สาระทางวิชาการละวิชาชีพ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัย ละรองผูอํานวยการวิทยาลัย ผูรักษาการ฿นตําหนง 
หรือผูเดรับตงตั้ง฿หทําหนาท่ีผูอํานวยการวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด 
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 ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการครู ละครูพิศษสอน ที่ปฏิบัติหนาที่สอน฿น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด 
 ประสบการณแปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะวลา฿นการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ละครูผูสอนริ่ม
การปฏิบัติราชการ ดยนับวลาตั้งตวันบรรจุตงตั้งจนถึงปใจจุบัน เดก 
 1. ประสบการณแมาก หมายถึง ระยะวลา฿นการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ละครูผูสอนที่
มากกวาหรือทากับคาฉลี่ย ซึ่งเดจากการหาคาฉลี่ยของประสบการณแ ฿นการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง 
 2. ประสบการณแนอย หมายถึง ระยะวลา฿นการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ละครูผูสอนนอย
กวาคาฉลี่ย ซึ่งเดจากการหาคาฉลี่ยของประสบการณแ฿นการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง 
 ที่ตั้งของสถานศึกษา หมายถึง ที่ตั้งของวิทยาลัยทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดชาง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งอยู฿นจังหวัด 
 1. ระยอง 
 2. จันทบุรี 
 3. ตราด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ เดกําหนดกรอบนวคิดที่ กี่ยวกับคุณลักษณะที่พึ งประสงคแของผู รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดย฿ชกรอบมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 24) ดังภาพประกอบ 1 
 
  ตัวปรตน  ตัวปรตาม 

 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก ผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ปีการศึกษา 2560 จํานวน 738 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 40 คน ละครูผูสอน จํานวน 698 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 2560) 

1. ประสบการณแการปฏิบัติงาน 
    1.1 ประสบการณแมาก 
    1.2 ประสบการณแนอย 
2. ที่ตั้งของสถานศึกษา 
    2.1 ระยอง 
    2.2 จันทบุรี 
    2.3 ตราด 

 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ประกอบดวย 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ดานลักษณะพฤตกิรรมนิสัย 
3. ดานทักษะทางปใญญา 
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 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก ผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 288 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของครจซี่ละมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) ดยทําการสุมบบบงช้ัน (Proportional Stratified Random 
Sampling) หาสัดสวนขนาดของกลุมตัวอยางตามที่ตั้งของสถานศึกษา ประกอบดวยผูบริหารละครูผูสอน ฿นจังหวัด
ระยอง จํานวน 145 คน ผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน ฿นจังหวัดจันทบุรี จํานวน 84 คน ละผูบริหาร
สถานศึกษาละครูผูสอน ฿นจังหวัดตราด จํานวน 59 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นการวิจัย เดกบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ บงป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ประกอบดวย ประสบการณแ
ปฏิบัติงาน ละที่ตั้งของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 ป็นบบสอบถามความคิดห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ซึ่งกําหนดคะนนบงป็น 5 ระดับ  
 การสร๎างเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  
 การสรางละหาคุณภาพครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดํานินการตาม ลําดับขั้นตอนดย
ศึกษาวิธีการสรางบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาอกสาร ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของ พื่อป็นนวทาง฿นการสรางบบสอบถาม ละปรึกษา
อาจารยแที่ปรึกษาพื่อดํานินการ 
 2. สรางบบสอบถามตามที่เดศึกษาลวนําสนอประธานละกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ พื่อ
ตรวจสอบละกเข฿หสมบูรณแยิ่งข้ึน 
 3. นําบบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลวสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พื่อขอความอนุคราะหแ฿นการ
ตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามละ
วัตถุประสงคแ (Index of item Objective Congruence : IOC) มีคาอยูระหวาง 0.80 - 1.00 
 4. ปรับปรุงกเขบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิสนอนะสนอประธานละกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแ จากนั้นนําเปทดลอง฿ช (Try-out) กับกลุมทดลองที่ป็นผูบริหารสถานศึกษา฿นจังหวัดปราจีนบุรี ละ
ครูผูสอน฿นจังหวัดตราด ที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ละนําบบสอบถามมาวิคราะหแหาคาอํานาจจํานก
ป็นรายขอ ดย฿ชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวมเดคาอํานาจจํานกทากับ 0.50 - 0.88 
 5. นําบบสอบถามที่เดหาคาอํานาจจํานกลวมาวิคราะหแหาความช่ือมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับ ดยการ
หาคาสัมประสิทธ์ิอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เดคาความชื่อมั่น ทากับ 0.97 
 6. นําบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความช่ือมั่นลวเป฿ชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดพื่อนําผลมา
วิคราะหแตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอเป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยเดดํานินการวิคราะหแขอมูล฿นการคํานวณหาคาทางสถิติดย฿ชปรกรมสําร็จรูป ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณแของบบสอบถามตละฉบับ 
 2. วิคราะหแขอมูลกี่ยวกับประสบการณแการปฏิบัติงาน ละที่ตั้งของสถานศึกษาของผูตอบบบสอบถาม 
ดยหาคารอยละลวนําสนอป็นตารางประกอบความรียง 
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 3. การวิคราะหแคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด ดยรวมละรายดาน฿ชสถิติชิงพรรณนาวิคราะหแ ดยหาคาฉลี่ย คาบี่ยงบนมาตรฐาน 
นําสนอป็นตารางประกอบความรยีง 
 4. วิคราะหแขอมูล การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัด
ระยอง จันทบุรี ละตราด ปรียบทียบตามประสบการณแปฏิบัติงานดยการทดสอบคาที (t-test) 
 5. วิคราะหแขอมูลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัด
ระยอง จันทบุรี ละตราด ดยวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-way ANOVA) มื่อพบความตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความตกตางป็นรายคูตามวิธีของชฟฟุ (Scheffe') 
 6. นําสนอผลการวิคราะหแขอมูล ทํา฿นรูปตารางประกอบบรรยาย 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน เดก 
  1.1 คารอยละ (%)  

  1.2 คาฉลี่ย ( ) 
  1.3 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที่฿ช฿นการตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ 
  2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามละวัตถุประสงคแ (Index of item Objective Congruence : IOC) 
  2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวม 

  2.3 คาความช่ือมั่นของบบสอบถาม ดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติที่฿ช฿นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบคาที (t-test) 
  3.2 การวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-Way ANOVA) มื่อพบความตกตาง฿ชวิธีการ
ทดสอบความตกตางรายคูตามวิธีของชฟฟุ (Scheffe') 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยเดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จํานวนละรอยละของผูบริหารสถานศึกษา ละครูผูสอน ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตาม 
 ประสบการณแปฏิบัติงาน ละที่ตั้งของสถานศึกษา 

รายการ 
จํานวน 

(n = 288) รอยละ 
1.  ประสบการณแปฏิบัติงาน    
             ประสบการณแมาก 116 40.30 
             ประสบการณแนอย  172 59.70 
รวม 288 100.00 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

รายการ 
จํานวน 

(n = 288) รอยละ 
2.  ที่ตั้งของสถานศึกษา   
               ระยอง 145 50.30 
             จันทบุรี 84 29.20 
             ตราด 59 20.50 

รวม 288 100.00 

 
 จากตารางที่ 1. สดงวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีประสบการณแปฏิบัติงานมาก จํานวน 116 คน คิด
ป็นรอยละ 40.30 มีประสบการณแปฏิบัติงานนอย จํานวน 172 คน คิดป็นรอยละ 59.70 ละผูบริหารสถานศึกษา 
ละครูผูสอน ฿นจังหวัดระยองจํานวน 145 คน คิดป็นรอยละ 50.30 ฿นจังหวัดจันทบุรี จํานวน 84 คน คิดป็นรอย
ละ 29.20 ละ฿นจังหวัดตราด จํานวน 59 คนคิดป็นรอยละ 20.50 
 
ตารางที่ 2 คาฉลี่ย คาบี่ยงบนมาตรฐาน.อันดับที่ .ละระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผู รีย นระดับ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดยรวมละรายดาน 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงคแ 

n = 288 

X  S.D. อันดับที่ ระดับ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

4.24 .58 1 มาก 

2. ดานลักษณะพฤติกรรมนิสัย 4.20 .54 2 มาก 
3. ดานทักษะทางปใญญา 4.13 .57 3 มาก 

รวม 4.19 .51  มาก 

 
 จากตารางที่ 2 สดงวา คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด พบวา ดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก ( X =4.19) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดาน
อยู฿นระดับมาก รียงตามคาฉลี่ยจากมากเปหานอย คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ( = 4.24) 
ดานลักษณะพฤติกรรมนิสัย ( X = 4.20) ละดานทักษะทางปใญญา ( X = 4.13) คุณลักษณะที่พึงประสงคแของ
ผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด  
 
 3. การปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ละที่ตั้งของสถานศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที ่3 ผลการปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง 
 จันทบุรี ละตราด ดยรวมละรายดาน จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน 

คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงคแ ของผู รี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประสบการณแปฏิบัติงาน 

t p 
ประสบการณแมาก 
(n = 116) 

ประสบการณแ
นอย(n = 172) 

  S.D.   S.D. 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม       
 ละจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.32 .61 4.19 .56 1.87 .06 
2. ดานลักษณะพฤติกรรมนิสัย 4.23 .55 4.18 .52   .86 .38 
3. ดานทักษะทางปใญญา 4.20 .61 4.08 .54 1.77 .07 
รวม 4.25 .54 4.15 .49 1.67 .09 

*p  .05 
 

 จากตารางที่ 3 สดงวา คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัด
ระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ดยรวมละรายดาน ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิคราะหแความปรปรวนคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตร฿นจังหวัดระยอง 
 จันทบุรี ละตราด จํานกตามที่ตั้งของสถานศึกษา 

คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียน 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

SS Df MS F p 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณ      
    วิชาชีพ      
           ระหวางกลุม 1.13 2 .56 1.65 .19 
           ภาย฿นกลุม 97.55 285 .34 - - 
รวม 98.68 287 - - - 
2.  ดานลักษณะพฤติกรรมนิสัย      
           ระหวางกลุม .92 2 .46 1.58 .20 
           ภาย฿นกลุม 82.90 285 .29 - - 
รวม 83.82 287 - - - 
3. ดานทักษะทางปใญญา      
           ระหวางกลุม 1.42 2 .71 2.15 .11 
           ภาย฿นกลุม 94.22 285 .33 - - 
รวม 95.64 287 - - - 
ภาพรวม                
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียน 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

SS Df MS F p 

           ระหวางกลุม 1.06 2 .55 2.02 .13 
           ภาย฿นกลุม 75.24 285 .26   
รวม 76.30 287    

*p  .05 
 
  จากตารางที่ 4 สดงวา คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด จํานกตามที่ตั้งของสถานศึกษา ดยรวมละรายดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประด็นสําคัญกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดังตอเปนี้ 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด 
ดยรวมอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้นื่องจากคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป็นคุณลักษณะ
ที่ตองการ฿หกิดขึ้นกับผูรียน อันป็นคุณลักษณะที่สังคมตองการ สงผล฿หผูรียนอยูรวมกับผูอื่น฿นสังคมเดอยางมี
ความสุข ฿นฐานะพลมืองที่ดี฿นดานการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมบุคลิกลักษณะที่ดีงาม ดยสถานศึกษาตละหง
จะกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคแเมหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพปใญหา ความตองการ ตลอดจนวิสัยทัศนแของ
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 7) ดังนั้นสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ตองสงสริม สนับสนุนครงการ ละกิจกรรมตาง ๆ ที่จะปลูกฝใงคุณธรรม 
จริยธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ฿หกับผูรียน พื่อป็นนวทางประพฤติตนที่ดีของผูรียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของพระมหาอดิศักดิ์ ตชปโฺญ (จมรัมยแ) (2555 : บทคัดยอ) เดศึกษา การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคแ
ของนักรียนชวงช้ันที่ 2 ของรงรียน บานกว อําภอมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักรียนรงรียนบานกวดยรวมละรายดาน อยู฿นระดับมาก  
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด 
จํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ดยรวมละรายดาน ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้นื่องจาก
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ ลักษณะที่ตองการ฿หกิดขึ้นกับผูรียน  
ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น฿หสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 ละความจริญกาวหนาทางทคนลยี พื่อผลิตกําลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ ดยสามารถนําเป฿ช฿นการประกอบอาชีพเดตรงตามความตองการของตลาดรงงาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 2) ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จึงตองมีการติดตามวัดผลละประมินผล การออกฝึกงานของผูรียน฿นสถาน
ประกอบการ พื่อป็นการสงสริมสนับสนุน ปลูกฝใงคุณลักษณะที่พึงประสงคแ฿หกับผูรียน ละป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลีภรณแ วงษแคํา (2550 : บทคัดยอ) เดศึกษา ความพึงพอ฿จที่มี
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ตอคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูสําร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของผูบริหารสถานประกอบการ
฿นจังหวัดสิงหแบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานประกอบการ฿นจังหวัดสิงหแบุรีมีความพึงพอ฿จกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูสําร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ดยภาพรวมอยู฿นระดับมากท่ีสุด 
2) มื่อปรียบทียบความพึงพอ฿จที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูสําร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ของผูบริหารสถานประกอบการ฿นจังหวัดสิงหแบุรี ดยจํานกตามประสบการณแปฏิบัติงาน ฿นภาพรวมละรายดาน
ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 3. คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด 
จํานกตามที่ตั้งของสถานศึกษา ดยรวมละรายดาน ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้นื่องจาก
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ ลักษณะที่ตองการ฿หกิดขึ้นกับผูรียน  ซึ่ง
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด สถานศึกษาเดมุงนนผลิตละการพัฒนากําลังคน
฿นดานวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับทคนิค ละระดับทคนลยี รวมทั้งป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ฿หสูงขึ้น 
พื่อ฿หสอดคลองกับความตองการของตลาดรงงาน฿นจังหวัดระยองจัดป็นขตอุตสาหกรรม ชน นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมปลวกดง นิคมอุตสาหกรรมบานคาย ละนิคมอุตสาหกรรมอิสทิรแนซีบอรแด ป็นตน 
อีกทัง้ยังมีหลงทองที่ยวละภาคกษตรกรรม จังหวัดจันทบุรีป็นขตพื้นที่ศรษฐกิจการทองที่ยวละกษตรกรรม 
จังหวัดตราดป็นขตพื้นที่ศรษฐกิจพิศษการทองที่ยว การขนสงละกษตรกรรม จะพบวาทั้งสามจังหวัดมีความ
หมือนละความตกตางทางดานศรษฐกิจ ที่มาของรายเด (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 3) 
ดังนั้นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จึงตองนําอา
ความรู฿นทางทฤษฎีอันป็นสากลละภูมิปใญญาเทยมาพัฒนาผูรับการศึกษา฿หมีความรูความสามารถ ฿นทางปฏิบัติ 
ละมีสมรรถนะจนสามารถนําเปประกอบอาชีพ฿นลักษณะผูปฏิบัติ฿นสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพดย
อิสระ ดยทุกสถานศึกษาเมวาจะตั้งอยูที่฿ดก็ตองพัฒนาผูรียน฿หมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแตามที่กําหนด
ชนดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร (2553 : บทคัดยอ) เดศึกษา คุณลักษณะที่พึง
ประสงคแของผูปฏิบัติงานที่สําร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงตามความตองการของบริษัททีอที 
จํากัด (มหาชน) ฿นครือขายภาคตะวันออกที่ 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูปฏิบัติงานที่สําร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามความตองการของบริษัททีอที จํากัด (มหาชน) ฿นครือขายภาค
ตะวันออกที่ 1 อยู฿นระดับมากทุกดาน ผลปรียบทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูปฏิบัติงานที่สําร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานกตามที่ตั้งของสถานศึกษา ดยรวมละรายดาน ตกตางกันอยาง
เมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี 
ละตราด ผูวิจัยมีขอสนอนะ ดังตอเปนี้ 
 ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
 1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด ควร
สงสริมละสนับสนุนผูรียน฿นดานคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ  พื่อ฿หกิดผลดีกับตัวนักรียน 
สังคมละประทศชาติ 
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 2. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด ควรสงสริม
ละสนับสนุนผูรียน฿นดานลักษณะพฤติกรรมนิสัย พื่อ฿หผูรียนเดปรับพฤติกรรมของตนอง฿หป็นที่ยอมรับของ
สังคมตอเป 
 3. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด ควรสงสริม
ละสนับสนุนผูรียน฿นดานทักษะทางปใญญา พื่อ฿ช฿นการปฏิบัติงานการวินิจฉัย กปใญหา ละพัฒนางาน 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรศึกษาปใจจัยที่สงผลคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด 
 2. ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด 
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การศึกษาแนวโน๎มการจัดการความร๎ูในประเทศไทย 
THE STUDY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT TREND IN THAILAND 

 
ระบิล พ๎นภัย1 อัจฉราวรรณ ท๎าวดํอน2 และ ปราณี สกุลลิขเรศสมีา3 

Rabil Ponphai1 Atcharawan Thaodon2 and Pranee Sakullikalatesima3 
1,2,3อาจารยแ ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อสํารวจละวิคราะหแงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา฿น
ประทศเทยกี่ยวกับการจัดการความรู ที่ผยพรระหวางปี พ.ศ. 2555-2559 จํานวน 241 ช่ือรื่อง ผลการวิจัยพบวา 
1) มหาวิทยาลัยชียง฿หมป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูมากที่สุด จํานวน 47 ช่ือรื่อง คิด
ป็นรอยละ 19.50 2) มื่อพิจารณาตามปีท่ีผยพรระหวางปี พบวาปี พ.ศ. 2556 ป็นปีท่ีมีงานวิจัยจํานวนมากที่สุด 
จํานวน 99 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 41.08 3) ขอบขตนื้อหากี่ยวกับการจัดการความรู งานวิจัยที่มีนื้อหาดาน
กระบวนการจัดการความรูมากที่สุด จํานวน 138 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 57.26 4) กระบวนการจัดการความรู
พบวากระบวนการสรางความรูป็นกระบวนการที่มีการศึกษามากที่สุด จํานวน 236 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 97.93 
มื่อพิจารณาปใจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการความรูพบวาปใจจัยดานภาวะผูนําละกลยุทธแป็นปใจจัยที่มี
การศึกษามากท่ีสุด จํานวน 124 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 51.45  
คําสําคัญ : การจัดการความรู, การวิคราะหแนื้อหา 
 
ABSTRACT 
 This study is aimed to explore and analyze the graduate research of higher education 
institution in Thailand which related knowledge management (KM) and have been conducted 
between 2012-2016. Based on the scope of 241 thesis and independent study from Academics. 
The result are conducted in following 1) The 47 titles (19.5 %) appeared and conducted by 
Chiang Mai University that one is greater than the other academics. The most research titles were 
conducted (99 of the total 241 titles, 41.08 %) in 2013 from the six-year period in 2012 – 2016. 3) 
The 138 titles (57.25%) are focused on managing process more than other contents concept in 
knowledge management. 4) The 236 titles (97.93 %) are focused on knowledge creation more 
than other processes in process concept. 5) The 124 titles (51.45 %) are focused on leadership 
and strategy factor that is the most affect and more than other factors in knowledge 
management. 
Keywords : Knowledge Management, Content Analysis 
 
เป็นมาและความสาคัญของป๓ญหา  
 ปใจจุบันธุรกิจตาง฿หความสําคัญ฿นการสรางความเดปรียบทางการขงขันหนือคูขง ดยการพยายาม
สรางความตกตางดานผลิตภัณฑและสรางความเดปรียบดานราคา ดยพยายามควบคุมตนทุน฿นการดํานินงาน
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ของกิจการ ประกอบกับนวคิดดานการจัดการทรัพยากรมนุษยแ จากอดีตสูปใจจุบันเดมีการปลี่ยนปลงเป จากดิม
มองวาทรัพยากรมนุษยแหรือคน ป็นคา฿ชจายขององคแการ มื่อองคแการเดจายงินดือนหรือคาจางเปจะตอง฿ช
รงงานดังกลาว฿หคุมคาละกิดประยชนแสูงสุดกับองคแการ ตปใจจุบันกลับมองวาทรัพยากรมนุษยแป็นสินทรัพยแ
ขององคแการ ตองลงทุนสนับสนุนพนักงาน฿นองคแการ฿หมีความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญพิ่มขึ้น
ตลอดวลา พื่อ฿หทรัพยากรดังกลาวสงสริมละสนับสนุน฿หองคแการกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล (พิชิต 
ทพวรรณแ, 2547) ดยฉพาะความรู ซึ่งถือวาป็นทรัพยากรที่ลักษณะสอดคลองกับนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร 
(Resource-Based View: RBV) คือมีคุณคา (Value) หายาก (Rare) เมสามารถทดทนเดงาย (Difficult to 
Substitute) ละยากที่คูขงจะลอกลียนบบเด (Difficult to Imitate) (Barney, 1991) ซึ่งทํา฿หองคแการสามารถ
สรางความเดปรียบทางการขงขันที่ยั่งยืนเด ดยองคแการทั้งภาครัฐละอกชนพยายามสราง฿หองคแการของตน
กลายป็นองคแการ฿หการรียนรู (Learning Organization) ดยมุงนนรื่องการจัดการความรู (Knowledge 
Management) ดยการ฿หความสําคัญ฿นทุกกระบวนการของการจัดการความรูตามนวคิด Demarest 
ประกอบดวย การสรางความรู (Knowledge Construction) การก็บรวบรวมความรู (Knowledge 
Embodiment) การกระจายความรูเป฿ช (Knowledge Dissemination) ละการนําความรูเป฿ช (Use) (ยุรพร 
ศุทธรัตนแ, 2552) 
 ดยอดีตที่ผานมาการศึกษา฿นระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมุงรื่องการรียนรูดวยตนองผานการทําวิจัย฿นรูปของ
วิทยานิพนธแ สารนิพนธแ ละการคนควาอิสระ พบวา การรื่องศึกษากี่ยวกับการจัดการความรู ป็นจํานวนมาก ซึ่ง
รูปบบการทําวิจัย฿นระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีการศึกษา฿นศาสตรแที่ตกตางกันเป ดยพบวางานวิจัยที่กี่ยวกับการ
จัดการความรู฿นประทศเทย สวน฿หญป็นงานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรู฿นองคแกร ทั้ง฿นสถานศึกษา ชน 
สถาบันอุดมศึกษา รงรียน หนวยงานตาง  ๆ ภาย฿นสถานศึกษา ป็นตน ภาครัฐ ชน  องคแการบริหารสวนตําบล
หรือทองถิ่น ทศบาล ป็นตน ภาคอกชนหรือองคแกรธุรกิจ ชน บริษัทอกชน ธนาคาร ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ละศึกษา฿นชุมชน ชน ธุรกิจชุมชน กองทุนชุมชน องคแกร ชุมชน ป็นตน นอกจากนั้นยังพบวา ป็ 
นการศึกษาการจัดการความรู฿นสาขาตาง  ๆ ชน วิทยาศาสตรแสุขภาพ  การพทยแ การพยาบาล สาธารณสุข 
การศึกษา การบริหาร การกษตร วิศวกรรมศาสตรแ ละทคนลยีสารสนทศ ป็นตน 
 ดยที่งานวิจัยที่กี่ยวกับการจัดการความรู จะปรากฏ฿นหลักสูตรตาง  ๆ ชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรแ  
วิทยาศาสตรแ ศึกษาศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแ วิศวกรรมศาสตรแ ป็นตน ละปรากฏ฿นสาขาวิชาตาง  ๆ ชน  
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การบริหารการศึกษา การปกครองทองถิ่น ทคนลยีสารสนทศ สารสนทศ
ศึกษา สงสริมการกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ ป็นตน ดังนั้นจึงอาจจะกลาวเดวางานวิจัยที่กี่ยวกับการจัดการ
ความรูนั้น สามารถอยู฿นขอบขตของการวิจัยที่หลากหลายสาขาวิชา (นารีวรรณ ขียววาสนแ, 2556) 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษานวนมละชองวางของการดํานินการวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดการ
ความรู ฿นหลากหลายมุมมอง ชน สถาบันการศึกษาที่นําสนอผลงาน ประภทของสถาบันการศึกษา ปีที่ผยพร 
ลักษณธงานวิจัยท่ีศึกษา ประภทงานวิจัย ขอบขตการวิจัย ของของสถาบันอุดมศึกษา฿นปรทศเทยที่กี่ยวกับการ
จัดการความรู ท่ีผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย  
 1. พื่อสํารวจละวิคราะหแงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทยที่กี่ยวกับ
การจัดการความรู ท่ีผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 กี่ยวกับขอบขตนื้อหากี่ยวกับการจัดการความรู  
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 2. พื่อสํารวจละวิคราะหแงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทยที่กี่ยวกับ
การจัดการความรู ท่ีผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 กี่ยวกับขอบขตนื้อหากี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู  
 3. พื่อสํารวจละวิคราะหแงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทยที่กี่ยวกับ
การจัดการความรู ที่ผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 กี่ยวกับขอบขตนื้อหากี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการ
ความรู 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 งานวิจัย หมายถึง วิทยานิพนธและรายงานการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับปรญิญาทละปริญญาอก
฿นหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตละหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทย ที่ผยพร
฿นปี พ.ศ.2555-2559 
 วิทยานิพนธแ หมายถึง งานวิจัยของนักศึกษาซึ่งป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตหลักสูตรผน ก ละหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจํานวนหนวยกิตที่฿ช฿นการศึกษาอาจตกตางกัน
เปตามตละสถาบันกําหนด ฿นบางสถาบันอาจ฿ชช่ือรียกท่ีตกตางกันออกเป ชน วิทยานิพนธแหรือปริญญานิพนธแ 
หรือดุษฎีนิพนธแ 
 การคนควาอิสระ หมายถึง งานวิจัยของนักศึกษาซึ่ งป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตหลักสูตรผน ข ดยจํานวนหนวยกิตที่฿ช฿นการศึกษาอาจตกตางกันเปามตละสถาบันกําหนด ฿นบาง
สถาบันอาจ฿ชช่ือรียกท่ีตกตางกันออกเป ชน รายงานการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธแ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษา฿นระดับปริญญาทละระดับปริญญาอก฿นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตละหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทย 
 สถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทย หมายถึง จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยชียง฿หม มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลาพระนคร
หนือ มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมจ มหาวิทยาลัยขอนกน มหาวิทยาลัยนรศวร มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยพะยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  มหาวิ ทยาลั ย ร ามคํ าหง  มหาวิ ทยาลั ย วลั ยลั กษณแ  มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช สถาบันทคนลยีพระ
จอมกลาจาคุณทหารลาดกระบัง ละสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ มหาวิทยาลัยคริสตียน มหาวิทยาลัยนอรแ
ทกรุงทพ มหาวิทยาลัยฟารแอีสทอรแน มหาวิทยาลัยรังสิต ละ มหาวิทยาลัยอีสทิรแนอชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงพชร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําเพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณแ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินรแ  ละมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน ละมหาวิททยาลัย
ทคนลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ขอบขตนื้อหา หมายถึง นื้อหาของวิทยานิพนธและรายงานการศึกษาอิสระ฿นตละรื่อง ที่มีนื้อหา
ครอบคลุมกี่ยวกับการจัดการความรู กระบวนการจัดการความรู ละปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ป็นการสํารวจละวิคราะหแงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศ
เทยท่ีกี่ยวกับการจัดการความรู ที่ผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 กี่ยวกับขอบขตนื้อหากี่ยวกับการจัดการ
ความรู บูรณาการจากนวคิดของ Skyrme (1998) กระบวนการจัดการความรู บูรณาการจากนวคิดของ Alavi 
and Leidner (2001) ละปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู บูรณาการจากนวคิดของ Anderson and APQC 
(1996) 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : ขอบขตนื้อหาที่กี่ยวกับการจัดการความรู บูรณาการจากนวคิดของ Skyrme (1998) 
 กระบวนการจัดการความรู บูรณาการจากนวคิดของ Alavi and Leidner (2001) 
 ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการ บูรณาการจากนวคิดของ Anderson and APQC (1996) 
 
 
 

วิทยานิพนธ๑และการค๎นคว๎าอิสระที่
เกี่ยวกับการจัดการความร๎ูของนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบนัอุดศึกษาไทย
ที่เผยแพรํระหวํางปี พ.ศ. 2555-2559 

ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความร๎ู 

1) การจัดการสารสนทศ 

2) กระบวนการจัดการความรู 
3) การจัดการคน 

4) การจัดการนวัตกรรม 

5) การจัดการสินทรัพยแ 
Skyrme (1998) 

กระบวนการจัดการความร๎ู 
1) การสรางความรู 
2) การจัดก็บ/คนคืนความรู 
3) การถายทอดความรู 
4) การประยุกตแ฿ชความรู 

Alavi and Leidner (2001) 

ป๓จจัยท่ีสํงผลตํอการจัดการความร๎ู 

1) ปใจจัยดานภาวะผูนําละกลยุทธแ 
2) ปใจจัยดานวัฒนธรรมองคแการ 

3) ปใจจัยดานทคนลยสีารสนทศ 

4) ปใจจัยดานการวัดผลการจดัการความรู  
Anderson and APQC (1996)  
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วิธีการดําเนินการวิจัย  
 1. ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้คือ วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาท
ละระดับปริญญาอก หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตละปริญญาดุษฎีบัณฑิต ฿นสถาบันอุดมศึกษาประทศเทยดย
สืบคนจากฐานขอมูลวิจัยออนเลนแภาย฿ตครงการครือขายหองสมุด฿นประทศเทย (ThaiLIS – Thai Library 
Integrated System) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 จํานวน 241 
รื่อง ซึ่งถือวาป็นการวิคราะหแขอมูลจากหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 2. ตัวปรที่฿ช฿นการศึกษา 
  2.1 ขอบขตนื้อหาที่กี่ยวกับการจัดการความรู ประกอบดวย การจัดการสารสนทศ กระบวนการ
จัดการความรู การจัดการคน การจัดการนวัตกรรม ละการจัดการสินทรัพยแ  บูรณาการจากนวคิดของ Skyrme 
(1998) 
  2.2 กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การสรางความรู การจัดก็บ/คนคืนความรู  การ
ถายทอดความรู ละการประยุกตแ฿ชความรู บูรณาการจากนวคิดของ Alavi and Leidner (2001) 
  2.3 ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู ประกอบดวยปใจจัยดานภาวะผูนําละกลยุทธแ ปใจจัยดาน
วัฒนธรรมองคแการ ปใจจัยดานทคนลยีสารสนทศ ละปใจจัยดานการวัดผลการจัดการความรู  บูรณาการจาก
นวคิดของ Anderson and APQC (1996)  
 3. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ บบวิคราะหแงานวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น สําหรับการ
วิคราะหแวิทยานิพนธและการคนควาอิสระตละลม ซึ่งบบวิคราะหแงานวิจัยบงออกป็น 2 ตอน เดก ตอนที่ 1 
ขอมูลบรรณานุกรมของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ละตอนที่ 2 การวิคราะหแงานวิจัยกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ดยมีรายละอียดดังนี้ 
  3.1 ขอมูลบรรณานุกรมของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ประกอบดวย ช่ือรื่อง ช่ือผูตง 
รายละอียดของการพิมพแ รูปบบงานวิจัย ระดับการศึกษา ประภทงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา ละปีท่ีพิมพแ 
  3.2 การวิคราะหแงานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรู ประกอบดวย ขอบขตนื้อหาที่กี่ยวกับการ
จัดการความรู กระบวนการจัดการความรู ละปใจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู 
 4. การวิคราะหแขอมูล 
  มื่อเดผลการวิคราะหแวิทยานิพนธแท้ังหมดลว นําผลการวิคราะหแที่เดดังกลาวมาวิคราะหแดย฿ชสถิติ
การจกจงคาความถี่ คารอยละ ละการวิคราะหแการจัดกลุม ดย฿ชปรกรม Microsoft Excel ละ SPSS 
จากนั้นนําผลที่เดจากการวิคราะหแมาสรุปภาพรวมบบตารางละพรรณนาวิคราะหแ 
 
 ผลการวิจัย  
 จากการวิคราะหแงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทย ที่กี่ยวกับการจัดการ
ความรู ท่ีผยพรระหวางปี พ.ศ. 2555-2559 สามารถสรุปผลการวิจัยเดดังนี้ 
 1. สภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกี่ยวกับการจัดการความรู 
  งานวิจัยท่ีกี่ยวของกับการจัดการความรูที่ศึกษา฿นระหวางปี พ.ศ. 2555-2559 ของสถาบันอุดมศึกษา
฿นประทศเทยทั้ง 49 หง ครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด 241 ช่ือรื่อง พบวามหาวิทยาลัยรัฐบาลป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ผลงานมากท่ีสุดคือ 22 หง คิดป็นรอยละ 44.90 รองลงมาคือมหาวิทยาลัย฿นกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 20 
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ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 40.82 มื่อพิจารณาตามปีที่ผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 พบวาปีที่มีงานวิจัยจํานวน
มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 99 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 41.08 ฿นขณะปีที่มีงานวิจัยจํานวนนอยที่สุดคือ ปี 
พ.ศ. 2559 จํานวน 8 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 3.32 นอกจากน้ีมื่อพิจารณาตามลักษณะงานวิจัยที่ผยพรระหวางปี 
พ.ศ.2555-2559  พบวาวิทยานิพนธแระดับปริญญาท จํานวนมากที่สุด จํานวน 93 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 38.59 
รองลงมาคือการคนควาอิสระจํานวน 78 คิดป็นรอยละ 32.37 ละวิทยานิพนธแระดับปริญญาอกนอยที่สุดจํานวน 
70 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 29.05 สําหรับประภทงานวิจัยท่ีผยพรระหวางปี พ.ศ.2555-2559 พบวาป็นงานวิจัย
ชิงปริมาณมากที่สุดจํานวน 84 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 34.85 รองลงมาเดก งานวิจัยบบผสมผสานจํานวน 81
ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 33.61 ละงานวิจัยชิงคุณภาพนอยที่สุดจํานวน 76 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 31.54  ดัง
รายละอียด฿นตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สดงขอมูลทั่วเปของการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากี่ยวกับการจัดการความรู 

ตัวแปรที่ศึกษา ความถี่ ร๎อยละ 
เพศ   
ชาย 89 36.93 
หญิง 152 63.07 
รวม 241 100.00 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา   
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 22 44.90 
มหาวิทยาลัยอกชน 5 10.20 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล 2 4.08 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 40.82 
รวม 49 100.00 
ปีที่เผยแพรํผลงาน   
พ.ศ. 2555 68 28.22 
พ.ศ. 2556 99 41.08 
พ.ศ. 2557 48 19.92 
พ.ศ. 2558 18 7.47 
พ.ศ. 2559 8 3.32 
รวม 241 100.00 
ลักษณะงานวิจัยท่ีศึกษา   
ปริญญาอก 70 29.05 
ระดับปริญญาท 171 70.95 
วิทยานิพนธแ 93 38.59 
การคนควาอิสระ 78 32.37 
รวม 241 100.00 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
ตัวแปรที่ศึกษา ความถี่ ร๎อยละ 

ประเภทงานวิจัยท่ีศึกษา   
งานวิจัยชิงคุณภาพ  76 31.54 
งานวิจัยชิงปริมาณ  84 34.85 
งานวิจัยบบผสนผสาน 81 33.61 
รวม 241 100.00 

 
 มื่อจํานกผลงานวิจัยตามมหาวิทยาลัยพบวา มหาวิทยาลัยชียง฿หมป็นมหาวิทยาลยัที่มีงานวิจัยกี่ยวกับ
การจัดการความรูมากที่สุด จํานวน 47 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 19.50 รองลงมาคือมหาวิทยาลัย฿นกลุมราชภัฏ 
จํานวน 33 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 13.69 ละมหาวิทยาลัยรามคําหง จํานวน 27 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 11.20  
฿นขณะที่มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยฟารแอีสทอรแน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ  สถาบันทคนลยีพระจอมกลาจาคุณทหารลาดกระบัง ละสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ ท่ีละ 1 ช่ือรื่องทากัน คิดป็นรอยละ 0.41 ดังรายละอียด฿นตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สดงจํานวนงานวิจัยดานการจัดการความรูจํานกตามสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศกึษา 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 3 1 1 
  

5 

  (1.24) (0.41) (0.41)   (2.07) 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ 3 4 3 

  
10 

  (1.24) (1.66) (1.24)   (4.15) 
มหาวิทยาลัยชียง฿หม 7 29 10 1 

 
47 

  (2.90) (12.03) (4.15) (0.41) 
 

(19.50) 
มหาวิทยาลัยขอนกน 5 10 1 

  
16 

  (2.07) (4.15) (0.41) 
  

(6.64) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 2 1 

 
3 11 

  (2.07) (0.83) (0.41) 
 

(1.24) (4.56) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุม) 8 9 12 3 1 33 
  (3.32) (3.73) (4.98) (1.24) (0.41) (13.69) 
มหาวิทยาลัยรามคําหง  9 6 6 6 

 
27 

  (3.73) (2.49) (2.49) (2.49) 
 

(11.20) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 7 2 

  
14 

  (2.07) (2.90) (0.83)   (5.81) 
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 3 6 1 

  
10 

  (1.24) (2.49) (0.41)   (4.15) 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
สถาบันอุดมศกึษา 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  20 25 11 8 4 68 
  (8.30) (10.37) (4.56) (3.32 (1.66) (28.22) 
 รวม 68 99 48 18 8 241 
  (28.22) (41.08) (19.92) (7.47) (3.32) (100.00) 

 

 ขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับการจัดการความรู 
 1. ขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับการจัดการความรู 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีนื้อหาที่เดศึกษาขอบขตนื้อหาที่กี่ยวกับการจัดการความรู ตามนวคิดของ 
Skyrme (1998) พบวามีงานวิจัยที่มีนื้อหาดานกระบวนการจัดการความรูมากที่สุด จํานวน 138 ช่ือรื่อง คิดป็น
รอยละ 57.26 รองลงมาเดกดานการจัดการระบบสารสนทศ จํานวน 50 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 20.75 ละดาน
การจัดการคนจํานวน 36 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 14.94 ฿นขณะที่งานวิจัยที่มีขอบขตนื้อหานอยที่สุด คือดานการ
จัดการสินทรัพยแ จํานวน 2 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 0.83 ดังรายละอียด฿นภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 สดงขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับการจัดการความรู 
 

 
 

 2. ขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีนื้อหาที่เดศึกษาขอบขตนื้อหาที่กี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู ตาม
นวคิดของ Alavi and Leidner (2001) พบวางานวิจัยมีการศึกษากระบวนการจัดการความรู฿นทุกกระบวนการ 
ดยงานวิจัยสวน฿หญศึกษากระบวนการสรางความรูมากที่สุด จํานวน 236 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 97.93 รองลงมา
เดก กระบวนการถายทอดความรู จํานวน 128 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 53.11 กระบวนการจัดก็บความรู/คนคืน
ความรู จํานวน 122 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 50.62 ละกระบวนการที่มีการศึกษานอยที่สุดคือกระบวนการ
ประยุกตแ฿ชความรู 108 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 44.81 ดังรายละอียด฿นภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 สดงขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู 
 

 
 
 3. ขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีนื้อหาที่เดศึกษากี่ยวกับปใจจัยกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูตาม
นวคิดของ Anderson and APQC (1996) พบวางานวิจัยสวน฿หญศึกษากี่ยวกับ ปใจจัยดานภาวะผูนําละกลยุทธแ 
จํานวน 124 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 51.45 รองลงมาเดก ปใจจัยดานทคนลยีสารสนทศจํานวน 119 ช่ือรื่อง 
คิดป็นรอยละ 49.38 ปใจจัยดานวัฒนธรรมองคแการ จํานวน 91 ช่ือรื่อง  คิดป็นรอยละ 37.76 ละปใจจัยดานการ
วัดผลการจัดการความรูจํานวน 48 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 19.92 ดังรายละอียด฿นภาพที่ 4 
 
ภาพที่ 4 สดงขอบขตนื้อหางานวิจัยที่กี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 
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อภิปรายผล 
 1. งานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา฿นประทศเทย ท่ีผยพร
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2559 มีจํานวน 241 ช่ือรื่อง ดย฿นปี พ.ศ. 2556 ป็นปีที่มีการผยพรงานวิจัยที่กี่ยวกับ
การจัดการความรูมากที่สุด จํานวน 99 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 41.08 จากนั้นเมปี พ.ศ.2557-2559 มีนวนมการ
ผยพรงานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูที่ลดลงตามลําดับ ซึ่งสะทอนนวนมการวิจัยทางดานการจัดการความรู
ที่ลดลง สืบนื่องจากงานวิจัยของนารีวรรณ ขียววาสนแ (2556) พบวาจํานวนงานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรู
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการผยพร฿นประทศเทยระหวางปี พ.ศ. 2548-2551 มีนวนมที่พิ่มขึ้นอยางตอนื่อง ดย
หากพิจารณาการวิคราะหแนื้อหาการวิจัยตั้งตปี พ.ศ. 2548-2559 พบวาชวง ปีพ.ศ.2548-2551 จํานวนงานวิจัยที่
ผยพร฿นชวงระยะวลาดังกลาวมีนวนมที่พิ่มขึ้นอยางตอนื่องทุกปี ฿นขณะที่฿นชวงปี พ.ศ.2557-2559 จํานวน
งานวิจัยท่ีผยพร฿นชวงระยะวลาดังกลาวมีนวนมที่ลดลงอยางตอนื่อง 
 2. ขอบขตนื้อหากี่ยวกับการจัดการความรู พบวาการศึกษา฿นรื่องของกระบวนการจัดการความรูมาก
ที่สุดจํานวน 138 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 57.26 สอดคลองกับงานวิจัยของนารีวรรณ ขียววาสนแ (2556) เดศึกษา
งานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการผยพร฿นประทศเทยระหวางปี พ.ศ. 2548 -2553 
พบวาขอบขตนื้อหาที่มีการศึกษากี่ยวกับการจัดการความรูมากที่สุดคือดานกระบวนการจัดการความรูจํานวน 
105 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 45.26 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคําอธิบายของ Skyrme (1998) ละ Lekacos 
(2010) ที่กลาววา กระบวนการจัดการนั้นป็นความรูที่ฝใงอยูภาย฿นองคแกร (embedded knowledge) ซึ่งจะฝใงอยู
ภาย฿นคนละกระบวนการทํางานที่สามารถสัมผัสเดจากการทํางาน฿นองคแกร ผนกละหนวยงานทั่วเป ชน 
ประสบการณแ฿นหนวยงาน กระบวนการทํางาน การรียนรูละวัฒนธรรมขององคแกร ป็นตน ดังนั้นการวิคราะหแ
งานวิจัย฿นดานขอบขตนื้อหาของงานวิจัยที่กี่ยวกับการจัดการความรูครั้งนี้ จึงพบนื้อหา฿นดานกระบวนการ
จัดการละการจัดการคนป็นจํานวนมาก นื่องจากป็นความรูที่ฝใงอยู฿นตัวบุคคล ซึ่งสามารถพบจอเด฿นทุ ก  ๆ 
องคแกร สวนขอบขตนื้อหาที่พบนื้อนอยท่ีสุด คือ การจัดการนวัตกรรม นื่องจากงานวิจัย฿นประทศเทยยังเมมีการ
นําอานวัตกรรมมา฿ชรวมกับการจัดการความรูทาที่ควร 
 3. ขอบขตนื้อหาของงานวิจัยกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู พบวามีการศึกษา฿นรื่องของ
กระบวนการสรางความรูมากที่สุด จํานวน 236 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 97.93 ซึ่งขัดยงกับงานวิจัยของงานวิจัย
ของนารีวรรณ ขียววาสนแ (2556) เดศึกษางานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการผยพร฿น
ประทศเทยระหวางปี พ.ศ. 2548-2553 พบวากระบวนการดานการถายทอดความรูหรือการบงปในความรูมี
จํานวนมากที่สุดจํานวน 217 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 93.53 นอกจากนี้ยังขัดยงกับงานวิจัยของ Peachey and 
Hall (2005) ที่ทําการวิคราะหแงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดการความรูที่ตีพิมพแ฿น IS Journal ละพบวา฿นดาน
กระบวนการจัดการความรูนั้นงานวิจัยสวน฿หญจะทําการศึกษา฿นดานกระบวนการถายทอดความรูมากที่สุด ดย
ป็นนวนมการวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูดานกระบวนการจัดการความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา฿น
สถาบันอุดมศึกษาเทยที่ปลี่ยนปลงเป 
 4. ขอบขตนื้อหาของงานวิจัยกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู พบวามีการศึกษาปใจจัยที่มีผล
ตอการจัดการความรู฿นรื่องของปใจจัยดานภาวะผูนําละกลยุทธแ จํานวน 124 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 51.45 ซึ่ง
ขัดยงกับงานวิจัยของนารีวรรณ ขียววาสนแ (2556) เดศึกษางานวิจัยกี่ยวกับการจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีการผยพร฿นประทศเทยระหวางปี พ.ศ. 2548-2553 พบวาปใจจัยดานวัฒนธรรมป็นปใจจัยที่มีการศึกษา
ผลกระทบตการจัดการความรูมากที่สุด จํานวน 90 ช่ือรื่อง คิดป็นรอยละ 38.79 สะทอน฿หห็นถึงการศึกษาปใจจัย
ที่สงผลตอการจัดการความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา฿นสถาบันอุดมศึกษาเทยท่ีปลี่ยนปลงเป 



 

 

743 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ข๎อเสนอแนะ  
 1. ขอบขตนื้อหากี่ยวกับการจัดการความรู พบวางานวิจัยท่ีศึกษา฿นขอบขตกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการจัดการสินทรัพยแจํานวนนอยท่ีสุด ดังนั้นจึงสนอนะ฿หศึกษางานวิจัยท่ีมีขอบขตกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการจัดการสินทรัพยแพิ่มขึ้น 
 2. ขอบขตนื้อหาของงานวิจัยกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู พบวางานวิจัยที่มีการศึกษากี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู พบวากระบวนการจัดการความรูที่มีการศึกษานอยที่สุดคือกระบวนการประยุกตแ฿ช
ความรู ดังนั้นจึงสนอนะ฿หศึกษางานวิจัยกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู฿นกระบวนการประยุกตแ฿ชความรู
พิ่มขึ้น 
 3. ขอบขตนื้อหาของงานวิจัยกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู พบวางานวิจัยที่มีการศึกษา
กี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอการจัดการวามรู พบวางานวิจัยที่ศึกษากี่ยวกับปใจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการความรู
นอยที่สุด คือ การวัดผลการจัดการความรู ดังนั้นจึงสนอนะ฿หศึกษางานวิจัยกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการจัดการ
ความรู ดานการวัดผลการจัดการความรูพิ่มขึ้น 
 
เอกสารอ๎างอิง 
นารีวรรณ ขียววาสนแ. (2556). การวิเคราะห๑งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่

เกี่ยวกับการจัดการความร๎ู. วิทยานิพนธแศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนกน.  

ยุรพร ศุทธรัตนแ. (2552). องค๑การเพ่ือการเรียนรู๎. กรุงทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 
พิชิต ทพวรรณแ. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย๑เชิงกลยุทธ๑. กรุงทพมหานคร: ซีอ็ดยูคช่ัน. 
Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001). “Review knowledge and knowledge management system: 

conceptual foundations and research issues.” MIS Quarterly. 25(1): 107-136. 
Anderson, A. and APQC. (1996). The Knowledge Management Assessment Tool: External 

Benchmarking Version. United States: [n.p.]. 
Barney, Jay B. (1991). “Firm resources & sustained competitive advantage.” Journal of 

Management. 17(1): 99-120. 
Lekacos, A. (2010). Knowledge management. [Online]. from http://203.157.7.7/KM/upload_ 

file/data1/knowledgemanagement008.pdf. [April 8, 2016] 
Peachey, T. and Hall, D. (2005). Knowledge management and the leading IS journal: an analysis of 

trends and gaps in published research. HICSS-2005 Proceedings of the 38th Hawaii 
International Conference on System Sciences. (pp.1-15). Big Island, HI, USA: IEEE 
Computer Society. 

Skyrme, D.J. (1998). Beneath The Fad: The Future of Knowledge Management. [Online]. from 
http://www.skyrme.com/ updates/u20.htm. [April 2, 2016] 

 
 
 

http://203.157.7.7/KM/upload_%20file/data1/knowledgemanagement008.pdf
http://203.157.7.7/KM/upload_%20file/data1/knowledgemanagement008.pdf
http://www.skyrme.com/%20updates/u20.htm


 

 

744 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

การศึกษาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

A STUDY OF THE ADMINISTRATION OF THE STUDENT CARE SYSTEM BY ADMINISTRATORS IN 
SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION (OVEC) IN RAYONG, 

CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES. 
 

รักศักด์ิ คุ๎มชนม๑1 สุรีย๑มาศ สุขกสิ2 และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์3 
RAKSAK KHUMCHON1 SUREEMAS SUKKASI2 AND AMPAWAN PRASERTPHAK3 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี

2ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. 3รองศาสตราจารยแ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภัฏรําเพพรรณ ี

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาละปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด จํานกตาม
สถานภาพละขตจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 40 
คน ละครูผูสอน จํานวน 248 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละ
ตราด ดวยวิธีการสุมบบบงช้ันตามสัดสวน ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลป็นบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สวนสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คารอยละ คาฉลี่ย คาบี่ยงบนมาต รฐาน การ
ทดสอบคาที การวิคราะหแความปรปรวนทางดียว ละตรวจสอบความตกตางป็นรายคู ดยวิธีการตรวจสอบ
ความตกตางของชฟฟุ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก.2) ผลการ
ปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามสถานภาพ ดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ละ.3) ผลการปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด จํานกตามขตจังหวัดที่ตั้ง
สถานศึกษา ดยรวมละรายดานทุกดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคญั : การดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน, สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the student care system by 
administrators in schools under the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, 
Chanthaburi and Trat Provinces. The research samples determined by the proportional stratified 
random sampling method were 40 school administrators and 248 teachers under the Office of 
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Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces. The 
research instruments used for data collection were the five-rating scale. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way analysis of 
variance, and Scheffe’s method of multiple comparison tests. 
 The study revealed as follows : 1) the overall result of student care system by 
administrators in schools under the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, 
Chanthaburi and Trat Provinces was ranked as the high level. 2) the comparative result in the 
overall and individual aspects of student care system by administrators in schools under the 
Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces, 
classified by status  in overall difference was statistically significant at the 0.5 level and 3) the 
overall and individual aspects of student care system by administrators in schools under the 
Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces, 
classified by school location in overall difference was statistically significant at the 0.5 level. 
Keywords : The Administration of the Student Care System, Schools Under the Office of 
Vocational  Education Commission (OVEC) 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.มีจุดมุงหมาย฿นการจัดการอาชีวศึกษาละการฝึกอบรมวิชาชีพ
฿น 3 รูปบบ.คือ.การศึกษา฿นระบบ.การศึกษานอกระบบละการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่สอดคลองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ.ละผนการศึกษาหงชาติ.พื่อผลิตละพัฒนา
กําลังคน฿นดานวิชาชีพระดับฝีมือ.ระดับทคนิค.ละระดับทคนลยี.รวมทั้งป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ฿ห
สูงขึ้น พื่อ฿หสอดคลองกับความตองการของตลาดรงงาน.ดยนําความรู฿นทางทฤษฎีอันป็นสากลละภูมิปใญญา
เทยมาพัฒนาผูรับการศึกษา฿หมีความรู ความสามารถ฿นทางปฏิบัติละมีสมรรถนะจนสามารถนําเปประกอบอาชีพ
฿นลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพดยอิสระ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา..2551.:.3).ตปใญหาที่พบ฿นการ
จัดการศึกษาคือการออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาป็นหนวยงานหลักของกระทรวง 
ศึกษาธิการที่จัดการรียนการสอนดานวิชาชีพเดรับผลกระทบจากปใญหาการออกกลางคันของผูรียนชนดียวกับ
หนวยงานหลักอื่น.ๆ จึงเดผลักดันนยบายพื่อลดปใญหาการออกกลางคันของผูรียนอาชีวศึกษาขึ้นดวยระบบการ
ดูลชวยหลือนักรียนนักศึกษาพรอมทั้งสวงหารูปบบการพิ่มปริมาณผูรียนอาชีวศึกษา ดยการลดปใญหาการ
ออกกลางคันของผูรียนอาชีวศึกษาละอาศัยการมีสวนรวมกับผูปกครอง.ชุมชน.ทองถิ่นละสถานประกอบการ
อยางป็นรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 1)  
 การพัฒนาระบบการดูลผูรียนอาชีวศึกษายังสอดคลองกับการที่กระทรวงศึกษาธิการเดประกาศ฿ช
มาตรฐานการอาชีวศึกษา.พ.ศ..2555.พื่อการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
ละอกชน.ตัวบงช้ีที.่3.6.ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความสี่ยง.ดย฿หสถานศึกษาวางผนบริการจัดการความสี่ยง
5.ดาน.เดก.ดานความปลอดภัย.ดานการทะลาะวิวาท.ดานสิ่งสพติด.ดานสังคม.ดานการพนัน.ละการมั่วสุม ดย
การมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝุาย ผูรียนละผูปกครองมีการดํานินงานอยางตอนื่อง ละมีผลทํา฿หปใญหา
ดานความสี่ยงลดลง ละตัวบงช้ีที่.3.7.ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูรียน.ดย฿หสถานศึกษาจัดระบบดูล
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ผูรียน฿หมีระบบครือขายผูปกครองดูลผูรียนกลุมสี่ยง.ละสงสริมผูรียนปใญญาลิศ.ดังนั้นการดํานินการ ฿หมี
ระบบดูลผูรียนอาชีวศึกษา฿นสถานศึกษา.จึงมีความสําคัญพื่อ฿หป็นเปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา.2555.ซึ่งจะชวย
฿หกิดการสงสริมพัฒนาผูรียนละปูองกันกเขปใญหาตาง.ๆ.ป็นเปอยางมีคุณภาพป็นประยชนแตอผูรียนละ
ผูสําร็จการศึกษา ละกิดผลดีตอการประมินคุณภาพภายนอกอีกดวย (สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาละ
วิชาชีพ. 2555.:.56) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของปใญหาการออกกลางคัน
ของผูรียนอาชีวศึกษาอีกทั้งมีนยบายที่จะพิ่มปริมาณผูรียนอาชีวศึกษาพื่อสนับสนุนการพิ่มกําลังคนขาสูสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม กษตร ละการบริการพื่อรองรับการพัฒนาศรษฐกิจ.ละลดความสูญปลา ของ
งบประมาณดานการศึกษาจึงกําหนดนยบายลดปใญหาการออกกลางคันของผูรียนอาชีวศึกษา.พื่อ฿หอัตราการออก
กลางคันของผูรียนอาชีวศึกษาป็นศูนยแดยริ่มขับคลื่อนนยบายดังกลาวขึ้นตั้งตปีงบประมาณ พ .ศ..2556.จนถึง
ปใจจุบัน.ดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกหงเดปฏิบัติงานอยางขมข็งภาย฿ตการ
สนับสนุนงบประมาณละการตดิตามผลการดํานินงานของสํานักตดิตามละประมินผลการอาชีวศึกษาพื่อสงสริม
฿หสถานศึกษาทุกหงเดดํานินงานกเขปใญหาการออกกลางคันของผูรียนอาชีวศึกษาเดอยางมีประสิทธิภาพละ
ป็นเปอยางตอนื่อง.ตามนยบายของรัฐบาลละสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักติดตามละ
ประมินผลการอาชีวศึกษาจึงเดสรางกลเก฿หสถานศึกษาเดขับคลื่อนงานพื่อลดปใญหาการออกกลางคันของผูรียน
฿หบรรลุวัตถุประสงคแ.มีความตระหนักรูละขา฿จสามารถปฏิบัติงานตามนวทางที่กําหนดเดอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2558 : 1) 
 จากความป็นมาละความสําคัญดังกลาวขางตน ทํา฿หผูวิจัยสน฿จที่จะศึกษาบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด พื่อ฿หผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนละผูที่กี่ยวของนําขอมูลเป฿ชสําหรับวางผนการ
ดํานินงานระบบการดูลชวยหลอืนักรยีน฿นสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.อันจะสงผล
฿หกิดการพัฒนาละปรับปรุงงานดานระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿หกิดประสิทธิภาพสูงสุด ละลดปใญหาการ
ออกกลางคันของผูรียนอาชีวศึกษา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด 
 2. พื่อปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด.จํานกตามสถานภาพละขตจังหวัด  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน.หมายถึง.กระบวนการดํานินงานดูลชวยหลือนักรียน
อยางมีขั้นตอนดวยวิธีละครื่องมือการทํางานที่ชัดจน ดยครูที่ปรึกษาป็นบุคลากรหลัก฿นการดํานินงานละมี
การประสานความรวมมืออยาง฿กลชิดกับบุคลากรที่กี่ยวของทั้งภาย฿นละภายนอกรงรียน.  
 การรูจักนักรียนป็นรายบุคคล.หมายถึง.การบริหารจัดการกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของนักรียน
ป็นรายบุคคลดวยครื่องมือตาง.ๆ.พื่อ฿ชสําหรับวางผน฿นการดูล สงสริมละพัฒนาการของนักรียน ตละคน
เดอยางหมาะสม 
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 การคัดกรองนักรียน.หมายถึง.การบริหารจัดการกี่ยวกับการวิคราะหและจํานกนักรียนออกป็นกลุม
ปกติ กลุมสี่ยงละกลุมมีปใญหา พื่อดํานินการสงสริม.พัฒนา.ปูองกัน ชวยหลือละกเข฿หหมาะกับ
สภาพการณแของตละกลุม ดยการจัดทําฐานขอมูลของนักรียนตามกณฑแการคัดกรองที่สถานศึกษาเดกําหนดขึ้น 
 การสงสริมละพัฒนานักรียน.หมายถึง การบริหารจัดการกี่ยวกับการชวย฿หนักรียนทุกกลุมมีการ
พัฒนาตนองทั้งดานการรียนละการดํารงชีวิต.มีความภาคภูมิ฿จละมีความสุขสามารถพัฒนาตนองเดต็มตาม
ศักยภาพของตน ปรับตัวผชิญกับปใญหาละดํารงตนเดหมาะสมตามวัย 
 การปูองกันละกเขปใญหา หมายถึง การบริหารจัดการกี่ยวกับการดูลชวยหลือนักรียนดยฉพาะ
นักรียนกลุมสี่ยงละกลุมมปีใญหามีความจาํป็นตองเดรับการดูลอา฿จ฿สอยาง฿กลชิด.ปูองกัน.กเขปใญหาละหา
วิธีการชวยหลือดย฿ชรูปบบที่หลากหลาย. 
 การสงตอ.หมายถึง.การบริหารจัดการกี่ยวกับกระบวนการชวยหลือนักรียนกรณีที่นักรียนมีปใญหา
ยุงยากตอการชวยหลือหรือชวยหลือลวตนักรียนมีพฤติกรรมเมดีขึ้น ควรสงตอผูช่ียวชาญฉพาะดานหรือ
หนวยงานท่ีกี่ยวของตอเป  
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่เดรับการตงตั้ง฿หปฏิบัติหนาที่฿นตําหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
ละรองผูอํานวยการวิทยาลัย฿นสถานศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
 ครูผูสอน หมายถึง ครูที่เดรับการตงตั้ง฿หทําหนาที่ป็นครูผูสอนละป็นครูที่ปรึกษาคอยดูล฿หความ
ชวยหลือกนักรียนนักศึกษา.฿นสถานศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.หมายถึง.หนวยงาน฿นกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบกี่ยวกับ
การพิจารณากําหนดนยบาย.วางผนพัฒนา.กําหนดมาตรฐานละปรับปรุงหลักสูตรการอาชีวศึกษาการสนับสนุน
ทรัพยากร.การติดตามการตรวจสอบ.ละการประมินผลการจัดการการอาชีวศึกษา 
 ขตจังหวัด หมายถึง ที่ตั้งของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.บงตามขต
จังหวัด ดังนี ้
 1. ระยอง.ประกอบดวย.วิทยาลัยทคนิคระยอง.วิทยาลัยทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยทคนิคบานคาย 
วิทยาลัยสารพัดชางระยอง ละวิทยาลัยการอาชีพกลง   
 2. จันทบุรี.ประกอบดวย.วิทยาลัยทคนิคจันทบุรี.วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี.วิทยาลัยการอาชีพนายาย
อาม ละวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   
 3. ตราด.ประกอบดวย.วิทยาลัยทคนิคตราด.วิทยาลัยสารพัดชางตราด.ละวิทยาลัยการอาชีพบอเร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา.฿นจังหวัดระยอง.จันทบุรี.ละตราด ตามนยบายลดปใญหาการออกกลางคัน
ของนักรียนอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
2557 : 15)  
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ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

ตัว
แปรต๎น                                                              
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้.เดก.ผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา.฿นจังหวัดระยอง.จันทบุรี.ละตราด.ปีการศึกษา.2560.จํานวน.738.คน.ประกอบดวย.ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 40 คน ละครูผูสอน จํานวน 698 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ออนเลนแ : 
2560) 
 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัย.เดก.ผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.฿นจังหวัดระยอง.จันทบุรี.ละตราด.ปีการศึกษา.2560.จํานวน.288.คน.ประกอบดวย 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี.ละ
ตราด.฿ชวิธีการลือกบบจาะจง.(Purposive.Sampling).เดผูบริหารสถานศึกษาจํานวน.40.คน.ประกอบดวย.
ผูบริหารสถานศึกษา฿นจังหวัดระยอง.จํานวน.18.คน.ผูบริหารสถานศึกษา฿นจังหวัดจันทบุรี.จํานวน.11.คน.ละ
ผูบริหารสถานศึกษา฿นจังหวัดตราด.จํานวน 11 คน 
 2. ครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตร าด ซึ่ง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของครจซี่ละมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610).ดยทําการ
สุมบบบงช้ัน.(Proportional.Stratified.Random.Sampling).ละหาสัดสวนขนาดของกลุมตัวอยางตามขต
จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา.ครูผูสอนจํานวน.248.คน.ประกอบดวย.ครูผูสอน฿นจังหวัดระยอง.จํานวน.127.คน.ครูผูสอน
฿นจังหวัดจันทบุรีจํานวน.73.คน.ละครูผูสอน฿นจังหวัดตราด.จํานวน 48 คน 
 การสร๎างเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการรวบรวมขอมูลกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการ
ดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด  มีลักษณะป็น
บบสอบถาม บงออกป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี.1.บบสอบถามขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบบบสอบถาม 

ตัวแปรต๎น 

ตัวแปรตาม 

1. สถานภาพ  เดก 
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูสอน 

2. ขตจังหวัด เดก 
2.1 จังหวัดระยอง 
2.2 จังหวัดจันทบุร ี
2.3 จังหวัดตราด 

      บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการ
ดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด ฿น  5 ดาน คือ  
    1. การรูจักนักรียนป็นรายบุคคล    
    2. การคัดกรองนักรียน    
    3. การสงสริมละพัฒนานักรียน 

    4. การปูองกันละกเขปใญหา   
    5. การสงตอ 
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 ตอนท่ี.2.บบสอบถามกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ลักษณะบบสอบถามป็นบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามบบของลิคิรแท (Likert’s Scale) 
 การสร๎างเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การสรางละการหาคุณภาพครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล.ผูวิจัยเดดํานินการตามลําดับขั้นตอน 
ดังนี ้
 1. การสรางครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดํานินการตามลําดับขั้นตอนดยศึกษาวิธีการ
สรางบบสอบถาม 
 2. ศึกษาอกสาร ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของ พื่อป็นนวทาง฿นการสรางบบสอบถาม ละปรึกษา
อาจารยแที่ปรึกษาพื่อดํานินการ 
 3. สรางบบสอบถามตามที่เดศึกษาลวนําสนอประธานละกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพื่อ
ตรวจสอบละกเข฿หสมบูรณแยิ่งข้ึน 
 4. นําบบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลวสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พื่อขอความอนุคราะหแ฿นการ
ตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามละ
วัตถุประสงคแ (Index.of.Item.Objective.Congruence.:.IOC).(บุญชม฿ศรีสะอาด..2553.:.64–65).ซึ่งเดคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
 5. ปรับปรุงกเขบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิสนอนะสนอประธานละกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแ จากนั้นนําเปทดลอง฿ช (Try-out) กับกลุมทดลอง ที่ป็นผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ละนําบบสอบถามมาวิคราะหแหาคา
อํานาจจํานกป็นรายขอ ดย฿ชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวม เดคาอํานาจจํานกของบบสอบถาม ทากับ 
0.43-0.85 
 6. นําบบสอบถามที่หาคาอํานาจจํานกลวมาวิคราะหแหาความช่ือมั่นของบบสอบถาม.ทั้งฉบับดย

การหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทรแ ศิลปจารุ. 2550 : 77) เด
คาความชื่อมั่นทากับ 0.97 
 7. นําบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความช่ือมั่นลวเป฿ชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดพื่อนําผลมา
วิคราะหแตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอเป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยเดดํานินการวิคราะหแขอมูล฿นการคํานวณหาคาทางสถิติดังกลาว.ดยอาศัยการคํานวณจาก
ปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ขอมูลกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบบบสอบถาม คือ สถานภาพ ละขตจังหวัด ดยหาคารอยละ
ลวนําสนอป็นตารางประกอบความรยีง 
 2. ขอมูลกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดยการหาคาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐาน 
ลวนําคาฉลี่ยเปปรียบทียบกับกณฑแ฿นการปลความหมายป็นชวงคะนน  
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 3. วิคราะหแปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง  จันทบุรีละตราด.จํานกตามสถานภาพ ดย฿ชการทดสอบ
คาท ี(t-test) 
 4. วิคราะหแปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด .จํานกตามขตจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา 
ดย฿ชการวิคราะหแความปรปรวนทางดียว.(One-way.ANOVA).มื่อพบความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
จะตรวจสอบความตกตางป็นรายคูดย฿ชวิธีการตรวจสอบความตกตางของชฟฟุ (Scheffe’) 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน เดก 
  1.1 คารอยละ ( % ) 
  1.2 คาฉลี่ย ( X ) 
  1.3 คาบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.)    
 2. สถิติที่฿ช฿นการตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ เดก 
  2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามละวัตถุประสงคแ . (Index.of. item.Objective. 
Congruence : IOC) 
  2.2 วิคราะหแคาอํานาจจํานกรายขอ.(Item-total.Correlation).ดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ
บบพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
  2.3 วิคราะหแหาคาความช่ือมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับ .ดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา 
(Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)   
 3. สถิติที่฿ช฿นการการทดสอบสมมุติฐาน เดก 
  3.1 การทดสอบคาที (t-test) 
  3.2 การวิคราะหแความปรปรวนทางดียว .(One-way.ANOVA).มื่อพบความตกตางอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05.จะตรวจสอบความตกตางป็นรายคูดยวิธีการของชฟฟุ (Scheffe’) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรีละตราด สรุปผลการวิจัยเดดังนี้ 
 1. ผลการวิคราะหแขอมูลทั่วเป.พบวา.ผูตอบบบสอบถามจํานกตามสถานภาพ.ประกอบดวยผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 40 คน คิดป็นรอยละ 13.89 ละครูผูสอน จํานวน.248 คน คิดป็นรอยละ 86.11.ละจํานก
ตามขตจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา ประกอบดวย จังหวัดระยอง จํานวน 145.คน คิดป็นรอยละ 50.35 จังหวัดจันทบุรี 
จํานวน 84.คน คิดป็นรอยละ 29.17 ละจังหวัดตราด จํานวน 59.คน คิดป็นรอยละ 20.48  
 2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดาน 
พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมาก รียงตามคาฉลี่ยจากมากเปหานอย 3 ลําดับ คือ ดานการสงสริมละพัฒนานักรยีน 
ดานการปูองกันละกเขปใญหา ละดานการคัดกรองนักรียน ทั้งนี้ป็นพราะวาผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน
ตระหนักละห็นความสําคัญของการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนตามนยบายลดปใญหาการออก
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กลางคันของนักรียนอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีขั้นตอนการดํานินงานที่ชัดจนมี
อกสารหลักฐาน฿นการดํานินงาน มีการประสานความรวมมือของบุคคลทุกฝุาย฿นสถานศึกษา ตลอดจนผูปกครอง
ชุมชนละหนวยงานท่ีกี่ยวของ.นํามาประยุกตแ฿ช฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนตามบริบทของ
ตละสถานศึกษาซึ่งมีความตกตางกัน.ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดกําหนดวาการบริหาร
จัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ.ยอมทํา฿หกิดการสงสริมพัฒนานักรียนกิด
ผลดีป็นที่ยอมรับละช่ือมั่นของสถานประกอบการ.ชุมชน.ละสังคม.สดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา฿นการ
พัฒนาคุณภาพนักรียน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2556.:.33).ซึ่ง฿นการบริหารจัดการระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษามื่อเดรับนยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดย
อาชีวศึกษาจังหวัดมอบหมาย฿หสถานศึกษานําระบบการดูลชวยหลือนักรียนอาชีวศึกษามาดํานินการ  
สถานศึกษาตองดํานินการตามกระบวนการตาง.ๆ.มีครื่องมือ.มีขั้นตอนการดํานินงานที่ชัดจน.มีอกสารหลักฐาน
฿นการดํานินงาน มีการประสานความรวมมือของบุคคลทุกฝุาย฿นสถานศึกษา.ตลอดจนผูปกครอง.ชุมชนละ
หนวยงานท่ีกี่ยวของละสมาคมนะนวหงประทศเทยเดกําหนดวาการบริหารระบบการดูลชวยหลือนักรียน
อาชีวศึกษาจําป็นอยางยิ่งที่ตองอาศัยความรวมมือของผูบริหาร.ครู.บุคลากรที่กี่ยวของทุกคนตลอดจนผูปกครอง.
ชุมชน พื่อ฿หกิดความชัดจน฿นการปฏิบัติงาน฿หมีประสิทธิภาพ.มีนวทางการดํานินงานเป฿นทิศทางดียวกัน .จึง
ตองมีการกําหนดครงสรางองคแกรที่ชัดจน.(สมาคมนะนวหงประทศเทย. 2550.:.57).สงผล฿หการดํานินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา .฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก 
 3. การปรียบทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามสถานภาพละขตจังหวัด มีดังนี ้
  3.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามสถานภาพ ดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการคัดกรองนักรียนละดานการสงสริมละพัฒนา
นักรียนตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการรูจักนักรียนป็นรายบุคคล ดานการปูองกัน
ละกเขปใญหา ละดานการสงตอตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจป็นพราะวาผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทสําคัญที่จะกระตุนละสงสริม฿หการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนประสบ
ผลสําร็จกี่ยวกับการรียน.พฤติกรรมที่สดงออก.ละกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักรียนดวยกระบวนการดูล
นักรียนอยางมีขั้นตอนที่ชัดจน.สวนครูผูสอนป็นบุคลากรหลัก฿นการดํานินงานดังกลาว.ดยอาศัยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝุายที่กี่ยวของทั้ง฿นละนอกสถานศึกษา.พื่อกปใญหาละพัฒนานักรียนอยางป็นระบบ.ตอนื่อง
ละยั่งยืน.ดยมีภารกิจท่ีสําคัญดังที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.ระบุเว.5.ประการ.คือ การรูจักนักรียน
ป็นรายบุคคล.การคัดกรองนักรียน.การสงสริมนักรียน.การปูองกันละกปใญหา.ละการสงตอ.พื่อก็บขอมูลที่
ทจริงของนักรียนทุกดานละนําขอมูลทั้งหมดมาบูรณาการพื่อการรูจักละขา฿จนักรียนตละบุคคลอยาง
ละอียดรอบดานคัดกรองละจัดกลุมนักรียนพื่อพัฒนานักรียน฿หป็นคนกง.ป็นคนดีละพรอมที่จะติบตขึ้น฿น
สังคมเดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557.:.3).ดยมีการสงสริมศักยภาพดาน
รางกาย.อารมณแ.สังคมละสติปใญญา.ทํา฿หนักรียนมีคุณภาพละป็นกําลังสําคัญ฿นการพัฒนาประทศชาติ.สงผล฿ห
บทบาท฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนตกตางกัน. 
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  3.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามขตจังหวัด ดยรวมละรายดานทุกดาน
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา.ผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดระยอง
กับจังหวัดจันทบุรี ละผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด.มีบทบาท฿นการดํานินงานระบบดูล
ชวยหลือนักรียนตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ดยผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรีมีบทบาท
฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสูงกวาจังหวัดระยองละจังหวัดตราด ทั้งนี้ป็นพราะบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนตกตางกันตามบริบทของสถานศึกษาตละ
หง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นขตจังหวัดจันทบุรีสูงกวาขตจังหวัดระยองละขตจังหวัดตราด.นื่องจาก
ผูบริหารสถานศึกษา฿นขตจังหวัดจันทบุรีมีการพัฒนาระบบการดูลชวยหลือนักรียน.ละมีการดํานินการตาม
กระบวนการตาง ๆ มีครื่องมือ.มีขั้นตอนการดํานินงาน ที่ชัดจน .มีอกสารหลักฐาน฿นการดํานินงาน.มีการ
ประสานความรวมมือของผูบริหาร.ครูละบุคลากร฿นสถานศึกษา.ละ฿หครอบครัวชุมชน.สังคม.มีสวนรวมป็น
ครือขาย฿นการดูลนักรียนอาชีวศึกษา.ซึ่ง฿นการบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนอาชีวศึกษาเด฿ช
หลักการการบริหารจัดการตามองคแประกอบของ.PDCA.(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556.:.34).ละ
มีดํานินงานตามนยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุงนน฿หความสําคัญตอคุณภาพนักรียนที่
สําร็จการศึกษา฿นตละระดับช้ันควร฿หนักรียนสําร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ .การดํานินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนที่มีประสิทธิภาพ.จะชวยสงสริมละพัฒนาความสามารถของนักรียน฿หหมาะสมตามความ
ตกตางระหวางบุคคล.กปใญหาที่มีความซับซอนละความตกตางกันของสภาพวดลอมของสถานศึกษา.จึงสงผล฿ห
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด.มีการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ที่ตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประด็นสําคัญกี่ยวกับการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ฿นการ
ดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา.฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด  
ดังตอเปนี้  
 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ดยรวมอยู฿นระดับมาก.สอดคลองกับงานวิจัยของประสริฐ สวน
จันทรแเดศึกษาการดํานินงานระบบดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาระยอง 
ขต 1 พบวา การดํานินงานระบบดูลชวยหลอืนักรียนของรงรียน฿นสงักัดสํานักงาน  ขตพื้นที่การศึกษาระยอง.
ขต.1.ดยภาพรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก (ประสริฐ สวนจันทรแ..2553.:.บทคัดยอ). สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุกัญญา ประจุดธะกเดศึกษาการดํานินงานระบบการดูลช วยหลือนักรียนรงรียน฿นศูนยแครือขาย ที่.5.
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 7 พบวา สภาพการดํานินงานระบบดูลชวยหลือ
นักรียนรงรียน฿นศูนยแครือขายที่.5.สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา.ขต.7.ดยภาพรวมอยู
฿นระดับมาก (สุกัญญา ประจุดธะก. 2557.:.บทคัดยอ)..ละงานวิจัยของมานช.กุลนาพงเดศึกษาการบริหาร
ระบบดูลชวยหลือนักรียนของสถานศึกษา ชวงช้ัน.1-2.สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาระยอง.ขต.2.พบวา.
การบริหารระบบดูลชวยหลือนักรียนของสถานศึกษา.ชวงช้ัน.1-2.สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาระยอง.ขต.
2.มีระดับปฏิบัติดยรวมละรายดานทุกดานอยู฿นระดับมาก (มานช.กุลนาพง..2555.: 36-37) 
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 2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามสถานภาพ ดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05.สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา.คงฤทธิ์เดศึกษาการดํานินงานระบบดูลชวยหลือนักรียนรงรียน
฿นครืออักษรกรุ฿ป จังหวัดชลบุรี.พบวา.การดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนรงรียน฿นครืออักษรกรุ฿ป 
จังหวัดชลบุรี จํานกตามตําหนงดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. .05.(รัตนา คงฤทธิ์. 2556.: 
บทคัดยอ) ละสอดคลองกับงานวิจัยของอินทิรา ฮวดจริญเดศึกษาการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿น
รงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี .พบวา.การดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนตาม
ตําหนงภาพรวมละรายดานทุกดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ..05 (อินทิรา ฮวดจริญ. 2550.:.
บทคัดยอ). 
 3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด จํานกตามขตจังหวัด ดยรวมละรายดานทุกดานตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ..05..สอดคลองกับงานวิจัยของวีระพล.ลอยประคนเดศึกษาการดํานินงานระบบ
การดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน.สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา .ขต.32.พบวา.ผลการ
ปรียบทียบการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา.ขต.32.จํานกตามขนาดของรงรียนดยรวมละรายดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
..01.(วีระพล.ลอยประคน. 2559.:.บทคัดยอ).ละงานวิจัยของกฤตยา.รืองรัมยแเดศึกษาการดํานินงานระบบการ
ดูลชวยหลือนักรียน฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขต .32.บุรีรัมยแ.พบวา.ผลการ
ปรียบทียบการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขต.32.บุรีรัมยแ.จํานกตามขนาดของรงรียน.ดยรวมละรายดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (กฤตยา.รืองรัมยแ. 2557.:.บทคัดยอ). 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด ผูวิจัยมีขอสนอนะดังตอเปนี้ 
 ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนดานการสงตอ 
กี่ยวกับการสนับสนุน.สงสริม฿หมีการสรุปขอมูลสวนตัวของนักรียน ลักษณะของปใญหาละวิธีการ฿หความ
ชวยหลือ มีการสงสริม฿หบุคลากร฿นสถานศึกษาขามามีสวนรวม฿นการนะนํา฿หคําปรึกษากนักรียนตาม
ลักษณะปใญหาที่กิดขึ้น 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท฿นการดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนดานการรูจัก
นักรียนป็นรายบุคคล กี่ยวกับการจัดทดสอบบุคลิกภาพของนักรียนพื่อ฿ชสําหรับวางผน฿นการดูล ละ฿ช  
บบประมินพฤติกรรมนักรียนที่มีความชัดจน 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาระบบการดูลชวยหลือนักรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด 
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 2. ควรศึกษารูปบบการบริหารงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละตราด 
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การศึกษาป๓ญหาและแนวทางการแก๎ป๓ญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆ๑ เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

A STUDY OF PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR INTEGRATED MANAGEMENT FOR 
COMMUNICATION IN TEACHING PALI AT MUEANG DISTRICT NAKHON RATCHASIMA 
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
1รองศาสตราจารยแ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ  1) พื่อศึกษาปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา  2) พื่อปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ
฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมาจํานกตามปใจจัยสวนบุคคล ละ 3) พื่อ
ศึกษานวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง 
จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ พระสงฆแที่มีสถานภาพที่ป็นครูผูสอน ละผูรียนที่อยู฿นสํานักรียนพระปริยัติ
ธรรม ผนกบาลี ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จํานวน 280 รูป ดย฿ชวิธีการปิดตาราง
สําร็จรูปของ Krejcie ละ Morgan ครื่องมือที่฿ช คือ บบสอบถาม ละบบการสนทนากลุมสถิติที่฿ช คือ การ
จกจงความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ทดสอบคาที (t-test) ละการวิคราะหแนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา 1. ปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแขต
อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมากมื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานที่มี
ปใญหาสูงสุด คือ ดานการบูรณาการ 2. ปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามสถานภาพ พรรษา ละวุฒิการศึกษาผนกบาลี 
พบวา พระสงฆแที่มีสถานภาพ พรรษา ละวุฒิการศึกษาผนกบาลีตกตางกันจะมีปใญหาการจัดการสื่อสารบบ
บูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 3. นวทางการกปใญหาการ
จัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอมืองจังหวัดนครราชสีมา พบวา 1) 
ดานการวางผน ควรมีสวนรวม฿นการกําหนดนยบาย ดยการนําทคนลยีขามา฿ช฿นชองทางการสื่อสาร พื่อ
สนอขอมูล฿นการวางผน กําหนดปูาหมาย 2) ดานการสรางสรรคแ ควรมีการสรางความตระหนัก การ฿ชชองทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย ท้ังการ฿ชทคนลยี สื่อสิ่งพิมพแ ละการพบปะพูดคุยกัน 3) ดานการบูรณาการ ควรมีการ
จัดกิจกรรมนอกหองรียน หรือสริม฿หมากขึ้น การบูรณาการช่ือมยงชีวิตจริง การนะนําหลงรียนรู การศึกษาดู
งาน การผยพรความรูที่เดจากการรียน ละ 4) ดานการนําเปปฏิบัติตามผน ควรมีการจัดประชุม สัมมนาการจัด
นําสนอผลความสํารจ็ละปใญหา อุปสรรค จุดดน จุดดอย วิธีการปรับปรุงการกปใญหา รวมทั้งการผยพรขอมูล
ทั้งอกสารละผานสื่อทางทคนลยี ละมีระบบการจัดก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ : การจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ, นวทางการกปใญหา 
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ABSTRACT 
 This research aims to study problems for integrated management for communication in 
teaching Pali for the monks at Mueang District Nakhon Ratchasima, compare this management 
with personal factors and to find the solutions for this integrated management. The sample group 
was 280 monks who were lecturers in  PhraPariyattidhamma Schools and teaching Pali at Mueang 
District Nakhon Ratchasima in an academic year 2017 using Krejcie and Morgan formula. The 
research instruments were questionnaires and group-discussion forms. Frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and content analysis were used in the data analysis.  
 The results are as follows. 1. Problems for integrated management for communication in 
teaching Pali for the monks at Mueang District Nakhon Ratchasima were generally at a high level. 
Considering an individual factor, the highest level was the integration. 2. The results from a 
comparison of this integrated management among status, years and level of education in Pali 
showed that monks with differences in these factors had a statistical significant different in this 
management at the .05 level. 3. Solutions for this integrated management in communication in 
teaching Pali for planning factor revealed that 1) there should be collaboration in policy setting 
by using technology for communication purpose. This is to present information, plan, set the 
goal. 2) In terms of creativity, there should be an awareness in using different communication 
channels through technology, printed materials and discussions. 3) For an integration, there 
should be outside of classroom activities that connected to real life situation. This includes the 
suggestions in learning resources, dissemination of knowledge. 4) For plan implementation, 
meeting and seminars on solutions, problems, threats, strengths, weaknesses and improvement 
should be arranged. There should also be a dissemination of information in printed documents 
and online and the systematic data storage.  
Keywords : Integrated Management for Communication, Solutions 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางนบนนกับสังคมเทย อันมีความช่ือละหลักปฏิบัติ ที่ผสมผสานอยู฿น
นวความคิดละจิต฿จ จะห็นเดวาการประพฤติปฏิบัติ การดํานินชีวิตละกิจกรรมตาง ๆ ที่กี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
เดหลอหลอมชีวิตจิต฿จลักษณะนิสัยคนเทย ฿หป็นผูที่มีจิต฿จกวางขวาง ราริง จม฿ส จนเดสมัญญานามวา ป็น
ดินดนหงความยิ้มยม (พระพรหมคุณภรณแ (ป.อ. ปยุตต) . 2556 :18-19) พระพุทธศาสนามีพระสงฆแทําหนาที่
หลัก฿นการดํารง รักษา ละสืบทอด฿หยาวนาน ซึ่งถือวาพระสงฆแป็นสมาชิก฿นสังคมที่มีบทบาทหนาที่฿นการปฏิบัติ
กิจ฿นทางพระพุทธศาสนารียกวาธุระ ซึ่งมีดวยกันอยู 2 ประการ เดก คันถธุระ คือ ธุระฝุายคัมภีรแ กิจดานการศึกษา
ลารียน ละวิปใสสนาธุระ คือ ธุระฝุายจริญวิปใสสนา การบําพ็ญภาวนา หรือจริญพระกรรมฐาน (พระพรหมคุณา
ภรณแ (ป.อ. ปยุตต).  2551 :65-66) ดยฉพาะพระสงฆแเทย฿นมหาวิทยาลัยสงฆแ ควรมีบทบาท฿นการทํางานวิจัย
ปใญหาตาง ๆ ชน ปใญหาดานจิต ปใญหาด็ก ละคนชราถูกทอดทิ้ง พื่อนําหลักธรรมะเปประยุกตแ฿ช฿หหมาะสม 
(สุภา  อุทฺท.  2541 :62-63) ตอยางเรก็ดี บทบาทหนาที่ของพระสงฆแจะกระทํา฿นสิ่งนั้นเด ตองป็นผูมีความรู มี
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ภูมิปใญญาตกฉาน฿นพระธรรมวินัย ขา฿จหลักธรรมะที่พระพุทธจาเดอบรมสั่งสอน ดยการ฿ชภาษาบาลี ป็น
พื้นฐาน฿นการรียนรู นื่องจากภาษาบาลีมีความจําป็นละสําคัญ฿นการสืบทอดพระพุทธศาสนาป็นอยางมาก ต
อยางเรก็ตามการ฿ชภาษาบาลีของพระสงฆแ฿นปใจจุบัน จะห็นเดวามีปใญหาพอสมควร นื่องจากพระภิกษุ สามณร
ยังเมเดรับการยอมรับวาป็นผูนําทางการศึกษาทาท่ีควร ท้ังวิชาความรูทางลก ละทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความ
ถอยหลังละหางออกเปมาก นื่องจากมีขอจํากัด จนเมสามารถนําพาพุทธศาสนิกชน฿หกิดความรู ความขา฿จตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธจา ป็นความตกต่ําทางการศึกษาของคณะสงฆแ฿นการศึกษาปริยัติธรรมผนกบาลี 
(พระเพศาล  วิสาล.  2552 : 285) ซึ่งผลที่กิดขึ้นดังที่กลาวมา ยอมสงผลสืบนื่องมาจากกระบวนการจัดการรียน
การศึกษา ภาษาบาลีที่เมมีคุณภาพ สิ่งที่กิดขึ้นดังกล าว สงผลถึงการรียนการสอนภาษาบาลีดยตรงที่เมมี
ประสิทธิภาพทาที่ควร อันจะห็นเดจากสถิติการสอบ ซึ่งป็นผลสวนหนึ่งที่สืบนื่องมาจากกระบวนการ ขับคลื่อน
การรียนการสอน มื่อพิจารณาผลการศึกษาพระปริยัติธรรมผนกบาลี อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ปี
การศึกษา 2558 พบวา ประยค 1-2 คิดป็นรอยละ 6.31 ป.ธ. 3 คิดป็นรอยละ 18.47 ป.ธ. 4 คิดป็นรอยละ 9.37 
ป.ธ. 5 คิดป็นรอยละ 25.00 ป.ธ. 6 คิดป็นรอยละ 25.00 ป.ธ. 7 ละป.ธ. 8 เมสงขาสอบ ป.ธ. 9 คิดป็นรอยละ 
0.00 จากสถิติการขาสอบละสอบเดดังกลาว จะห็นวา ผลการสอบเดคอนขางนอย ซึ่งกิดจากปใญหาที่กี่ยวของกับ
การจัดการรียนการสอนภาษาบาลี ท้ัง฿นระดับ มหภาค ละจุลภาค สอดคลองกับผลการสัมภาษณแพระสังฆาธิการ
ที่กี่ยวของดยตรงกับการจัดการรียนการสอนภาษาบาลี นั้นคือ การพัฒนางานดานภาษาบาลี ยังเมมีการขับคลื่อน
อยางป็นรูปธรรมที่ชัดจน ทั้ง฿นระดับมหภาค จนถึงระดับการปฏิบัติ฿นระดับช้ันรียนที่มุงสูการนําเป฿ช฿หกิดป็น
ผลที่ชัดจน (พระครูศรีปริยัติกิจ.  14 กุมภาพันธแ 2560) จากสถานการณแปใญหาที่กิดขึ้นผูที่กี่ยวของจะตองทํา
ความขา฿จ ละหาวิธีการกเขทั้ง฿นระดับการวางผน จนถึงระดับการปฏิบัติการตองมีกระบวนการที่หลากหลาย฿น
การพัฒนา฿หทันตอการปลี่ยนปลง฿นปใจจุบัน ซึ่งจะห็นเดวาปใจจุบันสังคมมีการปลี่ยนปลงทั้งบริบท ละ
สภาพวดลอมท่ีมีความป็นลกหงศตวรรษที่ 21 มากขึ้น กระทบถึงครอบครัว องคแการ ประทศชาติมีการปรับตัว 
พื่อ฿หทาทันการปลี่ยนปลงนั้น รวมถึงดานการศึกษาจะตอง พัฒนา฿หทาทัน สามารถนําสิ่งที่มีอยูมาบูรณาการ
฿นการรียนการสอน พื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม฿นยุคปใจจุบัน ดยการนําทคนลยีขามา฿ช฿นการ
รียนการสอน฿หมากขึ้น นื่องจากป็นครื่องมือ฿นการสื่อสาร การสวงหาความรู การปฏิสัมพันธแกับบุคคล 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2560 :2-3) ซึ่งหากมีการจัดการ฿นสิ่งที่กี่ยวของเดอยางหมาะสม 
ตั้งตขั้นตอนการริ่มตนจนถึงการปฏิบัติงาน หรือการนําหลัก฿นการจัดการสื่อสารบบบูรณาการขามา฿ช฿นการ
สอนภาษาบาลียอมกอ฿หกิดการรียนการสอนภาษาบาลีที่เดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดการสื่อสารบบบูรณาการ 
ป็นกระบวนการของการสื่อสารที่นํามา฿ช฿นการพัฒนา การรียนการสอนภาษาบาลี พื่อ฿หกิดรงจูง฿จ กิดอิทธิพล
ตอผูปฏิบัติงาน ดยมีการวางผน฿นการพัฒนางาน ละประมินผลการทํางาน฿หสอดประสานกัน฿หเดอยางสมบูรณแ 
(กมล ชัยวัฒนแ.  2551: 7) ซึ่งหลักการจัดการการสือ่สารบบบูรณาการ ท่ีนํามา฿ช฿หกิดงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
จะตองครอบคลุมทั้กระบวนการ ดยริ่มจากการวางผน การสรางสรรคแ การบูรณาการ ละการนําเปปฏิบัติตาม
ผน (Shimp.  2010 : 10)  
 จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะทําการศึกษาปใญหาละนวทาง การกปใญหาการ
จัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดย฿ชการ
จัดการสื่อสารบบบูรณาการขามากี่ยวของ฿นการรียนการสอนภาษาบาลี พื่อนําขอมูลที่เดจากการศึกษามา
พัฒนาการรียน การสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ฿นจังหวัดนครราชสีมา อันป็นประยชนแตอคณะสงฆแขตอําภอละ
จาสํานักรียนพระปริยัติธรรมผนกบาลี฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา  
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขตอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา  
 2. พื่อปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขต
อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามปใจจัยสวนบุคคล  
 3. พื่อศึกษานวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ  หมายถึง  อุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ  ที่กิดขึ้น฿นการ
รียนการสอนภาษาบาลี ทํา฿หเมบรรลุตามปูาหมาย฿นการจัดการศึกษาของจาสํานักศาสนศึกษา฿นขตอําภอมือง 
จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 4 ดาน เดก ดานการวางผน ดานการสรางสรรคแ ดานการบูรณาการ ละดานการ
นําเปปฏิบัติตามผน ประกอบดวย  
  1.1 ดานการวางผน  หมายถึง  กระบวนการ฿นการรวมมือกันระหวางจาสํานักศาสนศึกษา 
ครูผูสอน ผูรียน ละชุมชน หรือผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นการจัดการรียนการสอนภาษาบาลี  
  1.2 ดานการสรางสรรคแ  หมายถึง  กระบวนการจัดการรียนการสอนบบ฿หมตั้งตการรวมกัน฿น
การคิด การวางผน การลงมือปฏิบัติระหวางจาสํานักศาสนศึกษา ครูผูสอนละผูรียน  
  1.3 ดานการบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดการรียนการสอน฿นช้ันรียนภาษาบาลีที่มีการ
ผสมผสานระหวางกระบวนการรียนรูที่มีวิธีการ ทคนิคที่หลากหลาย  
  1.4 ดานการนําเปปฏิบัติตามผน หมายถึง กระบวนการนําผนที่เดวางเวเปปฏิบัติตามที่กําหนดเว ดย
มีการประชุมรวมกัน การทําความขา฿จผนการปฏิบัติงาน ทิศทางการทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดจน  
 2. นวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ  หมายถึง วิธีการหรือนวปฏิบัติ฿นการ
กปใญหา฿นการจัดการรียนการสอนพระปริยัติธรรมผนกบาลี ดย฿ชการจัดการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอน
ภาษาบาลี  
 3. ปใจจัยสวนบุคคล  หมายถึง  ลักษณะทั่วเปของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบดวย 
  3.1 สถานภาพ  หมายถึง  พระสงฆแที่ป็นครูผูสอน ละผูรียนที่อยู฿นสํานักรียนพระปริยัติธรรม 
ผนกบาลี ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา  
  3.2 พรรษา  หมายถึงจํานวนปี นับตั้งตวันอุปสมบทป็นพระสงฆแ อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ดยบงพรรษาออกป็น 2 ชวง เดก ต่ํากวา หรือ 1-10 พรรษา ละ 10 พรรษา ขึ้นเป 
  3.3 วุฒิการศึกษาผนกบาลี หมายถึง การศึกษาของครูผูสอน ละผูรียน ฿นระดับสูงสุดทางพระ
ปริยัติธรรม ผนกบาลี ท่ีเดรับตั้งตกอน ละหลังจากบรรพชาหรืออุปสมบท เดก ประยค 1-2 ถึง ปรียญธรรม 
3 ละปรียญธรรม 4 ถึง ปรียญธรรม 9 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปใญหาละนวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอน
ภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยเด฿ชกรอบนวคิด ดยมุงศึกษาการจัดการการ
สื่อสารบบบูรณาการ ฿น 4 ดาน เดก 1) ดานการวางผน 2) ดานการสรางสรรคแ 3) ดานการบูรณาการ 4) ดาน
การนําเปปฏิบัติตามผน (Shimp.2010:10) ดังรายละอียดตามกรอบนวคิด฿นการวิจัย ภาพท่ี 1 ดังนี้ 
 
ภาพที ่1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย    
 ตัวปรอิสระ  ตัวปรตาม 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1. ประชากร เดก พระสงฆแที่มีสถานภาพที่ป็นครูผูสอนจํานวน 96 รูป ผูรียน จํานวน 434 รูป รวม 
530 รูป ฿นสํานักรียนพระปริยัติธรรมผนกบาลี ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 12 วัด 2. กลุม
ตัวอยาง เดก พระสงฆแที่มีสถานภาพที่ป็นครูผูสอน จํานวน 77 รูป ละผูรียน จํานวน 203 รูป รวม 280 รูป ที่
อยู฿นสํานักรียนพระปริยัติธรรม ผนกบาลี ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ดย฿ชวิธีการ
ปิดตารางสําร็จรูปของ Krejcie ละ Morgan (สมบูรณแ  ตันยะ.2556 : 105) ดยวิธีการสุมตัวอยางบบเมป็นช้ัน
ภูมิ 3. ผูทรงคุณวุฒิ฿น฿หขอมูล฿นการสนทนากลุม จํานวน 7 รูป/คน ซึ่งป็นพระภิกษุ  จํานวน 4 รูป ที่มีคุณวุฒิ
ปรียญธรรม 6 ประยคขึ้นเป ละผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหาร ดานการรียนการสอน ดานการนิทศศาสตรแ จํานวน 
3 ทาน ท่ีป็นอาจารยแสอน฿นมหาวิทยาลัย หรือจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งผูทรงคุณวุฒิทั้งสองกลุมเดมาดย
วิธีการลือกบบจาะจง  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะครื่องมือ ป็นบบสอบถามปใญหา การจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอน
ภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยเดทําการสรางครื่องมือ คือ บบสอบถาม บง
ออกป็น 2 ตอน ดังนี ้1.1.1 บบสอบถามบงป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ป็นบบสอบถามสภาพทั่วเปของพระสงฆแ 
เดก สถานภาพ พรรษา ละวุฒิการศึกษาผนกบาลี คําถามมีลักษณะป็นบบลือกตอบ (Check-list) ตอนที่ 2 

ปใจจัยสวนบุคคล 
1.  สถานภาพ 
2.  พรรษา 
3.  วุฒิการศึกษาผนกบาล ี

ปใญหาการจัดการการส่ือสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆแขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา มี 4 ดาน 

1.  ดานการวางผน  
2.  ดานการสรางสรรคแ  
3.  ดานการบูรณาการ  
4.  ดานการนาํเปปฏิบัติตามผน  

นวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสาร 
บบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอมือง

จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

761 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ป็นบบสอบถามกี่ยวกับปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแขตอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมประด็นที่ศึกษาทั้งหมด 4 ดาน จํานวน 40 ขอ  
   บบสอบถามมีลักษณะป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด.  2553 :125) ระดับ 5  หมายถึงมีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับมากที่สุด ระดับ 4  หมายถึงมีปใญหา฿น
การจัดการ฿นระดับมากระดับ 3  หมายถึงมีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับปานกลาง ระดับ 2  หมายถึงมีปใญหา฿น
การจัดการ฿นระดับนอยระดับ 1  หมายถึงมีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับนอยที่สุด  
  1.2 ขั้นตอนการสรางครื่องมือละตรวจสอบคุณภาพสรางครื่องมือผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอน 
ดังนี ้
   1.2.1 ศึกษาอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีกี่ยวของกับการจัดการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอน
ภาษาบาลี มา฿ชป็นขอสรุปป็นนิยาม พื่อป็นนวทาง฿นการสรางครื่องมือ฿นการรวบรวมขอมูล฿นครั้งนี้  
   1.2.2 ศึกษาวิธีการสรางครื่องมือ การพัฒนาครื่องมือจากอกสาร ตําราละงานวิจัยที่
กี่ยวของ พื่อ฿ชยึดป็นกรอบนวคิด฿นการสรางครื่องมือ฿นการวิจัย  
   1.2.3 กําหนดครงสราง ขอบขายนวคิดคําถามตามสาระ฿นกรอบนวคิด฿นการวิจัย ลว
ดํานินการสรางบบสอบถามฉบับราง ตามครงสรางขอบขายตามที่กําหนดเว จํานวน 40 ขอ 
   1.2.4 นําบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ พื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองขอคําถาม ขอสนอนะ ละการปรับปรุงกเข  
   1.2.5 นําครื่องมือฉบับรางที่เดกเขปรับปรุงลว สนอตอผูช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พื่อ
พิจารณาตรวจสอบความที่ยงตรงชิงนื้อหา (Content validity) ดยทําการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ดยคาที่เดตั้งต 0.6-1.00 จํานวน 40 ขอ (บุญ
ชม  ศรีสะอาด.  2553: 99)  
   1.2.6 นําครื่องมือที่ผานการพิจารณาตรวจสอบกเขจากผูช่ียวชาญ มาปรับปรุงกเขตาม
คํานะนํา ละนําครื่องมือสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแอีกครั้ง  
   1.2.7 นําบบสอบถามที่เดรับการปรับปรุงลว นําเปทดลอง฿ช (Try out) กับพระสงฆแที่รียน
ภาษาบาลี ท่ีเม฿ชกลุมตัวอยาง฿นการวิจัย฿นครั้งน้ี จํานวน 30 รูป ลวนําขอมูลที่เดจากบบสอบถามมาคํานวณหา
คาความช่ือมั่นดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรี
สะอาด.  2553: 99) ปรากฏวาเดคาความชื่อมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับ ทากับ 0.97 1.2.8 นําบบสอบถามมา
ปรับปรุงกเข ฿หป็นบบสอบถามฉบับสมบูรณแ พื่อนําเป฿ชกับกลุมตัวอยางท่ีเดกําหนดเวตอเป   
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
  2.1 ลักษณะครื่องมือ ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ป็นบบสนทนากลุม พื่อหานวทางการ
กปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี ดยวิธีการลือกบบจาะจง จํานวน 7 รูป/คน 
  2.2 ขั้นตอนการสรางครื่องมือละตรวจสอบคุณภาพสรางครื่องมือผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอน 
ดังนี ้
   2.2.1 ผูวิจัยเดดํานินการศึกษาผลการวิคราะหแขอมูล฿นสวนของการศึกษาปใญหาการจัดการ
การสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี ฿นขอคําถามที่มีปใญหาสูงสุด฿นตละดาน พื่อนํามา฿ชป็นนวทาง
฿นการกําหนดประด็น฿นการนวทางการกปใญหา  
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   2.2.2 นําประด็นปใญหา฿นตละขอ ที่มีปใญหาสูงสูดของตละดานมากําหนดป็นนวคําถาม 
พื่อ฿หผูชี่ยวชาญดานการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ ละการสอนภาษาบาลี เด฿หขอสนอนะนวทาง฿น
การกปใญหา฿นตละดาน  
   2.2.3 ผูวิจัยนํานวคําถามฉบับรางที่สรางขึ้นสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ พื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองขอคําถาม ขอสนอนะ ละการปรับปรุงกเข พื่อนําเปก็บขอมูลตอเป 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล การก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย฿นครั้งน้ี ผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอนตอเปนี้ 
 1. บบสอบถาม 
  1.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการขอความอนุคราะหแ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พื่อทําหนังสือถึงจาคณะจังหวัดนครราชสีมา จาคณะอําภอมืองนครราชสีมา ละจาสํานักศาสน
ศึกษาพระปริยัติธรรม ผนกบาลี พื่อขอความอนุคราะหแ฿นการก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 1.2 ผูวิจัยลงพื้นที่฿น
การก็บบบรวบรวมขอมูลดวยตนอง เปยังกลุมตัวอยางที่ป็นพระสงฆแที่รียน฿นสํานักพระปริยัติธรรม ผนกบาลี 
จนครบตามจํานวนท่ีตองการ 
 2. การสนทนากลุม 
  2.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการขอความอนุคราะหแจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา พื่อทําหนังสือถึงผูช่ียวชาญรูป/คน พื่อการอนุคราะหแ฿นการ฿หขอมูล ที่ป็นนวทาง฿นการกปใญหา
การจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี ดยทําการสนทนากลุม (Focus group) 2.2 ผูวิจัยเดทํา
การนัดหมายวัน วลา ละสถานท่ี฿นการสนทนากลุม฿หชัดจน 2.3 ผูชี่ยวชาญดานการจัดการการสื่อสาร ละการ
สอนภาษาบาลีเด฿หขอสนอนวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี ผูวิจัย
เดขออนุญาต พื่อทําการบันทึกสียงขอมูลการนําสนอของผูชี่ยวชาญตละทาน ละจดบันทึกขอมูลที่สําคัญ฿นต
ละประด็น พื่อนําเปวิคราะหแขอมูลตอเป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผูวิจัยเดดํานินการวิคราะหแขอมูลที่เดจากบบสอบถาม ละบบสนทนากลุม ดังนี้ 
 1. บบสอบถาม  
  1.1 ผูวิจัยนําขอมูลจากบบสอบถาม ตอนที่ 1 มาวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับประชากรศาสตรแของผูตอบ
บบสอบถาม เดก สถานภาพ พรรษา ละวุฒิการศึกษาผนกบาลี ดยการจกจงความถี่ (Frequency) ละคา
รอยละ (Percentage) 
  1.2 ผูวิจัยนําขอมูลบบสอบถาม ตอนที่ 2 มาวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับปใญหาการจัดการการสื่อสาร
บบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดย฿ชปรกรม

คอมพิวตอรแสําร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรแ พื่อวิคราะหแหาคาฉลี่ย ( X ) ละสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน (S.D.) ละปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด.  2553: 53) ดังนี ้คาฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปใญหา฿น
การจัดการ฿นระดับมากที่สุด คาฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับมาก คาฉลี่ย 2.51-3.50 
หมายถึง มีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับปานกลาง คาฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับนอย 
คาฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปใญหา฿นการจัดการ฿นระดับนอยที่สุด 
  1.3 วิคราะหแขอมูลปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีดย
วิธีหาคา t-test ดย฿ชปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรแ  
 2. บบสนทนากลุม วิคราะหแขอมูล ดังนี้  
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  2.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่เดจากขอสนอนะนวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿น
การสอนภาษาบาลี ทั้งสวนขอมูลที่ป็นเฟลแสียง ละที่ป็นการขียนสนอนะของผู ช่ียวชาญ฿นอกสาร
ประกอบการสนทนากลุม รวมทั้งขอมูลที่ผูวิจัยเดจดบันทึกเว ดยการนํามาถอดเฟลแสียง ตรวจสอบขอมูล ละอาน
ขอมูลทั้งหมด พื่อทําความขา฿จ฿นภาพรวม 
  2.2 นําขอมูลที่เดมาวิคราะหแ ละสังคราะหแนื้อหา 
  2.3 นําขอมูลที่เดมาตีความ สรางขอสรุป ละจัดกลุมคําของขอมูล (Phrase grouping) ลวยก
ขอมูลออกป็นประด็นของตละดาน พื่อ฿หงายตอการทําความขา฿จของขอมูล฿นตละสวน ดยนนขอความนั้น 
ๆ ของตละบุคคล 
  2.4 จัดกระทําขอความที่มีความสัมพันธแกัน คลายคลึงกัน ละตกตางกันของขอมูล฿นนวทางการ
กปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี 
  2.5 นําขอมูลที่เดมาสรุป ละสนอขียนป็นความรียง฿นนวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสาร
บบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  ปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม 

ปใจจัยสวนบุคคล ความถี ่ รอยละ 
สถานภาพ   
 ครูผูสอน 77 27.50 
 ผูรียน 203 72.50 
พรรษา   
 ต่ํากวาหรือ 1-10 พรรษา 207 73.90 
 10 พรรษาข้ึนเป 73 26.10 
วุฒิการศึกษาผนกบาลี   
 ป. 1-2 ละ ป.ธ. 3 216 77.10 
 ป.ธ. 4 - ป.ธ. 9 64 22.90 
 รวม 280 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ ป็นผูรียน จํานวน 203 คน คิดป็นรอยละ 72.50 มี
พรรษาต่ํากวาหรือ 1-10 พรรษา จํานวน 207 รูป คิดป็นรอยละ 73.90 ละมีวุฒิการศึกษาผนกบาลี ป. 1-2 ละ 
ป.ธ. 3 จํานวน 216 รูป คิดป็นรอยละ 77.10 
 
 
 
 



 

 

764 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 2 คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐานปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี
 ของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวม ละรายดาน 

ปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ X  S.D. ความหมาย 

1.  ดานการวางผน 3.56 1.01 มาก 
2.  ดานการสรางสรรคแ 3.56 0.85 มาก 
3.  ดานการบูรณาการ 3.57 0.86 มาก 
3.  ดานการนําเปปฏิบัติตามผน 3.52 0.86 มาก 
คาฉลี่ยรวม 3.55 0.81 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา ปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขต

อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.55, S.D. = 0.81) มื่อพิจารณา

ป็นรายดาน พบวา อยู฿นระดับมากทุกดาน ดยดานท่ีมีปใญหาการจัดการสงูสุด คือ ดานการบูรณาการ ( X  = 3.57, 

S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ดานการวางผน ( X  = 3.56, S.D. =1.01) ละดานการสรางสรรคแ ( X  = 3.56, S.D. 

= 0.85) สวนดานท่ีมีปใญหาการจัดการต่ําสุด คือ ดานการนําเปปฏิบัติตามผน ( X  = 3.52, S.D. = 0.86) 
 
ตารางที่ 3 การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ  
 ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามสถานภาพ 

ปใญหาการจัดการการสื่อสารบบ 
บูรณาการ 

ครูผูสอน นักรียน 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ดานการวางผน 3.73 0.89 3.50 1.05 1.67 0.09 
2.  ดานการสรางสรรคแ 3.76 0.73 3.48 0.87 2.67* 0.01 
3.  ดานการบูรณาการ 3.76 0.83 3.50 0.86 2.32* 0.02 
4.  ดานการนําเปปฏิบัติตามผน 3.65 0.95 3.47 0.83 1.50 0.13 

คาฉลี่ยรวม 3.72 0.75 3.49 0.82 2.27* 0.02 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามสถานภาพ ดยภาพรวม ตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดยคาฉลี่ยปใญหาตามทัศนะของครูผูสอนสูงกวาของนักรียน มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา 
ดานการสรางสรรคแ  ละดานการบูรณาการ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางผน 
ละดานการนําเปปฏิบัติตามผนเมตกตางกัน 
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ตารางที่ 4 การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ  
 ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามพรรษา 

ปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณา
การ 

ต่ํากวา หรือ                      
1-10 พรรษา 

10 พรรษาข้ึนเป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ดานการวางผน 3.48 1.05 3.79 0.88 2.44* 0.02 
2.  ดานการสรางสรรคแ 3.47 0.87 3.80 0.72 3.07* 0.01 
3.  ดานการบูรณาการ 3.48 0.80 3.82 0.81 2.96* 0.01 
4.  ดานการนําเปปฏิบัติตามผน 3.44 0.84 3.77 0.89 2.71* 0.01 
คาฉลี่ยรวม 3.47 0.81 3.79 0.74 3.09* 0.01 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4  พบวา การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามพรรษา ดยภาพรวม ตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดยคาฉลี่ยปใญหาตามทัศนะของผูที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นเปสูงกวาผูที่มีพรรษาต่ํากวาหรือ 
1-10 พรรษา มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการวางผน ดานการสรางสรรคแ ดานการบูรณาการละดานการ
นําเปปฏิบัติตามผน ตกตางกันตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 5 การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ  
 ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามวุฒิการศึกษาผนกบาลี  

ปใญหาการจัดการการสื่อสาร 
บบบูรณาการ 

ป.1-2 ละ ป.ธ. 3 ป.ธ. 4-9 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ดานการวางผน 3.51 1.05 3.75 0.85 1.69 0.09 
2.  ดานการสรางสรรคแ 3.49 0.87 3.78 0.73 2.58* 0.01 
3.  ดานการบูรณาการ 3.50 0.85 3.81 0.86 2.52* 0.01 
4.  ดานการนําเปปฏิบัติตามผน 3.47 0.86 3.69 0.86 1.75 0.08 
คาฉลี่ยรวม 3.49 0.82 3.76 0.75 2.41* 0.02 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบวา การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามวุฒิการศึกษาผนกบาลี ดยภาพรวม ตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดยคาฉลี่ยปใญหาตามทัศนะของผูที่มีวุฒิการศึกษาผนกบาลี ป.ธ. 4 -9 สูง
กวา ป.1-2 ละ ป.ธ. 3 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการสรางสรรคแ ละดานการบูรณาการ ตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางผน ละดานการนําเปปฏิบัติตามผน เมตกตางกัน 
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 นวทางการกปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขตอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1. นวทางการกปใญหา ดานการวางผน ควรสรางการมีสวนรวม฿นการกําหนด
นยบายดยการนําทคนลยีขา฿ช฿นชองทางการสื่อสาร พื่อป็นการรวมกันสนอขอมูลการวางผน กําหนด
ปูาหมาย นวทาง ข้ันตอน กิจกรรมการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธแ ละการจงขอมูลขาวสาร 2. นวทางการ
กปใญหา ดานการสรางสรรคแ ควรสรางความตระหนัก การ฿ชชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการ฿ชทคนลยี
สื่อสิ่งพิมพแ ละการพบปะพูดคุยกัน ซึ่งการสื่อสารที่฿ชจะตองคํานึงถึงผูรับสาร กิจกรรม ชวงวลา ละลักษณะของ
กิจกรรม 3. นวทางการกปใญหา ดานการบูรณาการ ควรมีการจัดกิจกรรมนอกหองรียน หรือสริม฿หพิ่มมากขึ้น 
การบูรณาการช่ือมยงชีวิตจริง การนะนําหลงการรียนรู การศึกษาดูงาน การผพรความรูที่เดจากการรียน 
การสงสริมการจัดกิจกรรม หรือนําภาษาบาลี฿นการทศนา การจัดสวนา ละการสรุปองคแความรู การลกปลี่ยน
นวคิด ความรูที่เด ละการนําเป฿ช฿นการดํานินชีวิต 4. นวทางการกปใญหา ดานการนําเปปฏิบัติตามผน ควรมี
การจัดประชุม สัมมนา การจัดนําสนอผลความสําร็จ ละปใญหา อุปสรรค จุดดน จุดดอย วิธีการปรับปรุง การ
กปใญหา รวมทั้งการผยพรขอมูลทั้งอกสารละผานสื่อทางทคนลยี ละมีระบบการจัดก็บขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 
 จากการดํานินการวิจัย฿นครั้งน้ี มีประด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังนี้ 1. ปใญหาดานการวางผนดยภาพรวม 
มีปใญหาอยู฿นระดับมากดยขอที่มีปใญหาการจัดการสูงสุด คือ การวางผนชิงนยบาย฿นการสอนภาษาบาลี ขาดการมี
สวนรวมของผูที่กี่ยวของทุกฝุาย ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการจัดการรียนการสอนภาษาบาลี ยังเมมีกระบวนการวาง
ผนการทํางานท่ีป็นระบบ ละมีความชัดจน ตั้งตริ่มตนจนสิ้นสุดการทํางาน เมมีการปิดอกาส฿หผูที่กี่ยวของ
฿นการจัดการศึกษาภาษาบาลีขามารวมคดิ รวมทําเดอยางป็นรูปธรรมที่ชัดจน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี  บุญ
มี (2535) เดทําการศึกษารื่อง การรียนการสอนพระปริยัติธรรมผนกบาลี ผลการศึกษา พบวา การจัดการรียน
การสอนภาษาบาลี ดยที่ครูละผูรียนสวน฿หญยังเมเดทราบวัตถุประสงคแของหลักสูตร฿นการจัดการรียนการสอน
ภาษาบาลีอยางชัดจน 2. ปใญหาดานการสรางสรรคแ ดยภาพรวม มีปใญหาการจัดการอยู฿นระดับมากดยขอ ที่มี
ปใญหาการจัดการสูงสุด คือการจัดการรียนการสอนภาษาบาลีขาดการมีสวนรวมของผูที่กี่ยวของ฿นการสนอชองทาง
การสื่อสาร ทัง้นี้อาจนื่องมาจากการจัดการรียนการสอนภาษาบาลี เม฿หบุคคลที่มีสวนกี่ยวของทุกฝุายเดมีสวนรวม
฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอนหรือการสนอวิธีการสื่อสารที่หมาะสมกับการรียนการสอนภาษาบาลีของ 
ตละบุคคล ที่มีลักษณะการรับรู จุดดน จุดดอยที่มีลักษณะที่ตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พิศจิตรา  สุขวุฒิ
เชย (2553) เดศึกษารื่อง การบูรณาการทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร฿นการรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณแวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัย ชียง฿หม ผลการศึกษา พบวา การจัดการรียนการสอนที่
ขาดความพรอมดานวัสดุ อุปกรณแ ทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร 3. ปใญหาดานการบูรณาการ ดยภาพรวม มี
ปใญหาการจัดการอยู฿นระดับมาก ดยขอที่มีปใญหาการจัดการสูงสุด คือ ความรูที่เดจากการจัดการรียนการสอน
ภาษาบาลียังเมมีกิจกรรมนอกหองรียนที่สามารถตอยอดความรู฿หพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการจัดการรียนการ
สอนภาษาบาลีนนที่การทองจําตํารามากกินเป ป็นการรียนรูพื่อสืบทอด ละรักษาภาษาเวเม฿ชรียนภาษาพื่อ
มา฿ช฿นการสื่อสาร สอดคลองกับงานวิจัยของ นภมณฑล สิบหมื่นปี่ยม ละวลัยพร  ศิริภิรมณแ (2545) เด
ทําการศึกษารื่อง นวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ผล
การศึกษา พบวา ปใญหาการจัดการรียนการสอนภาษาบาลีอยูที่หลักสูตรนนที่นื้อหาสาระ นนการจํามากกวา
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ความขา฿จ ขาดการนําเปประยุกตแ฿ช 4. ปใญหาดานการนําเปปฏิบัติตามผน ดยภาพรวม มีปใญหาการจัดการอยู
฿นระดับมากดยขอที่มีปใญหาการจัดการสูงสุด คือ ผลที่เดจากการดํานินงาน฿นตละรอบปีเมมีการนําสนอผลการ
ปฏิบัติงาน ปใญหาอุปสรรคละจุดดน จุดดอยของการทํางาน฿หผูที่กี่ยวของกับการจัดการรียนการสอนภาษาบาลี
เดรับทราบสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี บุญมี (2535) เดทําการศึกษารื่อง การรียนการสอนพระปริยัติธรรม
ผนกบาลี ผลการศึกษา พบวา ครูผูสอนสวน฿หญเมเดจงวัตถุประสงคแ฿หผูรียนทราบ เมปรับปรุงหลักสูตร ขาด
การมีสวนรวม 5. การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ 
ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามสถานภาพ ดยภาพรวม ตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งเว ทั้งนี้อาจนื่องมาจากพระภิกษุที่มีสถานภาพที่มีความตกตางกัน 
มองห็นถึงปใญหา฿นการจัดการสื่อสารบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีที่มีความตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จีรวัฒนแ  กันจู (2551) เดศึกษารื่อง ทัศนคติของพระภิกษุสามณร ตอการศึกษาภาษาบาลี :ศึกษา
ฉพาะกรณีสํานักรียนขตดุสิต กรุงทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา สถานภาพที่ตกตางกัน เดก การบวช อายุ 
จํานวนปีที่บวช ระดับการศึกษาทางธรรม ทางปรียญธรรม ละประสบการณแ฿นการสอน มีผลตอปใจจัยที่มีผลตอ
ทัศนคติตอการศึกษา 6. การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามพรรษา ดยภาพรวม ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งเว ท้ังนี้อาจนื่องมาจาก ผูรียนท่ีมีพรรษามากจะมีสวน฿นการ
รับรู หรือมุมมองตอการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลี ท่ีมีความละอียดมากขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จีรวัฒนแ  กันจู (2551) เดศึกษารื่อง ทัศนคติของพระภิกษุ-สามณรตอการศึกษาภาษาบาลี : ศึกษา
ฉพาะกรณีสํานักรียนขตดุสิต กรุงทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา จํานวนปีที่บวชมีผลตอปใจจัย ที่มีผลตอ
ทัศนคติตอการศึกษา 7. การปรียบทียบปใญหาการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานกตามวุฒิการศึกษาผนกบาลี ดยภาพรวม ตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งเว ท้ังนี้อาจนื่องมาจาก ผูรียนที่มีวุฒิการศึกษา 
ผนกบาลีที่มากหรือเดสัมผัสกับการจัดการรียนการสอนภาษาบาลีที่มีระยะวลานาน ยอมจะมีมุมมองวา การ
จัดการรียนภาษาบาลีของคณะสงฆแเมมีการปลี่ยนปลงเปจากดิมมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูศรี
อรรถศาสกแ (อรรถชัย มหาอตฺถ) (2556) เดศึกษารื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆแ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบวา มีความคิดห็นตอผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาภาษาบาลี ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญละวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน อยางมีความคิดห็นตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 8. นวทางการกปใญหา ดานการวางผน คือการมีสวนรวม ละการมีสวนสนับสนุน฿นการกําหนดนยบาย
ดยการนําทคนลยีขา฿ช฿นชองทางการสื่อสาร พื่อป็นการรวมกันสนอขอมูล การวางผน กําหนดปูาหมาย 
นวทาง ขั้นตอน กิจกรรม การปฏิบัติงาน สอดคลองกับนวคิดของ สมคิด  บางม (2553: 81) ที่กลาววา การ
วางผนป็นการกําหนดปูาหมาย นวทางละขั้นตอนที่หมาะสมเวลวงหนาพื่อดํานินการสําร็จตามปูาหมายที่
วางอาเว 9. นวทางการกปใญหาดานการสรางสรรคแ คือ การสรางความตระหนักการ฿ชชองทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ทั้งการ฿ชทคนลยีสื่อสิ่งพิมพและการพบปะพูดคุยกันซึ่งการสื่อสารที่฿ชจะตองคํานึงถึงผูรับการ 
กิจกรรม ชวงวลา ละลักษณะของกิจกรรม สอดคลองกับนวคิดของ อิทธิพล  ตั้งฉลก (2550 : 135) ที่กลาววา 
การสรางสรรคแป็นการสรางสิ่ง฿หมขึ้นมา ป็นการริริ่มขึ้น฿นทางที่ดี ทั้งชองทางการสื่อสารตาง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย 10. นวทางการกปใญหา ดานการบูรณาการ คือ การจัดกิจกรรมนอกหองรียน หรือสริม฿ห
พิ่มมากข้ึน การบูรณาการช่ือมยงชีวิตจริง การนะนําหลงการรียนรู การศึกษาดูงาน สอดคลองกับนวคิดของ 
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ฆนัท  ธาตุทอง (2551 : 21) ที่กลาววา การบูรณาการ ป็นการผสมผสมผสานสิ่งตาง ๆ ที่มีความกี่ยวของช่ือมยง
กัน หรือมีความสัมพันธแกัน ลวนําสิ่งหลานั้นมาสราง หรือผสมผสานขาดวยกนั 11. นวทางการกปใญหา ดาน
การนําเปปฏิบัติตามผน คือ การจัดประชุม สัมมนา การจัดนําสนอผลความสําร็จ ละปใญหา อุปสรรค จุดดน 
จุดดอย วิธีการปรับปรุง การกปใญหา รวมทั้งการผยพรขอมูลทั้งอกสารละผานสื่อทางทคนลยี สอดคลองกับ
นวคิดของ อุทัย  บุญประสริฐ (2556: 76) ที่กลาววา การนําเปปฏิบัติตามผน ป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สมาชิก฿น
องคแการจะตองรวมมือกัน ละ฿หความขา฿จ฿นการนําผนที่วางอาเวลว฿นการนําเปปฏิบัติ พื่อ฿หบรรลุตาม
จุดประสงคแที่วางอาเว  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
  1.1 ปใญหาดานการวางผน ควรมีกระบวนการหาวิธีการ กลยุทธแ ทคนิค หรือชองทาง฿หบุคคลที่
กี่ยวของ เดก จาสํานักศาสนศึกษา ครูผูสอน ผูรียน ละคน฿นชุมชนขามีสวนรวม฿นการวางผนชิงนยบาย 1.2 
ปใญหาดานการสรางสรรคแ ควร฿หผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นการจัดการรียนการอสอนภาษาบาลีเดมามีสวนรวม฿นการ
กําหนดชองทาง฿นการติดตอ สื่อสาร พูดคุย การประสานงาน 1.3 ปใญหาดานการบูรณาการ ควรมีกระบวนการ
จัดการรียนการสอนที่มีการออกบบกิจกรรมที่ช่ือมยงถึงสิ่งที่กี่ยวของกับการดํานินชีวิตประจําวันของผูรียน พื่อ
นําความรูที่เดนําเป฿ชประยชนและตอยอดองคแความรู฿หพิ่มขึ้น 1.4 ปใญหาดานการนําเปปฏิบัติตามผน จา
สํานัก ศาสนศึกษา ครูผูสอน ผูรียน ละผูที่กี่ยวของอื่น ๆ รวมกัน฿นการจัดกิจกรรมการสรุปการทํางานภาพรวม 
มื่อสิ้นสุดการจัดการรียนการสอนภาษาบาลี฿นรอบหนึ่งปีการศึกษา  
 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 การศึกษาการรับรู ละความตองการของการจัดการการสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.2 ควรศึกษาปใจจัยที่สงผลการจัดการการสื่อสารบบบูรณา
การ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.3 ควรศึกษาการจัดการการสื่อสารชิง
สรางสรรคแ฿นการสอนภาษาบาลีของพระสงฆแ ขตอําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนํวยการเรียนร๎ู การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  และ
จิตวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนร๎ูแบบสืบเสาะหาความร๎ู 7 ขั้น 

A Study of Learning Achievement on the Movement of Objects Learning Unit, Science 
Process Skills and Scientific Mind of Grade 8 by Inquiry Cycle Learning Management (7E) 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของ
วัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละจิตวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กอนละหลังการ
จัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น 2) ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หลังการจัดการรียนรูกับกณฑแ
รอยละ 70 ดยมีกลุมตัวอยางป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รงรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามัคคี) 
จํานวน 20 คน สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 5 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเดมาดยวิธีการ
สุมบบกลุม (Cluster Random Sampling) ดํานินการทดลองดย฿ชครื่องมือ฿นการวิจัย คือ ผนการจัดการ
รียนรู หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ จํานวน 4 ผน 12 ช่ัวมง ละทําการก็บรวบรวมขอมูลดย฿ช
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน บบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละบบประมินจิต
วิทยาศาสตรแ จากน้ันนําขอมูลมาวิคราะหแดยการหาคารอยละ คาฉลี่ย ( X ) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน(S.D.) ละ
การทดสอบคาที(t-test) ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละจิต
วิทยาศาสตรแ กอนเดรับการจัดการรียนรู มีคะนนฉลี่ยทากับ 10, 12.05 ละ 65.55 ตามลําดับ หลังการจัดการ
รียนรูมีคะนนฉลี่ย 23.65, 18.40 ละ 119.45 ตามลําดับ ละผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังการจัดการรียนรูสูง
กวากณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : การจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ, จิตวิทยาศาสตรแ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) compare learning achievement on the 
Movement of Objects Learning Unit, Science Process Skills and Scientific Mind of Grade  8 
students using Inquiry Cycle Learning Management (7E) and 2) compare learning achievement 
after using Inquiry Cycle Learning Management (7E) with a criteria of 70 percentage.  
 The research sample was 20 students of Grade  8/2 at Kudtadam school, under Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5, academic year, 2017 receive by cluster 
random sampling. The research tools used for the study were lesson plans with Inquiry Cycle 
Learning Management (7E), achievement test on the Movement of Object Learning Unit, Science 
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Process Skills assessment and Scientific Mind assessment. The statistic for data analysis were the 
mean ( X ), standard deviation (S.D.), percentage, and t-test. The findings showed that Learning 
achievement, Science Process Skills and Scientific Mind, Before learning a mean were 10, 12.05 
and 65.55 respectively, After learning a mean were 23.65, 18.40 and 119.45, respectively and 
Learning achicvement after Inquiry Cycle Learning Management (7E) was higher than the criteria 

of 70 with statistical significance at .05 level.     
Keywords : Inquiry cycle learning management (7E), Science process skills, Scientific mind 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นยุคศตวรรษที่ 21 ความจริญกาวหนาทางดานทคนลยีมีผลตอการปลี่ยนปลงของลกทั้งดาน
ธรรมชาติละวิถีการดํานินชีวิตของมนุษยแ (สุคนธแ  สินธพานนทแ. 2558 : 7) รวมทั้งการปลี่ยนปลงความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและทคนลยีเดขามามีบทบาทสําคัญ฿นสังคมลกปใจจุบันละอนาคตชนกัน วิทยาศาสตรแจึง
กลายป็นวัฒนธรรมลกสมัย฿หมป็นสังคมหงการรียนรู  ดังนั้นทุกคนจึงจําป็นตองเดรับการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรแ฿หสอดคลองกับยุคสมัยที่ปลี่ยนเปละนําความรูเป฿ชอยางมีหตุผล สรางสรรคแ 
ละมีคุณธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 10)  ละหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ที่ป็นกรอบนวทาง฿นการพัฒนา  
 หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเดกําหนด฿หรียนรูวิทยาศาสตรแป็นการ
พัฒนานักรียน฿หเดรับทั้งความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรแ ซึ่งวิทยาศาสตรแมีการ
ปลี่ยนปลงอยูตลอดวลาพื่อ฿หขากับยุคสมัยที่ปลี่ยนเป  ทุกคนจึงตองคนควาหาความรู คิดละกปใญหาดวย
ตนองพื่อนําเป฿ช฿นชีวิตละการประกอบอาชีพของตน  (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี. 
2555 : 146) วิทยาศาสตรแจึงจัดป็นกลุมสาระการรียนรูหลัก฿นครงสรางหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ป็นนวทาง฿นการจัดการรียนรู  ชวย฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 กลุมสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ มุงหวัง฿หนักรียนเดรียนรูวิทยาศาสตรแที่นนการช่ือมยงความรูกับ
กระบวนการ  ดย฿ชกระบวนการ฿นการสืบสาะหาความรู กระบวนการกปใญหา ละความคิดริริ่มสรางสรรคแ ทํา
฿หนักรียนมีความตั้ง฿จรียนละมีผลการรียนดีขึ้น การสรางจิตวิทยาศาสตรแ฿หกิดขึ้นกนักรียนจึงป็นสิ่งที่จําป็น
ละมีความสําคัญยิ่ง พราะจิตวิทยาศาสตรแสามารถที่จะทํา฿หกิดกับนักรียนเดทุกขั้นตอนของการสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตรแถานักรียนเดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนอง พราะจิตวิทยาศาสตรแเม฿ชสิ่งที่จะสอนกันงายๆ หมือน
รื่องทั่วเป พราะวาทุกคนมีพื้นฐานหรือประสบการณแที่ตกตางกัน (พันธแ  ทองชุมนุม. 2547 : 14) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการรียนรู฿นกลุมสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 รงรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามัคคี) สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 5 พบวา
นักรียนมีปใญหาดานการรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  ละจิตวิทยาศาสตรแ จากผลการประมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 รงรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุ
ราษฎรแสามัคคี) ปีการศึกษา  2559  พบวาคะนนฉลี่ยกลุมสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแทากับ 30.36  ซึ่งมีคา
คะนนต่ํากวาระดับขตพื้นที่ ที่มีคะนนฉลี่ยรอยละ 35.12 ละระดับประทศคะนนฉลี่ย 34.99 ละจาก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบวานักรียนมีคะนนฉลี่ยทากับ 65.86  จะห็นเดวา
นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรยีนต่าํกวากณฑแรอยละ 70 (รงรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามัคคี). 2560 : 24)   
 จากขอมูลขางตนพบวาคะนนฉลี่ยกลุมสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแต่ํากวาคะนนฉลี่ยระดับประทศ
ละผลสัมฤทธ์ิทางการรียนยังอยู฿นกณฑแที่ตองปรับปรุงกเข  นื่องจากสภาพการจัดการรียนรู฿นกลุมสาระการ
รียนรูวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รงรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามัคคี) นักรียนสวน฿หญ
ขาดความกระตือรือรน เมอา฿จ฿ส฿นการรียน เมกลาสดงความคิดห็น เมสวงหาคําตอบดวยตนองรอ฿หผูสอน
หาคําตอบ฿ห ขาดการรียนรูดยการลงมือปฏิบัติดวยตนอง ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  จึงกิดความ
บื่อหนายละสงผล฿หมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนต่ํา ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการรียนรูที่หมาะสม สามารถพัฒนา
นักรียนเดจริง฿หมีความสามารถ฿นการสวงหาความรู รูจักคิด ละกปใญหาดวยตนอง นนการปฏิบัติจริง  มีการ
ลกปลี่ยนรียนรูระหวางกัน ทํา฿หนักรียนเดสริมสรางความรูดวยตนองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 
สามารถพัฒนาสติปใญญาละความคิดของนักรียนเดดียิ่งขึ้น 
 ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูนั้น  ควร฿หนักรียนขาถึงความรูอยาง ป็นขั้นป็นตอน ดย฿ชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแมาป็นครื่องมือ฿นการ฿ชสวงหาความรู ละกปใญหา รวมทั้งจิตวิทยาศาสตรแ  
ดังนั้นผูวิจัยจึงเดศึกษาวิธีการจัดการรียนรูที่ชวยพัฒนานักรียน พบวาการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 
ขั้น (Inquiry  cycle) ป็นรูปบบการจัดกิจกรรมการรียนรูที่นนนักรียนป็นสําคัญตามทฤษฎีการสริมสราง
ความรู Constructivism นักรียนรูจักคนควาหาความรู คิด กปใญหาเดดวยตนอง ซึ่งการรียนรูรื่อง฿หมจะตองมี
พื้นฐานมาจากความรูดิม  ลว฿ชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสํารวจคนหาพื่อหาคําตอบ การจัดการรียนรูบบ
สืบสาะหาความรู 7  ข้ัน นอกจากสามารถนํานักรียนเปสูการคนพบความรู฿หมๆ ลวยังสงสริมละพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละจิตวิทยาศาสตรแอีกดวย (ทิศนา  ขมมณี. 2559 : 141) 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแป็นทักษะการรียนรูพื่อดํารงชีวิต จึงตองเดรับการฝึกฝนอยาง
สม่ําสมอบงออกเดป็น 2 ประภท คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย  1)  ทักษะ
การสังกต  2)  ทักษะการวัด  3)  ทักษะการจํานกประภท  4)  ทักษะการคํานวณ  5)  ทักษะการหา
ความสัมพันธแระหวางสปสกับสปส  ละสปสกับวลา  6)  ทักษะการจัดกระทําขอมูลละสื่อความหมายขอมูล  7)  
ทักษะการลงความห็นจากขอมูล  8)  ทักษะการพยากรณแ  ละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแขั้นบูรณาการ
ประกอบดวย  1)  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  2)  ทักษะการกําหนดนิยามชิงปฏิบัติการ  3)  ทักษะการกําหนดละ
ควบคุมตัวปร  4)  ทักษะการทดลอง  ละ5)  ทักษะการปลความหมายขอมูลละลงขอสรุป (พันธแ  ทองชุมนุม. 
2547 : 14) 
 กิจกรรมการรียนรูวิทยาศาสตรแจะประสบความสําร็จมากนอยพียง฿ด  องคแประกอบทางดานจิตวิทยา
ศาสตรแมีสวนสําคัญป็นอยางยิ่ง พราะป็นสวนที่ควบคุมการคิด การกระทํา ละการตัดสิน฿จ฿นการปฏิบัติงาน  
ดังนั้น฿นการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรแ  อาจจะ฿ชการกระทําของนักวิทยาศาสตรแป็นบบอยาง฿หนักรียนยอมรับละ
ตัวอยางของการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรแดยผานกระบวนการรียนรูตางๆ มีดังนี้ คือ 1) ความอยากรูอยากห็น 2) 
ความมีหตุมีผล 3) ความ฿จกวาง 4) ความซื่อสัตยแ 5) ความพยายามมุงมั่น 6) ความรอบคอบ 7) ความรับผิดชอบ 8) 
ความรวมมือชวยหลือ 9) ความสรางสรรคแ ละ10) จตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรแ (สถาบันสงสริมการสอน
วิทยาศาสตรและทคนลยี. 2555 : 146-151) 
 จากหตุผลดังกลาวจะห็นเดวาการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น  ทํา฿หนักรียนเดรับการ
พัฒนาดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  ละจิตพิสัย ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู 
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การคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละจิตวิทยาศาสตรแของนักรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น มา฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู   
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียน  หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแ  ละจิตวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กอนละหลังจากการจัดการรียนรูบบสืบ
สาะหาความรู 7 ขั้น   
 2. พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน  หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ  ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2  หลังจากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ข้ัน  กับกณฑแรอยละ 70 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1.  การจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู  7  ขั้น  หมายถึง การจัดกิจกรรมการรียนรูที่นนนักรียน
ป็นสําคัญ฿หนักรียนรูจักศึกษาหาความรู  ดยอาศัยความรูดิม  คิด  วิคราะหแ  กปใญหา  ละสรางความรู฿หมเด
ดวยตนองดย฿ชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  ลวสามารถนําความรูนั้นเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการรียนรู  7  ขั้นตอน  ดังนี้  
  1.1 ขั้นตรวจสอบความรูดิม  (Elicitation Phase) ป็นขั้นตอนที่ผูสอนจะตั้งคําถามพื่อกระตุน฿ห
นักรียนเดสดงความรูดิมละทบทวนความรูดิมที่นักรียนมีอยูออกมา   
  1.2 ขั้นราความสน฿จ  (Engagement Phase)  ป็นขั้นตอนนําขาสูบทรียนกระตุน฿หนักรยีนอยาก
รู  อยากห็น  ละกําหนดปูาหมายที่จะศึกษา฿หกนักรียน  พื่อ฿หนักรียนกิดคําถามซึ่งนําเปสูการสํารวจ 
ตรวจสอบ฿นขั้นตอเป  
  1.3 ขั้นสํารวจคนหา  (Exploration Phase) ป็นขั้นตอน฿หนักรียนทําความขา฿จ฿นประด็นหรือ
คําถามที่สน฿จอยางถองทดวยการวางผนกําหนดนวทางการสํารวจ  ตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  ลงมือปฏิบัติ  
การทดลอง  สืบคนละการรวบรวมขอมูล   
  1.4 ขั้นอธิบาย  (Explanation Phase) ป็นขั้นตอนที่นักรียนนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแ  ปลผล  
สรุปผล  ละนําสนอขอมูล     
  1.5 ขั้นขยายความรู  (Elaboration Phase) ป็นขั้นตอนที่นักรียนสรางคําอธิบายพิ่มติมดยการ
ชื่อมยงความรูดิมกับความรู฿หม พื่อ฿ชอธิบายสถานการณแหรือหตุการณแอื่นๆ   
  1.6 ขั้นประมินผล  (Evaluation Phase) ป็นขั้นตอนการประมินการรียนรูดวยกระบวนการตางๆ  
วานักรียนมีความรูอะเรบาง  มากนอยพียง฿ด 
  1.7 ขั้นนําความรูเป฿ช  (Extention Phase) ป็นขั้นตอนที่ผูสอนจัดตรียมอกาส  ฿หนักรียนเดนํา
สิ่งที่เดรียนมาหรือความรูพื้นฐานเปประยุกตแ฿ชหรืออธิบายปใญหา  หรือหตุการณแตางๆ  ฿หกิดประยชนแ฿น
ชีวิตประจําวัน 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถที่กิดจากทักษะการคิด 
การกปใญหา ดยการลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตรแจนกิดความชํานาญละความคลองคลว ผูวิจัยศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแขั้นบูรณาการ ดังนี้  
  2.1 การตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถ฿นการตั้งคําถามหรือคิดคําตอบลวงหนากอนการ
ทดลองพื่ออธิบายหาความสัมพันธแระหวางตัวปรตาง ๆ วามีความสัมพันธแอยางเร  
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  2.2 การกําหนดนิยามชิงปฏิบัติการ หมายถึง ความสามารถ฿นการกําหนด  ละอธิบายความหมาย  
ละขอบขตของคําตาง ๆ ท่ีกี่ยวของกับการศึกษาหรือการทดลองพื่อ฿หกิดความขา฿จตรงกันระหวางบุคคล 
  2.3 การกําหนด  ละควบคุมตัวปร หมายถึง ความสามารถ฿นการบงช้ี  ละกําหนดลักษณะตัวปร
฿ดๆ ฿หป็นตัวปรอิสระหรือตัวปรตน ตัวปร฿ดๆ ฿หป็นตัวปรตาม  ละตัวปร฿ดๆ ฿หป็นตัวปรควบคุม   
  2.4 การทดลอง หมายถึง ความสามารถ฿นการดํานินการตรวจสอบสมมติฐานสําหรับการทดลอง  
  2.5 การตีความหมายขอมูล ละการลงขอมูล หมายถึง ความสามารถ฿นการอธิบายความหมายของ
ขอมูลที่เดจัดกระทํา ซึ่งจะนําสนอ฿นรูปตาราง กราฟ ผนภูมิ หรือรูปภาพ  
 3. จิตวิทยาศาสตรแ หมายถึง ลักษณะทาทีหรือพฤติกรรมที่สดงออกมาซึ่งขึ้นอยูกับความคิด ความรูสึก
ของตละบุคคลสงผลตอกระบวนการคิด การตัดสิน฿จ ละการลงมือทําตามวิธีการทางวิทยาศาสตรแ  ซึ่งผูที่มี
จิตวิทยาศาสตรแมีลักษณะมีทั้งหมด 10 ดาน ดังนี้ 
  3.1 ความอยากรูอยากห็น หมายถึง ความตองการที่จะรูหรือปรารถนาที่จะสาะสวงหาความรู
กี่ยวกับสิ่งตางๆ ท่ีตนสน฿จ  
  3.2 ความมีหตุมีผล หมายถึง ความสามารถ฿นการสดงความคิดห็น การตรวจสอบความถูกตอง
ละการยอมรับคําอธิบายอยางมีหตุมีผล  
  3.3 ความ฿จกวาง หมายถึง การยอมรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น ยอมรับวิพากษแวิจารณและยินดี฿หมี
การพิสูจนแขอท็จจริง  
  3.4 ความซื่อสัตยแ หมายถึง การนําสนอขอมูลตามความป็นจริง สังกตละบันทึกผลตางๆ  ดย
ปราศจากความลําอียงหรืออคติ   
  3.5 ความพยายามมุงมั่น หมายถึง การตั้ง฿จนวนตอการคนหาความรู  เมยอทอมื่อผลการทดลอง
ลมหลวหรือมีอุปสรรค ทํางานท่ีเดรับมอบหมาย฿หสร็จสมบูรณแ  
  3.6 ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถ฿นการ฿ชวิจารณญาณกอนท่ีจะตัดสิน฿จ฿ดๆ เมยอมรับสิ่ง
฿ดสิ่งหนึ่งที่ป็นจริงทันที ถายังเมมีการพิสูจนแที่ช่ือถือเด  
  3.7 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่นภาย฿นจิต฿จที่จะปฏิบัติงาน฿นหนาที่฿หสําร็จดวยดีละ
ตระหนักถึงผลของงานที่จะสงผลตอสังคม มีความละอียดรอบคอบ฿นการปฏิบัติงาน พื่อ฿หบรรลุผลสําร็จตาม
ความคาดหมาย 
  3.8 ความรวมมือชวยหลือ หมายถึง การ฿ชทักษะทางสังคมละการมีปฏิสัมพันธแกับคนอื่นๆ  
  3.9 ความคิดสรางสรรคแ หมายถึง ความกลาที่จะสดงความคิดปลก฿หมตกตางจากความคิด
ธรรมดา 
  3.10 จตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรแ หมายถึง อารมณและความรูสึกนึกคิดที่ดีกี่ยวกับความสน฿จ ความ
ช่ือ การมีคุณธรรมจริยธรรม การยึดถือ฿นคุณคาของงานดานวิทยาศาสตรแ รวมถึงผลกระทบ฿นดานตางๆ ของ
วิทยาศาสตรแ 
 4. กณฑแรอยละ 70 หมายถึง ปูาหมายผลสัมฤทธิ์฿นการรียนกลุมสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ  ซึ่ง
กําหนดขึ้นตามปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษารงรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามัคคี) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งนี้ ป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรแ จากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู  7  ขั้น ตามนวคิด
ของ  Eisenkraft  (2003, pp. 56- 59)  มีขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นตรวจสอบความรูดิม (Elicitation Phase) 2) ขั้นรา
ความสน฿จ (Engagement Phase) 3) ขั้นสํารวจคนหา  (Exploration Phase)  4) ขั้นอธิบาย (Explanation 
Phase) 5) ขั้นขยายความรู (Elaboration Phase) 6) ขั้นประมินผล (Evaluation Phase) ละ7) ขั้นนําความรูเป
฿ช (Extention Phase) ตละขั้นตอนของการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ป็นวิธีการรียนรูที่฿ห
นักรียนเดรับการฝึกประสบการณแการรียนรูดย฿ชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ฿นการสวงหาความรู คิด 
วิคราะหแ กปใญหาตางๆ ละสรางองคแความรู฿หมเดดวยตนองดยการช่ือมยงความรูดิม พื่อถายอนความรู
หรือตอยอด฿หนักรียนมีการพัฒนา฿นดานตางๆ  อีกทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่ป็นพฤติกรรมหรือ
ความสามารถที่กิดจากการฝึกประสบการณแการรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตรแจนกิดความชํานาญ
ละความคลองคลว ละป็นทักษะที่฿ช฿นการดํารงชีวิตจึงจําป็นตอง฿หนักรียนเดรับการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแอยูสมอจะชวยหลอหลอม฿หนักรียนกิดจิตวิทยาศาสตรแ  มีความรูสึกชอบละสน฿จ  ชวย
สริมสรางประสบการณแการรียนรูพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นพื่อสอดคลองกับสาระละนื้อหาหนวยการรียนรูการ
คลื่อนที่ของวัตถุ  ผูวิจัยลือกศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแขั้นบูรณาการซึ่งมีความซับซอนมากขึ้นจาก
ขั้นพื้นฐานประกอบดวย 5 ทักษะ เดก  1)  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  2)  ทักษะการกําหนดนิยามชิงปฏิบัติการ  3)  
ทักษะการกําหนด  ละควบคุมตัวปร  4)  ทักษะการทดลอง  ละ5)  ทักษะการตีความหมายขอมูล ละการลง
ขอมูล การที่นักรียนจะกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแนี้เดจะตองมีพฤติกรรมที่สดงออกมานื่องจากผล
ของความคิดละความรูสึก สงผลตอกระบวนการคิด  การตัดสิน฿จ  ละการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตรแมี ดังนี้ 1) ความอยากรูอยากห็น 2) ความมีหตุมีผล 3) 
ความ฿จกวาง  4) ความซื่อสัตยแ 5) ความพยายามมุงมั่น 6) ความรอบคอบ 7) ความรับผิดชอบ 8) ความรวมมือ
ชวยหลือ 9) ความคิดสรางสรรคแ  ละ10) จตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรแ (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
ทคนลยี. 2555 : 146-151)  จากคุณลักษณะดังกลาวมีอิทธิพลอยางยิ่งที่จะทํา฿หการฝึกประสบการณแการรียนรู
ของนักรียนสําร็จบรรลุตามปูาหมายเด 
 จากนวคิดของการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ผูวิจัยเดนํามาจัดกิจกรรมการรียนรูพื่อ
พัฒนานักรียน฿นดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  ละจิตพิสัย  สงผล฿หกิดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นกลุมสาระการ
รียนรูวิทยาศาสตรแ฿หสูงข้ึน  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรแพิ่มขึ้น  ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร เดก นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 รงรียนกุดตาดํา(คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามัคคี) 
อําภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 5 ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 39 คน มีทั้งหมด 2 หอง  
  1.2 กลุมตัวอยาง  เดก  นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 รงรียนกุดตาดํา(คงฤทธิ์คุรุราษฎรแสามคัค)ี 
อําภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 5 ภาครียนที่ 
2 ปีการศึกษา  2560 จํานวน 20 คน เดมาดยวิธีการสุมบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) 
 2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  2.1 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการทดลอง เดก ผนการจัดการรียนรู หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ 
จํานวน 4 ผน ผนละ 3 ช่ัวมง รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวมง ประมินผนดยผูช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน มีคะนน
ประมินคาฉลี่ยทากับ 4.33 มีความหมาะสมมาก 
  2.2 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวบขอมูล เดก  

ตัวจัดกระทํา 

  การจัดการ รี ยนรู บบสืบ
สาะหาความรู 7 ขั้น มีดังน้ี  
  1. ขั้นตรวจสอบความรูดิม 
  2. ขั้นราความสน฿จ 
  3. ขั้นสํารวจคนหา 
  4. ขั้นอธิบาย 
  5. ขั้นขยายความรู 
  6. ขั้นประมินผล 
  7. ขั้นนําความรูเป฿ช 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนท่ีของวัตถุ 

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 5 ทักษะ  เดก 
    2.1  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  
    2.2  ทักษะการกําหนดนิยามชิงปฏิบัติการ   
    2.3  ทักษะการกําหนด  ละควบคุมตัวปร   
    2.4  ทักษะการทดลอง   
    2.5  ทักษะการตีความหมายขอมูล ละการลงขอมูล 

3.  จิตวิทยาศาสตรแมี 10 ดาน เดก 
     3.1  ความอยากรูอยากห็น    
     3.2  ความมีหตุมีผล   
     3.3  ความ฿จกวาง   
     3.4  ความซ่ือสัตยแ   
     3.5  ความพยายามมุงมั่น   
     3.6  ความรอบคอบ   
     3.7  ความรับผิดชอบ   
     3.8  ความรวมมือชวยหลือ   
     3.9  ความคิดสรางสรรคแ   
     3.10  จตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรแ   
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   2.2.1 บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ป็ น
บบทดสอบบบปรนัย ชนิดลือกตอบ 4 ตัวลือก จํานวน 30 ขอ ดยบบทดสอบมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 
1.00 มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.27-0.80 ละหาคาอํานาจจํานก (r) อยูระหวาง 0.20-0.80 
   2.2.2 บบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ป็นบบปรนัย ชนิด 4 ตัวลือก จํานวน 20 
ขอ ดยบบทดสอบมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.73 ละคา
อํานาจจํานก (r) ตั้งต 0.30-0.63 
   2.2.3 บบประมินจิตวิทยาศาสตรแ ฿นการวิจัยครั้งนี้ ป็นของนัยนา  สงึมรัมยแ(2556) ป็นบบ
ประมินจิตวิทยาศาสตรแของสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี มีลักษณะป็นบบมาตราสวน
ประมินคา 5 ระดับ  กําหนด฿หตละขอความมี 5 คําตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีจํานวน  
30  ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางรายการพฤติกรรม การสดงออกกับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตรแ ทากับ 
1.00 ละมีคาความช่ือมั่น 0.75 
 3. การดํานินการทดลอง 
  3.1 ทดสอบกอนรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของ
วัตถุ  บบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  ละบบประมินจิตวิทยาศาสตรแ  
  3.2 ดํานินการทดลองตามผนการจัดการรียนรูจากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น 
จํานวน 4 ผน ผนละ 3 ช่ัวมง ป็นวลา  12  ช่ัวมง 
  3.3 ทดสอบหลังรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรูการคลื่อนที่ของ
วัตถุ  บบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละบบประมินจิตวิทยาศาสตรแ 
 4. การวิคราะหแขอมูล 
  4.1 วิคราะหแผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ ละจิตวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  กอนละหลังจากการจัดการรียนรูบบสืบ

สาะหาความรู  7  ขั้น  ดย฿ชคารอยละ  คาฉลี่ย ( ) ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2 ปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแ  ละจิตวิทยาศาสตรแ กอนละหลังจากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ดยการ
ตรวจสอบการจกจงบบปกติของนักรียนดย฿ช  Kolmogorov-smirnov test  พบวา คะนนกอนรียนละ
หลังรียนมีคา Sig ทากับ .200 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05  สดงวายอมรับสมมติฐานหลัก ขอมูล
จึงมีการจกจงบบปกติ ลวจึงทําการทดสอบคาที (t-test for dependent) 
  4.3 ปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หนวยการรียนรูการคลื่อนที่ของวัตถุ หลังจากการจัดการ
รียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น กับกณฑแรอยละ70 ดยการทดสอบคาที (t-test for one sample) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปเดดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

พบวา กอนการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น มีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลี่ย ( ) ทากับ 10 

คิดป็นรอยละ 33.33 หลังการจัดการรียนรูมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลี่ย ( ) ทากับ 23.65 คิดป็นรอยละ 
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78.83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ จากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหา
ความรู 7 ขั้น หลังรียนสูงกวากอนรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู  การคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กอนละหลังการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น 

ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน N  S.D. t p 
กอนรียน 20 10.00 2.71   
หลังรียน 20 23.65 2.74 17.678* .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ พบวา กอนการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น มี

คะนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแฉลี่ย ( ) ทากับ 12.05 คิดป็นรอยละ 60.25 หลังการจัดการรียนรูมี

คะนนฉลี่ย ( ) ทากับ 18.40 คิดป็นรอยละ 92.00 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หลังการจัดการรียนรู
สูงกวากอนการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ปรียบทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 กอนละหลังจาก
 การจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น 

ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรแ 

N  S.D. t p 

กอนรียน 20 12.05 2.56   
หลังรียน 20 18.40 1.50 13.624* .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
 3. จิตวิทยาศาสตรแ พบวา กอนการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น นักรียนมีคะนนจิตวิทยา

ศาสตรแฉลี่ย ( ) ทากับ 65.55  คิดป็นรอยละ 43.70 หลังการจัดการรียนรูมีคะนนฉลี่ย ( ) ทากับ 119.45 
คิดป็นรอยละ 79.63 มีจิตวิทยาศาสตรแ หลังการจัดการรียนรูสงูกวากอนการจัดการรยีนรูบบสบืสาะหาความรู 7 
ขั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ปรียบทียบจิตวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  กอนละหลังการจัดการรียนรูบบสืบ
 สาะหาความรู 7 ขั้น 

จิตวิทยาศาสตรแ N ค ะ  น น
ต็ม 

 S.D. t p 

กอนรียน 20 150 65.55 7.19   
หลังรียน 20 150 119.45 7.23 24.364* .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น สูงกวากณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ข้ัน กับกณฑแรอยละ 70 

สภาพการณแ n คะนนต็ม ค ะ  น น
รอยละ 70 

 S.D. t p 

หลังรียน 20 30 21 23.65 2.74 4.327* .000 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผูวิจัยเดนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หนวยการรียนรู การคลื่อนที่ของวัตถุ หลังการจัดการรียนรูบบสืบสาะหา
ความรู 7 ขั้น สูงกวากอนการจัดการรียนรู ละสูงกวากณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ป็นเปตามสมมติฐานของผูวิจัยที่ตั้งเว  ท้ังนี้นื่องมาจากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู  7  ขั้น  นักรียน
เดรูจักคนควาหาความรู  คิด  วิคราะหแ  ละกปใญหาเดดวยตนอง  ดยอาศัยความรูดิมป็นพื้นฐาน ลว฿ช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแสํารวจคนหา สวงหาความรูละคนหาคําตอบ อีกทั้งนําความรูที่เดเปชื่อมยงละก
สถานการณแ฿หมๆ  ละสรางป็นองคแความรู฿หมดวยตนอง นักรียนเดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนอง ฝึกฝน
ประสบการณแรียนรูดวยกิจกรรมที่หลากหลายอยางสม่ําสมอ ถึงมนักรียนบางคนอาจจะตอง฿ชระยะวลา ตการ
ทํางานกลุมจะชวย฿หนักรียนมีอกาสทํางานรวมกับผูอื่น  รูจักอภิปรายสดงความคิดห็นระหวางกัน  รับฟใงความ
คิดห็นของผูอื่นอยางมีหตุผล มีความกระตือรือรน  อา฿จ฿สตองานท่ีเดรับมอบหมาย  ฿หความชวยหลือซึ่งกันละ
กัน รวมทั้งผูสอนคอยกระตุนการทํางาน อํานวยความสะดวก ป็นที่ปรึกษา ฿หคํานะนําละมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับ
นักรียน (พิมพันธแ  ดชะคุปตแ. 2544 : 56) จะชวย฿หนักรียนมีการพัฒนาตนองละทํา฿หนักรียนบรรลุปูาหมาย
ของการรียนรูละมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนสูงขึ้น  
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ป็นเปตามสมมติฐานของผูวิจัยที่ตั้งเว  ทั้งนี้นื่องมาจากการ
จัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ป็นกิจกรรมการรียนรูที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ฿นการ
สวงหาคําตอบ นักรียนเดลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตรแจริง  ฝึกการคิดวิคราะหและกปใญหาดวยตนองทํา฿ห
นักรียนขา฿จปใญหาละกปใญหาอยางป็นระบบจนกิดความชํานาญละความคลองคลว ละการทํางานกลุม 
ทํา฿หนักรียนมีการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคแ ยอมรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น มีปฏิสัมพันธแที่ดี กลา
สดงออก กลาคิด กลาทํา (สนหแ  ทิมสุก฿ส. 2542 : 33) นําสนอวิธีการกปใญหา฿หมๆ ที่ป็นการฝึกทักษะการ
รียนรู฿นศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังผูสอนคอยสงสริม ชวยหลือ฿ชคําถามกระตุนพื่อ฿หนักรียนคนพบวิธีกปใญหานั้นๆ  
ทํา฿หนักรียนมีความสน฿จ ฝใก฿ฝุ฿นการคนหาคําตอบมากขึ้น ละทํา฿หนักรียนบรรลุปูาหมายของการรียนรู 
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 3. จิตวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการรียนรูสูงกวากอนการจัดการรียนรู
บบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของผูวิจัยที่ตั้งเว ทั้งนี้นื่องมาจากการจัดการรียนรูบบสืบ
สาะหาความรู 7 ข้ัน ป็นการจัดกิจกรรมการรยีนรูที่นน฿หนักรียนเดรับการฝึกฝนประสบการณแการรียนรู ฿หรูจัก
คนควาหาความรู คิด ละกปใญหาผานการลงมือปฏิบัติ ดย฿ชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ฿นการฝึกฝน รวมทั้ง
การทํางานกลุมนักรียนเดลกปลี่ยนรียนรูขอมูลที่ป็นประยชนแ฿นการกปใญหา ชวยหลือซึ่งกันละกัน มี
ปฏิสัมพันธแที่ดีระหวางนักรียนละผูสอน ทํา฿หบรรยากาศ฿นหองรียนอื้อตอการรียนรู นักรียนรูสึกดี สนุกสนาน
ตอการรียน ภาคภูมิ฿จ฿นตนองที่สามารถกปใญหาเด รวมทั้งผูสอนคอยช่ืนชมละ฿หกําลัง฿จสงผล฿หพฤติกรรม
ของนักรียนที่สดงออก มีผลตอกระบวนการคิด การตัดสิน฿จ ละการลงมือปฏิบัติ (สมจิต  สวธนเพบูลยแ. 2546 : 11) 
ทํา฿หกิจกรรมการรียนรูสําร็จละบรรลุตามปูาหมายของการรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กัญญาภรณแ  
นามทอง (2558), ฤดีรัตนแ  สาระบุตร (2557), สุภาพร  พลพุทธา (2552) ละ Ebrahim (2004) ที่พบวา การจัดการ
รียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น มีผลทํา฿หจิตวิทยาศาสตรแหลังการจัดการรียนรูสูงกวากอนการจัดการรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอสนอนะดังตอเปนี้ 
 1. ขอสนอนะจากการวิจัย฿นครั้งนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ชวยสงสริม฿หผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละจิตวิทยาศาสตรแหลังรียน฿หสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรสงสริมการ
จัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู  7 ขั้น ฿นกิจกรรมการรียนรูต อเป ดยผูสอนจะตองปรับ฿หหมาะสมกับ
นื้อหา  ระยะวลา  ความหมาะสมกับบริบท จุดนนของสถานศึกษา ละศักยภาพของนักรียน 
  1.2 การจัดกิจกรรมการรียนรูผูสอนควรตรียมความพรอมลวงหนา วางผนละออกบบกิจกรรม
การรียนรู฿หมีความหลากหลายพื่อตอบสนองความสน฿จละความถนัดของนักรียนที่มีความตกตางกัน ควรจัด
กิจกรรมการรียนรู฿หหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ละศักยภาพของนักรียน มิฉะนั้นจะทํา฿หนักรียน
ปฏิบัติกิจกรรมเดยาก 
  1.3 จากผลการ฿ชผนการจัดการรียนรู พบวา ฿นช่ัวมงรกๆ นักรียนขาดความกระตือรือรน เมอา฿จ฿ส
฿นการรียน ขาดความรับผิดชอบ เมตรงตอวลา ละเมคอยกลาสดงออก฿นการนําสนอผลงานหนาช้ันรียน 
ดังนั้นผูสอนจึงมีวิธีการกเขดยการตั้งคําถามละถามนักรียนป็นรายบุคคลจากการสุมลขท่ีหรือจับฉลากตามลขท่ี
ละออกมานําสนอหนาช้ันรียนพื่อกระตุนการรียนรู  ผูสอนมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับนักรียน ฿หกําลัง฿จกลาวชมชย 
สรางบรรยากาศความป็นกันอง พื่อ฿หนักรียนกลาสดงออกมากขึ้น ติดตามซอมสริมสําหรับนักรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบละรียนออน จึงทํา฿หช่ัวมงตอมา฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูป็นเปอยางราบรื่นละหมาะสมกับวลา 
 2. ขอสนอนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 มีการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ละจิต
วิทยาศาสตรแ ของการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้นกับการจัดการรียนรูบบอื่น ชน สะต็มศึกษา การ
รียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน ป็นตน 
  2.2 มีการศึกษาการนําการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น ฿ป฿ช฿นรายวิชาอื่นๆ ละ
ระดับชั้นอื่นๆ ตอเป 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาละปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน ดย
จํานกตามอายุละประสบการณแการทํางาน กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ เดก ครูผูสอนรงรียนสังกัด
มูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด ฿นประทศเทย฿นพระบรมราชูประถัมภแ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 66 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางดยตาราง Krejcie and Morgan ละทําการสุมตัวอยางบบอยางงาย ครื่องมือที่฿ช฿นการ
ก็บรวบรวมขอมูล คือ บบสอบถาม สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คาความถี่ รอยละ คาฉลี่ย สวน
บี่ยงบนมาตรฐาน ละ คา t-test  
 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด
฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอนดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็น
รายดาน พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมากชนดียวกัน ดยดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณแ รองลงมา คือ ดานการสรางรงบันดาล฿จ ละดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล ตามลําดับ สวน
ดานที่มีคาฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการกระตุนทางสติปใญญา การปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหาร
รงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน  
พบวา ครูผูสอนที่มีอายุ ละประสบการณแการทํางานตางกันมีความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของ
ผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ เมตกตางกัน 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการปลี่ยนปลง, รงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภแ 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the transformational leadership of school administrators 
under the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage 
according to teachers’ opinions and 2) compare the transformational leadership of school 
administrators under the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal 
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Patronage according to teachers’ opinions, classified by their ages and work experiences. Samples 
were 66 teachers, who worked in the 2017 academic year, under the Christian Foundation for the 
Blind in Thailand (CFBT). The sampling sizes were specified by Krejcie & Morgan’s Table and 
Simple Random Sampling. The research tools for collecting data were questionnaires and data 
was analyzed by statistics to find frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test.The 
findings indicated that:  
 1. The transformational leadership of school administrators under the Christian 
Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage according to teachers’ 
opinions was overall in high level. For consideration in each aspect, the study found that all 
aspects were also in high level, ranked from the highest to the lowest mean, as in aspect of 
idealized influence and the next was in inspiration motivation and individualized consideration, 
respectively while the least mean was in aspect of intellectual stimulation.   
 2. The comparison of transformational leadership of school administrators under the 
Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage according to 
teachers’ opinions, it was found that teachers with different ages and work experiences had no 
differences of their opinions on the transformational leadership of school administrators under 
the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage.  
Keywords : Transformational Leadership, Christian Foundation for the Blind in Thailand under the 
 Royal Patronage 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ภาย฿ตการบริหารจัดการหรือการ฿ชภาวะผูนํา฿นยุคลกาภิวัตนแผูบริหารสถานศึกษายุค฿หมจะดองสราง
ภาพพจนแ฿หม฿หป็นผูนําทางวิชาการนํานวคิด฿หม ๆ เปสูการปฏิบัติ฿หป็นผูนําการปลี่ยนปลงทั้งวิธีการบริหาร
จัดการหรือกระบวนการจัดการรยีนการสอนนั้น คือ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําการปลี่ยนปลงตองป็นผู
จุดประกายความคิด฿นการพัฒนาคุณภาพงาน฿นสถานศึกษา (รัตติกรณแ  จงวิศาล. 2543 : 15) ผูบริหารยุค฿หม
จะตองทํา฿หบุคลากรเดตระหนักละ฿หความสําคัญทั้งงานวิชาการ งานวิจัยศึกษาความรูพัฒนาตนองอยูสมอ
พราะวาผูนําการปลี่ยนปลงป็นกระบวนการที่ทั้งผูนําละตามตางยกระดับคุณธรรมละจริยธรรมสูงขึ้น ซึ่งป็น
สิ่งที่ตองการอยางมาก฿นปใจจุบันนี้พราะคนริ่มขาดคุณธรรมละห็นกตัวเมมีความสียสละเมห็นกประยชนแ 
สวนรวม  ซึ่งป็นอุปสรรคอันยิ่ง฿หญของการจัดการศึกษา฿หมีประสิทธิภาพ (สงบ  ประสริฐพันธแ. 2543 : 96) 
 ภาวะผูนําที่จําป็นสําหรับผูบริหารสถานศึกษา฿นยุคปใจจุบันที่ตอง฿ชศักยภาพสวนตนที่จะกอ฿หกิดการ
ปลี่ยนปลงละชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา฿หป็นเปตามนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ละมีความป็นสากลหมาะสมกับยุคลกาภิวัฒนแ (รัตติกรณแ  จงวิศาล. 2543 : 15) รงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชน
พื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ บางรงรียนมีผลการประมิน ท่ีตองมีการพัฒนาอยางตอนื่อง
ดานการบริหาร ซึ่งสาหตุสวนหน่ึงมาจากผูบริหารรงรียนเดรับการตงตั้งอีกท้ังยังขาดประสบการณแ฿นการบริหาร
รงรียนยังขาดภาวะผูนํา อีกทั้งผูบริหารรงรียนยังเมเดรับการยอมรับของบุคลากร฿นรงรียนทํา฿หการบริหารงานตาง ๆ 
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ภาย฿นรงรียนป็นเปดวยความยากลําบาก สงผล฿หการพัฒนารงรียนเมประสบผลสําร็จ ดังนั้นผูบริหารจึงป็นผู
ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง฿นการจัดการศึกษาจะตองป็นผูที่มีวิสัยทัศนแท่ีดี มีความคิดริริ่มสรางสรรคแ มีบุคลิกภาพท่ีดี
฿ชหลักการบริหารบบมีสวนรวม ละป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ละที่สําคัญตองป็นที่ยอมรับของบุคลากร฿น
สถานศึกษา ผูบริหารจึงควรป็นผูริ่มตน฿นการปลี่ยนปลงสิ่ง฿หม ๆ พื่อนํามาสูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา องคแการมหาชน.  2557 : 25) 
 จากความป็นมาละความสําคัญดังกลาว ผูวิจัย฿นฐานะครูผูสอน฿นรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคน
ตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแจึงสน฿จศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัด
มูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด ฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿น
ประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน 
 2. พื่อปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด
฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามอายุละประสบการณแการทํางาน 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทํา฿หทราบระดับภาวะผูนําการปลีย่นปลงของผูบรหิารรงรยีนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด
฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน 
 2. ทํา฿หทราบผลการปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชน
พื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามอายุละ
ประสบการณแการทํางาน 
 3. พื่อป็นขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรม
ราชูปถัมภแ สามารถนํามา฿ชกําหนดนยบายวางผนการปฏิบัตงิานปรับปรงุพัฒนาการจัดการศึกษาระบบการบริหาร
อีกทั้งยังนําเปสูการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองคแกรของผูบริหารทุกระดับพื่อ฿หการบริหารงานมีประสิทธิภาพ  
ละกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย เดก ครูผูสอนรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด ฿นประทศเทย
฿นพระบรมราชูประถัมภแ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 80 คน (ฝุายบุคคล มูลนิธิธรรมมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศ
เทย ฿นพระบรมราชูประถัมภแ. 2560 : 19) 
  กลุมตัวอยาง เดก ครูผูสอนรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรม
ราชูปถัมภแ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดย฿ชตาราง Krejcie and  Morgan  (สมบูรณแ  ตันยะ.  2550 : 105)  
ละทําการสุมอยางงาย เดกลุมตัวอยาง จํานวน 66 คน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคน
ตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอนของ Bass ละ Avolio (1994 : 2-6) 
ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ดาน เดก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแหรือการมีบารมี 2) การสรางรงบันดาล฿จ 
3) การกระตุนทางปใญญา 4) การคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล  มาป็นกรอบนวคิด฿นการวิจัย ดังนี้ 
 
   ตัวปรตน ตัวปรตาม 
 

 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. ภาวะผูนําการปลี่ยนปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําสดงออก฿หห็น฿นการบริหารหรือการ
จัดการที่มุงปลี่ยนปลงองคแกร฿หดีขึ้น ดวยการพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถของผูรวมงานหรือผูตามดย
ปลี่ยนปลงความพยายามของผูรวมงาน ผูตาม฿หสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวังตามปกติ มีศักยภาพมากขึ้น฿ห
กิดการตระหนักรู ฿นภารกิจ ละวิสัยทัศนแของกลุม จูง฿จ฿หผูรวมงานมองเกลกินกวาความสน฿จของพวกขาเปสู
ประยชนแสูงสุดของกลุมหรือองคแกร ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงประกอบดวย 
  1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแหรือการมีบารมี หมายถึง การที่ผูบริหารรงรยีนมีปูาหมายที่ป็น
อุดมการณแชัดจน฿นการทํางาน มีลักษณะป็นมิตรปฏิบัติตอผูรวมงานดยยึดหลักธรรมทางศาสนาป็นบบอยางที่ดี 
ทํา฿หผูรวมงานกิดความนับถือ กระตุนละรา฿หผูรวมงานกิดรงจูง฿จ กิดความตองการที่จะทํา฿หงานสําร็จ  
ละการทํา฿หผูรวมงานกิดความรูสึกวาตนองมีคุณคา 
  1.2 การสรางรงบันดาล฿จ หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา฿ชคําพูดละการกระทํากระตุน฿ห
ผูรวมงานกิดความกระตือรือรน กิดรงบันดาล฿จอยากอุทิศตนละทุมทความพยายามมากป็นพิศษ การพูดการ
กระทําท่ีทํา฿หผูตามกิดความชื่อมั่นละภาคภูมิ฿จวาพวกขาสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เดรับมอบหมายเดสําร็จ 
ตลอดจนการ฿หผูรวมงานอาสาสมัครทํางาน ละทดลองครงการ฿หมๆ 
  1.3 การกระตุนทางสติปใญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา
กระตุน฿หผูรวมงานตระหนักถึงปใญหา ละสงสริมความสามารถ฿นการกปใญหาของผูรวมงาน กระตุน฿หผูรวมงาน
กิดความสงสัย฿ครรูมากขึ้นละบอก฿หผูรวมงานรูวาปใญหาที่ผูรวมงานผชิญอยูคืออะเร บอกถึงจุดออนที่เมสามารถ
พัฒนางานละพัฒนาสถานศึกษาบอกนวคิดหลักการละกระบวน฿นการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการรียนการ
สอนละพัฒนาคุณภาพของนักรียน 

สถานภาพทั่วเปของครูผูสอน 
1.  อาย ุ
    1.1  อายุต่ํากวา 30 ปี 
     1.2 อายุ 30 ปีขึ้นเป 
2.  ประสบการณแการทํางาน 
     2.1  นอยกวา 5 ป ี
     2.2  5 ปีขึ้นเป  

ภาวะผูนําการปลี่ยนปลง  เดก 
1.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ 
    หรือการมีบารมี  
2.  การสรางรงบันดาล฿จ  
3.  การกระตุนทางปใญญา  
4.  การคํานึงถึงความป็นปใจจกคล  
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  1.4 การคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษายอมรับนับถือความป็น
บุคคลของผูรวมงานดูลอา฿จ฿สสนองตอบความตองการของผูรวมงานตละคนตามความตกตางของตละบุคคล 
สดงความช่ืนชม฿นความสามารถของผูรวมงาน การ฿หคําปรึกษาหารือสงสริม฿หผูรวมงานเดพัฒนาตนองละหา
นวทางพัฒนาผูรวมงาน มอบหมายงานพิศษ฿หผูรวมงาน ตลอดจน฿หคํานะนํา พูดคุยอยางป็นกันองสรางสรรคแ
บรรยากาศของความอบอุนละความคุนคย 
 2. รงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย฿นพระบรมราชูประถัมภแ หมายถึง 
รงรียนที่อยู฿นสังกัดของมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ซึ่งป็นหนวยงาน
องคแกรการกุศลจัดตั้งขึ้นมาพื่อสงสริมละจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการห็นตลอดจนการตั้ง
รงรียนสอนคนตาบอด จํานวน 10 หง ทั่วประทศเทยประกอบเปดวย รงรียนการศึกษาคนตาบอดรอยอ็ด 
รงรียนการศึกษาคนตาบอดขอนกน รงรียนการอาชีพคนตาบอดขอนกน รงรียนการศึกษาคนตาบอด
นครราชสีมา รงรียนการศึกษาคนตาบอดละตาบอดพิการซ้ําซอนลพบุรี รงรียนบานด็กรามอินทรา รงรียน
ธรรมิกวิทยา รงรียนสอนคนตาบอดชะอํา รงรียนหาด฿หญธรรมสากล รงรียนสอนคนตาบอดมสายซึ่งรงรียน
ที่กลาวมานี้  สังกัดคณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน ละมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ละ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ กํากับละติดตามการ
ดํานินงานของรงรียน 
 3. อายุ หมายถึง อายุต็มของครู ละบุคลากรที่ปฏิบัติงาน฿นรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตา
บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ซึ่งบงออกป็น 2 กลุม เดก อายุต่ํากวา 30 ปี ละอายุ 30 ปีข้ึนเป 
 4. ประสบการณแทํางาน หมายถึง ประสบการณแ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงรียนสอนคนตาบอดสังกัดมูลนิธิ
ธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูประถัมภแ ประกอบดวย 2 ระดับ คือ 1) อายุนอยกวา 5 ปี 
2) อายุ 5 ปีขึ้นเป 
 5. ผูบริหารรงรียน หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําหนง฿นการบริหารรงรียน คือผูอํานวยการรงรียน รอง
ผูอํานวยการรงรียน ผูจัดการรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ 
 6. ครูผูสอน หมายถึง ครู ละบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดานการสอน฿นรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อ
คนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย เดก ครูผูสอนรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย 
฿นพระบรมราชูปถัมภแ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 80 คน (ฝุายบุคคลมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย
฿นพระบรมราชูประถัมภแ. 2560 : 19) 
 2. กลุํมตัวอยําง 
  กลุมตัวอยาง เดก ครูผูสอน รงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระ
บรมราชูปถัมภแ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie ละ Morgan  (สมบูรณแ  ตันยะ.  2550 : 
105) ละทําการสุมอยางงายเดกลุมตัวอยาง จํานวน 66 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยป็นบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดยบงออกป็น 2 ตอน ดังนี ้
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 ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ดยสอบถามกี่ยวกับ อายุประสบการณแทํางาน 
 ตอนท่ี 2  บบสอบถามภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตา
บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน ลักษณะบบสอบถามป็นชนิดมาตรา
สวนประมาณคา ( Rating Scale ) ตามทฤษฎีของลิคอรแท (Likert)  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามนวคิดของ (Bass ละ 
Avolio. 1994 : 2-6) ทั้ง 4 ดาน  คือ  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแหรือการมีบารมี การสรางรงบันดาล฿จ  การ
กระตุนทางปใญญา  ละการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล 
 การสรางครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาอกสาร  ตําราละงานวิจัยท่ีกี่ยวของกับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัด
มูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย  ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน 
 2. สรางบบสอบถามฉบับราง  ดยปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแ
ลวนํามากเขปรับปรุง 
 3. ตรวจสอบความที่ยงตรงชิงประจักษแ (Face validity) ดยผูชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
 4. ปรับปรุงกเขครื่องมือตามคํานะนําของผูชี่ยวชาญ 
 5. นําครื่องมือที่กเขลวตามของผูช่ียวชาญสนอตออาจารยแที่ปรึกษาอีกครั้ง ลวปรับปรุงตาม
ขอสนอนะพื่อความสมบูรณแยิ่งข้ึน 
 6. นําครื่องมือท่ีปรับปรุงรียบรอยลวเปทดลอง฿ช (Try out) กับครูผูสอน รงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิก
ชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พื่อหาความช่ือมั่นของ
ครื่องมือ ดยหาความช่ือมั่นตามวิธีของ Cronbach เดคาความชื่อมั่น 0.983 
 7. ปรับปรุงครื่องมือ฿หป็นฉบับสมบูรณแพื่อนําเปก็บขอมูลตอเปการก็บรวบรวมขอมูล 
  7.1 ขอหนังสือก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พื่อทําหนังสือถึง
ผูอํานวยการรงรียนสอนคนตาบอดทั้ง 10 หง  
  7.2 นําบบสอบถามพรอมหนังสืออนุญาต฿หก็บรวบรวมขอมูล฿นการจกบบสอบถาม ละกําหนด
วันรับบบสอบถามคืนดยตนองหรือดยเปรษณียแ 
  7.3 ผูวิจัยเดติดตามขอรับบบสอบถามดยตนองหรือดยเปรษณียแ เดบบสอบถามคืน จํานวน 66 
ฉบับ คิดป็นรอยละ 100 
  7.4 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลละนําเปวิคราะหแขอมูลการวิคราะหแขอมูล 
 ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลบบสอบถามดวยคอมพิวตอรแ  ดย฿ชปรกรมสําร็จรูปมีรายละอียด  
ดังนี ้
 1. วิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม วิคราะหแดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) 
 2. วิคราะหแภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿น
ประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน วิคราะหแดยหาคาฉลี่ย (Mean) ละคา
บี่ยงบนมาตรฐาน (Standard deviation) จํานกป็นรายดานละรายขอ การปลผลคาฉลี่ยจากบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณ 5 ระดับมีกณฑแดังนี้ (บุญซม ศรีสะอาด.  2545 : 111) 
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  คาฉลี่ย ความหมาย 
  4.51-5.00 มีระดับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 มีระดับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงมาก 
  2.51-3.50 มีระดับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงปานกลาง 
  1.51-2.50 มีระดับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงนอย 
  1.00-1.50 มีระดับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงนอยที่สุด 
 3. การปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด
฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ  ตามความติดห็นของครูผูสอนดย฿ช t-test  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศ
เทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ สามารถสรุปผลการวิจัยเดดังนี้  
 1. การศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿น
ประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน สรุปดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิก
 ชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอนดยภาพรวม ละ
 จํานกป็นรายดาน 

ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรยีน 
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด 

ระดับปใญหา  
ปลผล X  S.D. 

1.  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ 3.89 0.80 มาก 
2.  ดานการสรางรงบันดาล฿จ 3.85 0.97 มาก 
3.  ดานการกระตุนทางสติปใญญา 3.80 0.88 มาก 
4.  ดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล 3.83 0.84 มาก 

รวม 3.84 0.83 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตา

บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอนดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.84, 
S.D. = 0.83) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมากชนดียวกันดยดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือ

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ ( X  = 3.89, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ดานการสรางรงบันดาล฿จ ( X  = 

3.85, S.D. = 0.97) ละดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล ( X  = 3.83, S.D. = .0.84) ตามลําดับ สวนดานที่

มีคาฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการกระตุนทางสติปใญญา ( X  = 3.80 S.D. = 0.88) 
 2. การปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิ ธรรมิกชนพื่อคนตา
บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามอายุละประสบการณแการ
ทํางาน ผลวิจัยดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 การปรียบทียบภาวะผูนําการปลีย่นปลงของผูบริหารรงรียนสงักัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด 
 ฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามอายุดยภาพรวมละ
 รายดาน 
 ภาวะผูนําการปลี่ยนปลง 

ของผูบริหารรงรยีนสังกัด 
มูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด 

อาย ุ
t p อายุต่ํากวา 30 ป ี อายุ 30 ปีข้ึนเป 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ 4.00 0.80 3.86 0.80 0.58 0.56 
2. ดานการสรางรงบันดาล฿จ 3.94 0.82 3.83 1.01 0.39 0.69 
3. ดานการกระตุนทางสติปใญญา 4.09 0.73 3.72 0.91 1.40 0.16 
4. ดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล 4.12 0.79 3.70 0.84 1.44 0.15 

รวม 4.04 0.77 3.79 0.85 0.98 0.32 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตา
บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามอายุ ดยภาพรวมมีความ
คิดห็นเมตกตางกัน 
 
ตารางที่ 3 การปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด 
 ฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามประสบการณแการทํางาน
 ดยภาพรวมละรายดาน 
 ภาวะผูนําการปลี่ยนปลง 

ของผูบริหารรงรยีนสังกัด 
มูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด 

ประสบการณแการทํางาน 
t p นอยกวา 5 ป ี 5 ปีข้ึนเป 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ 4.08 0.87 3.75 0.72 1.68 0.09 
2. ดานการสรางรงบันดาล฿จ 4.00 0.92 3.74 1.00 1.05 0.29 
3. ดานการกระตุนทางสติปใญญา 4.01 0.95 3.64 0.80 1.71 0.09 
4. ดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล 4.05 0.90 3.67 0.76 1.83 0.07 

รวม 4.03 0.89 3.70 0.77 1.61 0.11 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตา
บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามประสบการณแการทํางาน ดย
ภาพรวมมีความคิดห็นเมตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย 
฿นพระบรมราชูปถัมภแ สามารถอภิปรายผลเดดังนี้ ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด
฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครู พบวา ปใญหาที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณแ ท้ังนี้อาจป็นพราะผูอํานวยการรงรียนสดง฿หห็นถึงความนวน฿นการทํางานตามอุดมการณแ
ของตน ดยป็นผูมีความชื่อมั่น฿นตนองที่จะนําพารงรียน฿หเปสูปูาหมายเด จนทํา฿หการประพฤติปฏิบัติตนของ
ผูอํานวยการรงรียนทํา฿หครูนํามาป็นบบอยาง ดยผูอํานวยการรงรียนทํา฿หครูมีความป็นพวกดียวกัน ดย
อาศัยจุดประสงคแรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ Bass ละ Avolio (1994 : 2-6) กลาวเววา การมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณแนั้นผูนําจะป็นที่ยกยอง คารพนับถือ ศรัทธา เววาง฿จ ละทํา฿หผูตามกิดความภาคภูมิ฿จ มื่อ
รวมงานกันผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติหมือนกับผูนําละตองการลียนบบผูนําของขา สิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติ
พื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดเปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําสมอ
มากกวาการอาตอารมณแ สามารถควบคุมอารมณแเด฿นสถานการณแวิกฤต ผูนําป็นผูที่เว฿จเดวาจะทํา฿นสิ่งท่ีถูกตอง 
ผูนําจะป็นผูที่มีศีลธรรมละมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกลี่ยงที่จะ฿ชอํานาจพื่อผลประยชนแสวนตนตจะประพฤติ
ตนพื่อ฿หกิดประยชนแกผูอื่นละพื่อประยชนแของกลุม ผูนําจะสดง฿หห็นถึงความฉลียวฉลาด ความมี
สมรรถภาพ ความตั้ง฿จ การชื่อมั่น฿นตนองความนวน฿นอุดมการณแ ความช่ือละคานิยมของขา ผูนําจะสริม
ความภาคภูมิ฿จ ความจงรักภักดี ละความมั่น฿จของผูตาม ละทํา฿หผูตามมีความป็นพวกดียวกันกับผูนําดย
อาศัยวิสัยทัศนแ การมีจุดประสงคแรวมกัน ผูนําสดงความมั่น฿จ ชวยสรางความรูสึกป็นหนึ่งดียวกัน พื่อการบรรลุ
ปูาหมายที่ตองการ ผูตามจะลียนบบผูนํา ละพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่น฿จ฿นตนองประสิทธิภาพ
ละความคารพ฿นตนอง ผูนําการปลี่ยนปลงจึงรักษาอิทธิพลของตน฿นการบรรลุปูาหมายละปฏิบัติภาระหนาที่
ขององคแการ สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทแนภัส รัชพงศแชญานนทแ (2556) สุวิทยแ บุญวงศแ (2558) ศศิธร จเาพิมาย 
(2556) ดรุณี ขันขวา (2551) ละอภิชยา มีพียร (2552) ซึ่งห็นวา การที่ผูนําประพฤติตัวป็นบบอยางสําหรับผู
ตามผูนําจะป็นท่ียกยองคารพนับถือ ศรัทธา เววาง฿จ ละทํา฿หผูตามกิดความภาคภูมิ฿จมื่อเดรวมงานกัน ผูตาม
จะพยายามประพฤติปฏิบัติหมือนกับผูนําละตองการที่จะลอกลียนบบผูนําของขา ดยผูนําจะสดง฿หห็นถึง
ความฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความมุงมั่น ชื่อมั่น฿นตนอง ยึดมั่น฿นอุดมการณแ ความช่ือละคานิยมของตน 
ผูนําจะสริมความภาคภูม฿ิจ ความจงรักภักดีละความมั่น฿จของผูตาม ทํา฿หผูตามมีความช่ือวาป็นพวกดียวกันกับ
ผูนํา ดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงคแรวมกัน 
 2. ผลการปรียบทียบภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตา
บอด฿นประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแตามความคิดห็นของครูผูสอน จํานกตามอายุ ละประสบการณแการ
ทํางาน ดยภาพรวมละรายดานมีปใญหาเมตกตางกัน ทั้งนี้อาจป็นพราะปใญหาภาวะผูนําการปลี่ยนปลง฿น
รงรียน฿นดานตาง ๆ มีบริบทที่เมตางกันทํา฿หความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของอายุละ
ประสบการณแการทํางานเมตางกัน สอดคลองกับ สมพร จําปานิล (2550) เดศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาขอนกน ขต 5 พบวา ขาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ ปฏิบัติงาน฿นรงรียนที่มีอายุตางกันมีความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาเมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาที่
ประสบการณแปฏิบัติงาน฿นรงรียนตางกันมีความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารสถานศึกษา
เมตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  การศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿น
ประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภแ มีขอสนอนะ฿นการนําเป฿ช ดังนี้ 
  1.1 จากผลการศึกษาดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ พบวา ขอที่มีปใญหามากที่สุดคือ 
ผูอํานวยการรงรียนสดง฿หห็นถึงความนวน฿นการทํางานตามอุดมการณแของตน ดังนั้นพื่อกเขละพัฒนา
ภาวะผูนําการปลี่ยนปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ ผูอํานวยการรงรียน จึงควรรับฟใงความคิดห็นของ
ครูผูสอน หรือผู฿ตบังคับบัญชา ฿หสามารถสดงความคิดห็น รวมถึงการปรับปลี่ยนทัศนคติของตนอง พื่อ฿หการ
ทํางานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางบรรยากาศ฿นการทํางานรวมกันกับผูอื่น฿หสามารถปฏิบัติงานเด
อยางมีความสุข สรางความรัก ความศรัทธา ฿หกับทุกๆ คน เดป็นบบอยาง฿นการสรางอุดมการณแ฿นการทํางาน 
  1.2 จากผลการศึกษาดานการสรางรงบันดาล฿จ พบวา ขอที่มีปใญหามากที่สุดคือ ผูอํานวยการ
รงรียนปฏิบัติงานอยางตั้ง฿จพื่อ฿หงานบรรลุผลสําร็จตามที่กําหนดเว ดังนั้นพื่อกเข ละพัฒนาการสรางรง
บันดาล฿จ ผูอํานวยการจึงควรมุงมั่น ละตั้ง฿จทํางานอยางต็มที่ ต็มกําลังความสามารถ สดงออก฿หห็นถึงการ
กระทําที่ชัดจน฿นการทํางานที่ทุมท ละตั้ง฿จ พื่อ฿หครูผูสอนเดรับรู ละห็นถึงความตั้ง฿จ มุงมั่นของ
ผูอํานวยการ฿นการทํางานอยางตั้ง฿จพื่อ฿หงานบรรลุผลสําร็จที่ตั้งเวรวมกัน 
  1.3 ดานการกระตุนทางปใญญา ขอที่มีปใญหามากที่สุด คือ ผูอํานวยการรงรียนสนับสนุน฿หครู
พิจารณาเตรตรองหาคําตอบที่สรางสรรคแมากขึ้นพื่อการกปใญหา ดังนั้นพื่อกเข ละพัฒนาการกระตุนทาง
ปใญญา ผูอํานวยการรงรียนจึงควรสนับสนุน฿หครเูดสดงความคิด หรือสนับสนุนการสดงออกท่ีสรางสรรคแของครู 
ดยป็นการปิดอกาส฿หครูเดนําสนอผลงาน หรือความคิดของตนอง พื่อพัฒนาตนอง ละพัฒนารงรียน฿ห
บรรลุตามปูาหมายที่ตั้งเวรวมกัน 
  1.4 ดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล ขอที่มีปใญหามากที่สุด คือ ผูอํานวยการรงรียน฿หการ
ดูลอา฿จ฿สป็นพิศษ฿นความตองการความกาวหนาของครูตละคน ดังนั้นพื่อกเข ละปรับปรุง พัฒนา 
ผูอํานวยการรงรียนควรอา฿จ฿ส ฿หความสน฿จ ความตองการความกาวหนาของครู ชน การทําผลงานพื่อลื่อน
วิทยฐานะ การสนับสนุน฿หกิดการอบรม สัมมานา พื่อสงสริมความรู฿นการพัฒนาตนองของครูผูสอน 
 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงปใจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน สาหตุของ
ปใญหาที่สงผลตอการบริหารงาน฿นรงรียนสอนคนตาบอด สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย ฿น
พระบรมราชูปถัมภแ พื่อจะเดสามารถดํานินการปรับปรุงกเข พัฒนา฿หสงสริม฿หกิดภาวะผูนําการปลี่ยนปลง
ของผูบริหารรงรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2.2 ควรมีการศึกษา฿นรูปบบของการสัมภาษณแชิงลึก พื่อปิดอกาส฿หครูผูสอนเด สดงความ
คิดห็นอยางอิสระ ทํา฿หเดขอมูลที่ชัดจน สมบูรณแยิ่งข้ึน 
  2.3 การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางฉพาะ ครูผูสอนรงรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด ฿น
ประทศเทย฿นพระบรมราชูประถัมภแทานั้น หากมีการศึกษาครั้งตอเป ควรมีการขยายการศึกษาเปยังกลุมอื่น ๆ 
หรือจังหวัดอื่นๆ พื่อ฿หเดผลการศึกษาท่ีหลากหลาย สมบูรณแยิ่งข้ึน 
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การสํงเสริมการจัดการตลาดทํองเท่ียวเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรองรับนักทํองเท่ียวแบบ Slow Tourism 
กลุํมผู๎สูงอาย ุโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 

THE PROMOTION OF TOURISM MARKET MANAGEMENT IN PREPARATION OF SLOW 
TOURISM’S ELDERLY TOURISTS BY USING PARTICIPATORY PROCESS AMONG NAKHON 

RATCHASIMA COMMUNITY 
 

กรองทิพย๑  ชัยชาญ 
Krongtip Chaichan 

รองศาสตราจารยแ ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาพฤติกรรมละความตองการการทองที่ยวบบ Slow Tourism 
พื่อศึกษาศักยภาพของหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism พื่อศึกษากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow 
Tourism ละพื่อจัดทํานวทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับ
นักทองที่ยวบบ Slow Tourism กลุมผูสูงอายุ ดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นจังหวัดนครราชสีมา 
สําหรับการก็บรวบรวมขอมูลที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งขอมูลปฐมภูมิจากการจัดทําบบสอบถาม การลงพื้นที่
ภาคสนาม การจัดทําบบประมินศักยภาพการลงพื้นที่สัมภาษณแ การจัดวทียอย  การจัดวทีประชาคม การลง
พื้นที่สัมภาษณแ การจัดวทียอย การจัดวทีประชาคม  ละขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลอกสารของหนวยงานตาง ๆ ที่
กี่ยวของ ดานการวิคราะหแขอมูล฿ชการวิคราะหแนื้อหาบบพรรณนา ละการวิคราะหแดวยสถิติ ชน คาความถี่ 
รอยละคาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา฿นสวนของพฤติกรรม พบวา หลงทองที่ยวปูาหมายป็นหลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรแ  
ปูาหมาย฿นการดินทางทองที่ยวพื่อการพักผอน หตุผลที่ดินทางมาทองที่ยวพราะมีคา฿ชจายมีความหมาะสม 
ผูมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยวป็นสามี/ภรรยา/บุตร  ชวงวลา฿นการดินทางมาทองที่ยวป็นวัน
เหนก็เด หลงขอมูลพื่อดินทางมาทองที่ยวป็นสื่อสิ่งพิมพแ วิธีการตัดสิน฿จ฿นการดินทางมาทองที่ยวกิดจากป็น
สถานที่ที่สามารถสรางคุณคา฿หกับตนอง ดานความตองการทองที่ยว พบวานักทองที่ยวห็นวาปใจจัยทางการ
ตลาดทั้ง 16 ดานมีผลตอความตองการทองที่ยวระดับมากที่สุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.22 ฿นสวนของศักยภาพ
ดยทั่วเป พบวาอําภอปากชอง วังน้ําขียว ละอําภอชคชัย มีศักยภาพอยู฿นระดับมาก ขณะที่ศักยภาพบบ 
slow Tourism พบวาอําภอปากชอง วังน้ําขียว ละชคชัย มีศักยภาพระดับ ฿นสวนของผลศึกษากลเกการจัดการ
หลงทองที่ยว พบวา มีจํานวน 20 ปใจจัย คือ การยึดมั่น฿นหลักการของ Slow Tourism การขา฿จ฿นวิถีการ
ทองที่ยวสําหรับกลุมผูสูงอายุ การผสานความหมายระหวาง Slow Tourism กับกลุมผูสูงอายุ คานิยม฿นการ
ทองที่ยว การหนุนสริมจากครอบครัวของกลุมผูสูงอายุ฿นการทองที่ยว บุคลากรที่รองรับละคอยชวยหลือ฿น
พื้นที่ การยอมรับของสังคม การสรางกิจกรรมการทองที่ยว การพัฒนาระบบขนสง การสงสริมการบริภคอาหาร
ปลอดภัย การพัฒนาสถานที่พักระยะยาว การสรางอกลักษณแการทองที่ยว การสรางความคุมคามื่อทียบกับ
คา฿ชจาย฿นการทองที่ยว การพัฒนาการทองที่ยวบบคอยป็นคอยเป การพัฒนาสถานที่พักรมบบราบ รียบ 
การสรางจิตสํานึกการ฿ชชีวิตบบสงบ การนนการอนุรักษแพลังงาน นยบายของภาครัฐ฿นระดับทองถิ่นพื่อสงสริม
การทองที่ยว การขามาสถาบันการศึกษาพื่อสรางองคแความรูดานการทองที่ยว  ละการประชาสัมพันธแการ
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ทองที่ยวบบ Slow Tourism  ละนวทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยว มีจํานวน 16 ปใจจัย คือราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย จุดยืนผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ การสงสริมการขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ การ
มีสวนรวมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการทองที่ยว ชวงวลา สภาพวดลอมทางดานการทองที่ยว ความ
คิดห็นสาธารณะดานนักทองที่ยว กระบวนการ฿หบริการละสภาพวดลอมดานผลิตภัณฑแ ละสถานประกอบการ  
คําสําคัญ : การจัดการตลาดทองที่ยว,  การทองที่ยวบบ Slow Tourism, กลุมผูสูงอายุ  
 
ABSTRACT 
 This study had been purposed to explore behaviors and needs towards Slow Tourism in 
order to investigate Slow Tourism’s tourist attractions potential, to study about Slow Tourism’s 
tourist attractions management mechanism and to establish ways to enhance tourism 
management in the preparation for the Slow Tourism for elderly tourists by using participatory 
process among Nakhon Ratchasima community. In terms of data collection, primary data was 
collected by using questionnaire, field practice survey, tourist attraction’s potential evaluation 
form, interview, a conference and a community forum. For secondary data, information was 
collected from related document obtained from concerning organization. For data analysis, 
descriptive data analysis was employed together with statistical analysis; frequency, percentage, 
average and standard deviation.   
 In terms of behaviors, historical attractions were considered as target tourist attractions. 
Tourists decided to travel because they would like to rest and relax and the reason why they 
came to particular places was the affordable expenses. Husbands, wives and children were 
played a crucial part in decision making on a trip. The period of travel could be anytime. Printed 
media was considered as sources of information. They decided to travel to certain places by 
selecting the ones that raised inner value for themselves. When considering needs for travel, 16 
marketing factors had influenced their desire at highest level as the average was reported at 4.22. 
In terms of general potential, the study found that Pakchong District, Wang Nam Kaew District and 
Chok Chai District were reported at high level. However, in terms of potential of Slow Tourism, it 
found that Pakchong District, Wang Nam Kaew District and Chok Chai District were reported at 
high level.  When it came to the tourist attractions management mechanism, it revealed that 
there were altogether 20 factors including the belief in Slow Tourism’s principle, the 
understanding towards elderly tourism, the combination between Slow Tourism and elderly 
group, the tourism value, the support given by elderly’s family members, staff available in 
particular area, social acceptance, the establishment of tourism activities, the development of 
transportation network, the promotion towards food safety, the development of long term stay 
places, the promotion of tourist attraction uniqueness, the making tourists feel worthwhile when 
comparing to what they had already spent for, the consistent tourism development, the 
development of simple accommodation, the encouragement to live a peaceful life, the 
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encourage to sustain energy, local government policies enhancing tourism, the participation of 
education institutes to create tourism body of knowledge and the public relation towards Slow 
Tourism.  When considering ways to enhance tourism management, the study found 16 factors 
including cost, distribution channels, product’s perspective, products, sales promotion, sales 
tactics, business alliance, business inclusion, the joint sales, tourism staff, period of time, tourism 
environment, public opinion towards tourists, services process and product environment and 
business.  
Keywords : Tourism Market Management, Slow Tourism, Elderly Tourists 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ผูสูงอายุป็นกลุมปูาหมายประชากรที่มีสัดสวนท่ีสําคัญมากท่ีสุดของลก฿นปใจจุบัน ฿นดานการทองที่ยว
ที่ป็นกลุม ป็นหมูคณะ นื่องจากป็นกลุมที่มีวลาวางมากสวน฿หญเมทํางานลวหรือทํางานนอยช่ัวมง  ละมี
ความพรอมดานรายเด หรือมีงินท่ีสะสมสูง มีกําลังซื้อ อีกทั้งยังมีนวนมที่สน฿จ฿นการดินทางทองที่ยวมากกวา
กลุมนักทองที่ยวกลุมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีนวนมที่จะพัก ณ จุดหมายปลายทางของการทองที่ยวยาวนาน
มากกวากลุมอื่น ๆ ซึ่งกลุมนักทองที่ยวผูสูงอายุ ป็นความหวังที่สําคัญสําหรับการจริญติบตของอุตสาหกรรมการ
ทองที่ยวของลก (Tourism Golden Hope) การดินทางมาของนักทองที่ยวผูสูงอายุ฿นมืองเทย นื่องจากเดฟใง
คําบอกลาตอๆกัน จากพื่อนละญาติ ซึ่งประทศเทยป็นหลงท่ีทองที่ยวท่ีมีตนทุนต่ํา ละเดปรียบกวาประทศ
อื่น ๆ มีธรรมชาติละชายชาด ท่ีสวยงาม ป็นที่ตองการของนักทองที่ยวกลุมผูสูงอายุ  
 จังหวัดนครราชสีมา เดจัดทําผนยุทธศาสตรแการพัฒนาการทองที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ดยมีวิสัยทัศนแ
ป็นศูนยแกลางการทองที่ยวทางวัฒนธรรม กษตร สุขภาพ ธรรมชาติ ละการผจญภัย฿นระดับสากล ดยอําภอ
ปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย ทั้งสามอําภอป็นอําภอที่มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาการทองที่ยว
จนป็นที่รูจักกนักทองที่ยวทั่วเป มีหลงทองที่ยวที่ครอบคลุมทั้งหลงทองที่ยวตามธรรมชาติ ประวัติศาสตรแ
ละบราณคดี ละศิลปวัฒนธรรม หลงทองที่ยวสําคัญยังตั้งอยู฿นทําลที่หมาะสม นื่องจากมีสนทางคมนาคม
ขนสงที่สั้น฿นการช่ือมสนทางระหวางภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ละกรุงทพมหานคร 
อีกทั้งยังสามารถช่ือมยงการทองที่ยวตอเปยังพื้นที่จังหวัดอื่น อยางชนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีหลงทองที่ยวที่
นาสน฿จจํานวนมาก ละป็นประตูสูการทองที่ยว฿นภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน พื้นที่ทั้ง 3 อําภอดังกลาว
จึงมีศักยภาพ ละอกาส฿นการพัฒนาสนทางการทองที่ยว฿หป็นพื้นที่ช่ือมยงเปยังสถานที่ทองที่ยว฿นภูมิภาค
ตางๆของเทยเดหลายสนทาง  รวมทั้งสามารถพัฒนาการทองที่ยว฿หจริญติบตอยางยั่งยืนเดป็นอยางดี ดังนั้น
การพัฒนาการทองที่ยวของทั้งสามอําภอดังกลาว฿หสอดคลองกับพื้นที่ ความตองการของผูบริภคซึ่งป็นผูสูงอายุ
ที่มีจํานวนพิ่มขึ้น รวมทั้งชื่อมยงตามยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ละยุทธศาสตรแของประทศ จึง
ป็นสิ่งจําป็นที่ทํา฿หการทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีทั้งสามอําภอ฿หยั่งยืนตอเปเด 
 ผูวิจัยจึงเดดํานินครงการนี้ดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีปูาหมาย
พื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวท่ีป็นผูสูงอายุท่ีมีวลา ละกําลังทรัพยแ  ที่ดินทางขามา฿นจังหวัด
นครราชสีมา ดยความรวมมือท้ังผูประกอบการ องคแกรภาคอกชน  หนวยงานราชการที่กี่ยวของ ละภาคี฿นพื้นที่
ซึ่งมีการประสานงาน ฿หกิด การสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม ฿นการรองรับ
นักทองที่ยวบบ Slow Tourism กลุมผูสูงอายุดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นจังหวัดนครราชสีมา ละ
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ปฏิบัติงานรวมกันตามผนยุทธศาสตรแของจังหวัด ละการพัฒนาการสูการปฏิบัติจริงกับชุมชน พื่อรองรับ
ประชาคมศรษฐกิจอาซียนป็นนวทาง฿นการพัฒนาตนบบหลงทองที่ยวสําหรับผูสูงอายุ พื่อช่ือมยงสนทาง
การทองที่ยว฿นจังหวัดนครราชสีมา  ตลอดจนการสรางอกาสการมีงานทํา฿นชุมชนตอเป ทํา฿หชุมชนมีความ
ขมข็ง กิดความยั่งยืนของวิถีศรษฐกิจ จนทํา฿หสามารถกเขปใญหาความยากจน พิ่มขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันสรางภูมิคุมกันทางศรษฐกิจละยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นประทศเด 
  
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาพฤติกรรมละความตองการการทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมา 
 2. พื่อศึกษาศักยภาพของหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. พื่อศึกษากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมา 
 4. พื่อจัดทํานวทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับ
นักทองที่ยวบบ Slow Tourism กลุมผูสูงอายุดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 พฤติกรรมของนักทองที่ยวที่มีตอการทองที่ยว หมายถึง นักทองที่ยวมีการกระทํา หรือกิริยาอาการที่
สดงออกทางรางกาย ความคิด หรือความรูสึกพื่อตอบสนองตอสิ่งราอยางเร฿นการดาํนินชีวิต รวมถึงการตัดสิน฿จ
ซื้อละ฿ชบริการการทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว 
ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อันประกอบดวย ฿ครคือตลาดปูาหมาย ตลาด฿หซื้อบริการอะเร ทําเมจึงซื้อ
บริการ ฿ครมีสวนรวม฿นการซื้อบริการ ซื้อบริการมื่อ฿ด ซื้อบริการที่เหน ละซื้อบริการอยางเร  
 ความตองการของนักทองที่ยวที่มีตอการทองที่ยว หมายถึง การสอบถามความคิดห็นของนักทองที่ยว
฿นดานการปใจจัยทางการตลาดที่มีตอการทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ ประกอบดวย ดาน
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย จุดยืนผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ การสงสริมการขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ 
การมีสวนรวมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการทองที่ยว ชวงวลา สภาพวดลอมทางดานการทองที่ยว 
ความคิดห็นสาธารณะดานนักทองที่ยว กระบวนการ฿หบริการ ละสภาพวดลอมดานผลิตภัณฑแ ละสถาน
ประกอบการของหลงทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีอําภอปากชอง  อําภอวังน้ําขียว  ละ อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ศักยภาพหลงทองที่ยว หมายถึง การศึกษาความสามารถของการทองที่ยวบบ Slow Tourism 
สําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละ อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดวยการ
วิคราะหแศักยภาพของทรัพยากรทองที่ยว ดานคุณคาของทรัพยากรทองที่ยว ดานความนิยมของทรัพยากร
ทองที่ยว ดานความปลอดภัยของทรัพยากรทองที่ยว ละดานความปราะบางของสิ่งวดลอม฿นทรัพยากร
ทองที่ยว  
 กลเกการจัดการหลงทองที่ยว หมายถึง ปใจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการขับคลื่อนการทองที่ยวบบ Slow 
Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละ อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ประกอบดวย ปใจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ปใจจัยดานศรษฐกิจ ปใจจัยดานการศึกษา ปใจจัยดาน
สาธารณสุข ปใจจัยดานการมือง ละปใจจัยดานทรัพยากรมนุษยแ 
 นวทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยว หมายถึง วิธีการ฿นการสงสริมการทองที่ยวบบ Slow 
Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละ อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ดยพิจารณา จํานวน 16 ดาน คือดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย จุดยืนผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ การสงสริมการ
ขาย จิตวทิยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ การมีสวนรวมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการทองที่ยว ชวงวลา 
สภาพวดลอมทางดานการทองที่ยว ความคิดห็นสาธารณะดานนักทองที่ยว กระบวนการ฿หบริการ ละ
สภาพวดลอมดานผลิตภัณฑและสถานประกอบการ  
 Slow Tourism หมายถึง การทองที่ยวที่เมรงรีบนักทองที่ยว฿ชวลาอยู฿นหลงทองที่ยวที่ยาวนานขึ้น
พราะผูคนตางบื่อหนายสังคมมืองที่วุนวายจึงอยากที่จะดินทางเปทองที่ยวพื่อการพักผอนทั้งดานรางกายละ
จิต฿จ฿ชวลาทํากิจกรรมอยู฿นหลงทองที่ยวที่ยาวนานขึ้น฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว อําภอชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ดยการทองที่ยวบบ Slow Tourism กิดภาย฿ตนวคิด 10 ประการ (10 Slow: 10 S) 
ประกอบดวย 1) Slow Activity 2) Slow Logistic 3) Slow Food 4) Slow Stay 5) Slow Place/City 6) Slow 
Money 7) Slow Development 8) Slow Accommodation 9) Slow Life ละ 10) Slow Energy  
 กลุมผูสูงอายุ หมายถึง  องคแกรสหประชาชาติ กําหนดมาตรฐานวาผูที่มีอายุตั้งต 60 ปีข้ึนเป สวนสถาบัน
หงชาติกี่ยวกับผูสูงอายุของสหรัฐอมริกากําหนดวา ผูสูงอายุวัยตน (Young old) คือ อายุระหวาง 60-74 ปี ป็น
วัยที่ยังเมชรามาก ละอายุ 75 ปีขึ้นเป จึงจะถือป็นวัยชราอยางทจริง (old old) สําหรับประทศเทยสํานักงาน
สถิติหงชาติของเทยบงผูสูงอายุตอนตน คือ อายุ 60-69 ปี ละผูสูงอายุตอนปลาย คือ ผูที่มีอายุตั้งต 70 ปีข้ึนเป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางในการวิจัย 
  วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1  
  ประชากร  คือนักทองที่ยวกลุมผูสูงอายุที่ดินทางขามายือน฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ํา
ขียว ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมทราบจํานวนประชากรนนอน  
  กลุมตัวอยาง  คณะนักวิจัยจึง฿ชวิธีคํานวณหากลุมตัวอยางบบเมทราบจํานวนประชากร กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางดย฿ชสูตรคํานวณของ W.G. Cochran  เดขนาดกลุมตัวอยาง อยางนอยทากับ 384.16 คน 
(ธานินทรแ ศิลปจารุ, 2551)  ดยการศึกษา฿นครั้งนี้ นักวิจัยก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 คน ดานการสุมตัวอยาง
ดยเม฿ชความนาจะป็น  (Non Probability Sampling) ซึ่งป็นการสุมตัวอยางบบบังอิญ (Accidental 
sampling)  
 วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2  
  ประชากร คือ ผูที่กี่ยวของกับการทองที่ยว฿นพ้ืนที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมทราบจํานวนประชากรนนอน  
  กลุมตัวอยาง คือ การสุมตัวอยางดยเม฿ชความนาจะป็น (Non Probability Sampling) ดวยวิธีการ
สุมบบจาะจง (Purposive sampling) ดังนี ้
  1. ตัวทนจากหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดท่ีกี่ยวของกับสาขาการทองที่ยว จํานวน 3 คน 
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  2. ตัวทนจากหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอ
ชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 3 อําภอ ๆ ละ 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน 
  3. ตัวทนจากภาคธุรกิจที่กี่ยวของกับสาขาการทองที่ยว฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว 
ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 3 อําภอ ๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน 
  4. ตัวทนจากนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา จํานวน 3 คน 
  5. ตัวทนภาคประชาชนที่กี่ยวของกับการทองที่ยว฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละ
อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 3 อําภอ ๆ ละ 2 คน รวมทัง้หมด 6 คน 
  รวมทั้งหมดจํานวน 21 คน 
  วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 3 และวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 4  
  ประชากร  คือ ผูนําชุมชนที่ป็นทางการ฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 59 คน ประกอบดวย 
  1) ผูปกครองทองที่ คือ ผู฿หญบาน ละกํานัน  รวมทั้งหมดจํานวน 27 คน  ประกอบดวย 
   1.1) อําภอปากชอง มีกํานันละผู฿หญบาน จํานวน 12 คน 
   1.2) อําภอวังน้ําขียว มีกํานันละผู฿หญบาน จํานวน 5 คน 
   1.3) อําภอชคชัย มีกํานันละผู฿หญบาน จํานวน 10 คน 
  2) ผูบริหารทองถิ่น คือ นายกองคแการบริหารสวนตําบล นายกทศมนตรี ละนายกทศบาลมือง  
รวมทั้งหมด จํานวน 32 คน ประกอบดวย 
   2.1) อําภอปากชอง มีนายกองคแการบริหารสวนตําบล/ทศบาลตําบล/ทศบาลมือง จํานวน 14 คน 
   2.2) อําภอวังน้ําขียว มีนายกองคแการบริหารสวนตําบล/ทศบาลตําบล จํานวน 6 คน 
   2.3) อําภอชคชัย มีนายกองคแการบริหารสวนตําบล/ทศบาลตําบล จํานวน 12 คน 
  กลุมตัวอยาง  พบวา การคํานวณหาขนาดตัวอยาง  (n)  เดคํานวณขนาดตัวอยางตามหลักกณฑแของ 
Taro Yamane  ดยกําหนด฿หความคลาดคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอม฿หกิดขึ้นคือ รอยละ 5 นั่นคือ เดขนาด
ตัวอยาง จํานวน 52 คน  สําหรับวิธีการสุมตัวอยาง฿ชวิธีการสุมตัวอยางดย฿ชหลักความนาจะป็น  (Probability 
Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการ฿ชตารางลขสุม  
(table of random number) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  2.1 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 มีจํานวน 1 กิจกรรม คือ  
   การจัดทําบบสอบถาม คือการลงพื้นที่ศึกษา฿นสถานที่จริงพื่อสอบถามนักทองที่ยว จํานวน 2 สวน 
คือ สวนท่ี 1 รื่อง พฤติกรรมการทองที่ยวของนักทองที่ยว จํานวน 7 ดาน คือ ฿ครคือตลาดปูาหมาย ตลาด฿หซื้อ
บริการอะเร ทําเมจึงซื้อบริการ ฿ครมีสวนรวม฿นการซื้อบริการ ซื้อบริการมื่อ฿ด ซื้อบริการที่เหน ละซื้อบริการ
อยางเร สวนที่ 2 รื่อง ความตองการของนักทองที่ยว จํานวน 16 ดาน คือ ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย จุดยืน
ผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ การสงสริมการขาย จิตวิทยา พันธมิตรทางธุรกิจ การมีสวนรวมทางธุรกิจ การขายรวม 
บุคลากรทางการทองที่ยว ชวงวลา สภาพวดลอมทางดานการทองที่ยว ความคิดห็นสาธารณะดานนักทองที่ยว 
กระบวนการ฿หบริการ สภาพวดลอมดานผลิตภัณฑและสถานประกอบการ ละการวางผน 
  2.2 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2  มีจํานวน 2 กิจกรรม ดังน้ี  
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   1) การสํารวจภาคสนาม พื่อดินทางคนหาขอมูลดานหลงทองที่ยว฿นพื้นที่อําภอปากชอง 
อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กับผูที่กี่ยวของกับการทองที่ยว฿นพ้ืนท่ี   
   2) การ฿ชบบประมินศักยภาพ ดวยการ฿ชบบประมินศักยภาพของการทองที่ยว฿นพื้นที่
อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ดาน คือ ศักยภาพของ
ทรัพยากรทองที่ยว ดานคุณคาของทรัพยากรทองที่ยว ดานความนิยมของทรัพยากรทองที่ยว ดานความปลอดภัย
ของทรัพยากรทองที่ยว ละดานความปราะบางของสิ่งวดลอม฿นทรัพยากรทองที่ยว 
  2.3 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 3  มีจํานวน 2 กิจกรรม ดังน้ี  
   1) การสัมภาษณแ พื่อคนหากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุม
ผูสูงอายุ ดยมีประด็นคําถาม เดก ปใจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ปใจจัยดานศรษฐกิจ ปใจจัยดาน
การศึกษา ปใจจัยดานสาธารณสุข ปใจจัยดานทรัพยากรมนุษยแ ละอื่น ๆ 
   2) การจัดวทีประชุม  ดยการชิญภาคีที่กี่ยวของกับครงการวิจัย฿นพื้นที่ ขารวมประชุมพื่อ
จัดทํากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ 
  2.4 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 4  มีจํานวน 2 กิจกรรม ดังน้ี  
   1) การสัมภาษณแ พื่อสอบถามขอมูลชิงลึกที่กี่ยวของกับนวทางการสงสริมการจัดการตลาด
ทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ ดยสัมภาษณแ
กับผูนําชุมชน ชน ผูทนขององคแการปกครองสวนทองถิ่น ผูทนขององคแการปกครองสวนทองที่ ผูนํากลุมวิสาหกิจ
฿นชุมชน  ผูอํานวยการรงรียน  ละพระสงฆแ  ป็นตน 
   2) การจัดวทีประชุม  ดยการชิญภาคีที่กี่ยวของกับครงการวิจัย฿นพื้นที่พื่อคนหานว
ทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวบบ Slow Tourism 
สําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นพ้ืนท่ี  
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  3.1 การเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1  ป็นขอมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจาก
บบสอบถามพฤติกรรมละความตองการของนักทองที่ยวที่มีตอการทองที่ยวสําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่อําภอ
ปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 สวน ดยสวนที่ 1 ประด็นดาน
พฤติกรรม จํานวน 7 ดาน ละสวนท่ี 2 ประด็นดานความตองการ จํานวน 16 ดาน  
  3.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 บงป็น 2 ประภท คือขอมูลปฐมภูมิ คือ 
ขอมูลจากบบประมินศักยภาพ จํานวน 5 ดาน ละขอมูลทุติยภูมิ 
  3.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 3 ป็นขอมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากการ
สัมภาษณแ ละการจัดวทีประชุม พื่อคนหากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุม
ผูสูงอายุ  
  3.4 การเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 4  ป็นการก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิพียง
อยางดียวจากการ฿ชการสัมภาษณแ ละการจัดวทีประชุม ดยมีปูาหมาย฿นการคนหานวทางการสงสริมการ
จัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวบบ  Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  4.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1  
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   การวิคราะหแขอมูล฿นการศึกษาครั้งน้ี ป็นการวิคราะหแขอมูลปฐมภูมิจากบบสอบถามดยป็น
การวิคราะหแชิงปริมาณ ซึ่งมีปูาหมายสําคัญ จํานวน 2 สวน คือ สวนที่ 1 พฤติกรรมการทองที่ยว  ละสวนที่ 2 
ความตองการการทองที่ยว ดย฿ชคาสถิติอยางงาย คือ คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  สําหรับหลักกณฑแ
การหาคาฉลี่ย฿นการการวิคราะหแขอมูลความคิดห็นของนักทองที่ยวที่มีตอการทองที่ยว฿นพื้นที่ มีหลักกณฑแ฿น
การประมิน (ธานินทรแ ศิลปจารุ. 2548  : 77) ดังนี ้
   - ห็นดวยมากที่สุด มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 4.20-5.00 คะนน 
   - ห็นดวยมาก มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 3.40-4.19 คะนน 
   - ห็นดวยปานกลาง มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 2.60-3.39 คะนน 
   - ห็นดวยนอย มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 1.80-2.59 คะนน 
   - ห็นดวยนอยที่สุด มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 1.00-1.79 คะนน 
  4.2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 
   ป็นการวิคราะหแขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ ละขอมูลทุติยภูมิ ที่ก็บรวบรวมเด ดยป็นการ
วิคราะหแชิงปริมาณ ซึ่งมีปูาหมายสําคัญ ดย฿ชคาสถิติอยางงาย คือ คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน สําหรับ
หลักกณฑแการหาคาฉลี่ย฿นการวิคราะหแขอมูล฿นสวนของการศึกษาศักยภาพของการทองที่ยว฿นพื้นที่  มี
หลักกณฑแ฿นการประมนิ (ธานินทรแ ศิลปจารุ. 2548  : 77) ดังนี ้
   - ศักยภาพสูงที่สุด มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 4.20-5.00 คะนน 
   - ศักยภาพสูง มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 3.40-4.19 คะนน 
   - ศักยภาพปานกลาง มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 2.60-3.39 คะนน 
   - ศักยภาพต่ํา มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 1.80-2.59 คะนน 
   - ศักยภาพต่ําที่สุด มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 1.00-1.79 คะนน 
  4.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 3 ฿ชการวิคราะหแชิงคุณภาพดวยวิธีการวิคราะหแ
นื้อหาชิงพรรณนา (Content Analysis) ทานั้น 
  4.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสําหรับวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 4 ฿ชการวิคราะหแชิงคุณภาพดวยวิธีการวิคราะหแ
นื้อหาชิงพรรณนา (Content Analysis) ทานั้น 
 
ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการทํองเท่ียวแบบ Slow Tourism สําหรับกลุํมผู๎สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 
  พฤติกรรมของนักทองที่ยว฿นประด็นหลัก มีดังนี้ หลงทองที่ยวปูาหมาย  พบวา หลงทองที่ยว
ปูาหมายป็นหลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรแมากที่สุด รอยละ 31.25 ปูาหมาย฿นการดินทางทองที่ยว พบวา 
สวน฿หญมีปูาหมาย฿นการดินทางทองที่ยวพื่อการพักผอนมากที่สุด รอยละ 23.75 หตุผลที่ดินทางมาทองที่ยว  
พบวา สวน฿หญมีหตุผลที่ดินทางมาทองที่ยวพราะมีคา฿ชจายมีความหมาะสม รอยละ 22.75 ผูมีสวนรวม฿นการ
ตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยว พบวา ผูมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จดินทางมาทองที่ยวป็นสามี/ภรรยา/บุตรมากที่สุด 
รอยละ 29.25 ชวงวลา฿นการดินทางมาทองที่ยว  พบวา สวน฿หญมีชวงวลา฿นการดินทางมาทองที่ยว ป็นวัน
เหนก็เดมากที่สุด รอยละ 49.25 หลงขอมูลพื่อดินทางมาทองที่ยว พบวา หลงขอมูลพื่อดินทางมาทองที่ยว
ป็นสื่อสิ่งพิมพแตาง ๆ มากที่สุด รอยละ 33.00 วิธีการตัดสิน฿จ฿นการดินทางมาทองที่ยว พบวา กิดจากป็น
สถานท่ีที่สามารถสรางคุณคา฿หกับตนองมากที่สุด รอยละ 28.00  
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 2. ความต๎องการการทํองเท่ียวแบบ Slow Tourism สําหรับกลุํมผู๎สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 
  ระดับความคิดห็นดยภาพรวม พบวานักทองที่ยวห็นวาปใจจัยทางการตลาดทั้ง 16 ดาน฿นภาพรวม

มีผลตอความตองการทองที่ยวระดับมากที่สุด ( x =4.22 ละ S.D.=0.78) ดยดานสภาพวดลอมทางดานการ

ทองที่ยวมีผลตอการทองที่ยวมากที่สุด ซึ่งห็นดวย฿นระดับมากที่สุด ( x =4.70 ละ S.D.=0.62) รองลงมา คือ 

ดานราคา ซึ่งห็นดวย฿นระดับมากที่สุด ( x =4.55 ละ S.D.=0.50) ละดานการมีสวนรวมทางธุรกิจ ซึ่งห็นดวย฿น

ระดับมากที่สุด ( x =4.52 ละ S.D.= 0.77)   

ระดับความคิดห็นรายประด็น มีดังนี้ นักทองที่ยวห็นวาราคามีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมากที่สุด ( x =4.55 

ละ S.D.=0.50) ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมากท่ีสุด ( x =4.32 ละ S.D.=0.60) จุดยืน

ผลิตภัณฑแมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมากที่สุด ( x =4.27 ละ S.D.=0.61) ผลิตภัณฑแมีผลตอการทองที่ยว฿น

ระดับมากท่ีสุด ( x =4.37 ละ S.D.=0.64) การสงสริมการขายมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก ( x =4.05 ละ 

S.D.=0.89) จิตวิทยาการขายมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมากที่สุด ( x =4.38 ละ S.D.=0.78) พันธมิตรทางธุรกิจมีผล

ตอการทองที่ยว฿นระดับมาก ( x =4.13 ละ S.D.=0.84) การมีสวนรวมทางธุรกิจมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับ

มากที่สุด ( x =4.52 ละ S.D.=0.77) การขายรวมมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก ( x =4.15 ละ S.D.=0.61) 

การขายรวมมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมากที่สุด ( x =4.23 ละ S.D.=0.87) ชวงวลามีผลตอการทองที่ยว฿น

ระดับมากท่ีสุด ( x =4.20 ละ S.D.=0.80) สภาพวดลอมทางดานการทองที่ยวมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก

ที่สุด  ( x =4.70 ละ S.D.=0.62) ความคิดห็นสาธารณะดานนักทองที่ยวมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก  ( x =

3.78 ละ S.D.=0.88) กระบวนการ฿หบริการมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก  ( x =3.75 ละ S.D.=0.99) 

สภาพวดลอมดานผลิตภัณฑแ ละสถานประกอบการมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก  ( x =4.13 ละ 

S.D.=0.65) ละการวางผนมีผลตอการทองที่ยว฿นระดับมาก  ( x =3.95 ละ S.D.=0.65)  
 3. ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวแบบ Slow Tourism สําหรับกลุํมผู๎สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 
  3.1 ศักยภาพแบบท่ัวไป 
   3.1.1 อําเภอปากชํอง พบวาศักยภาพดยทั่วเปของการทองที่ยว฿นพื้นที่ดยภาพรวมอยู฿น

ระดับมาก ( x =4.14  ละ S.D.=0.77) ดยดานศักยภาพของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด 

( x =4.48 ละ S.D.=0.50) รองลงมา คือดานคุณคาของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =

4.45 ละ S.D.=0.58) ละดานความนิยมของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.29 ละ 
S.D.=0.61) ขณะที่ดานท่ีมีศักยภาพต่ําที่สุด คือ ดานความปลอดภัยของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก 

( x =3.53 ละ S.D.=0.84)   
   3.1.2 อําเภอวังน้ําเขียว พบวาศักยภาพดยทั่วเปของการทองที่ยว฿นพื้นที่ดยภาพรวมอยู฿น

ระดับมาก ( x =3.99  ละ S.D.=0.77) ดยดานศักยภาพของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด 

( x =4.35 ละ S.D.=0.48) รองลงมา คือดานความนิยมของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =

4.20 ละ S.D.=0.64) ละดานคุณคาของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =4.08 ละ S.D.=0.58)  

ขณะที่ดานท่ีมีศักยภาพต่ําที่สุด คือ ดานความปลอดภัยของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =3.61 
ละ S.D.=0.92) 



 

 

802 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

   3.1.3 อําเภอโชคชัย พบวาศักยภาพดยทั่วเปของการทองที่ยว฿นพื้นที่ดยภาพรวมอยู฿น

ระดับมาก ( x =3.92  ละ S.D.=0.73) ดยดานศักยภาพของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =

4.14 ละ S.D.=0.63) รองลงมา คือดานความนิยมของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =4.01 ละ 

S.D.=0.60) ละดานคุณคาของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =4.01 ละ S.D.=0.64)  ขณะที่

ดานที่มีศักยภาพต่ําที่สุด คือ ดานความปลอดภัยของทรัพยากรทองที่ยว มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =3.59 ละ 
S.D.=0.80)   
  3.2 ระดับศักยภาพแบบ slow Tourism โดยภาพรวม 
   3.2.1 อําเภอปากชํอง  พบวาศักยภาพบบ slow Tourism ของการทองที่ยว฿นพื้นที่ ดย

ภาพรวมอยู฿นระดับมากที่สุด ( x =4.40 ละ S.D.=0.70) ดยดานศักยภาพของ Slow Activity มีศักยภาพ฿นระดับ

มากที่สุด ( x =4.73 ละ S.D.=0.45) รองลงมา คือดาน Slow Life มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.49 ละ 

S.D.=0.80) ละ ดาน Slow Stay มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.46 ละ S.D.=0.50) ขณะที่ดานที่มี

ศักยภาพต่ําที่สุด คือ ดาน Slow Development มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =4.13 ละ S.D.=0.85) 
   3.2.2 อําเภอวังน้ําเขียว พบวาศักยภาพบบ slow Tourism ของการทองที่ยว฿นพื้นที่ดย

ภาพรวมอยู฿นระดับมากที่สุด ( x =4.47 ละ S.D.=0.66) ดยดาน Slow Place/City มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด 

( x =4.68 ละ S.D.=0.53) รองลงมา คือดาน Slow Life   มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.60 ละ S.D.=0.75) 

ละดาน Slow Stay มีศักยภาพ฿นระดับมากท่ีสุด ( x =4.54 ละ S.D.=0.42)  ขณะที่ดานที่มีศักยภาพต่ําที่สุด คือ 

ดาน Slow Development มีศักยภาพ฿นระดับมากท่ีสุด ( x =4.30 ละ S.D.=0.91)   
   3.2.3 อําเภอโชคชัย พบวาศักยภาพบบ slow Tourism ของการทองที่ยว฿นพื้นที่ดยภาพ

รวมอยู฿นระดับมากที่สุด ( x =4.26  ละ S.D.=0.77) ดยดาน Slow Life  มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.56 

ละ S.D.=0.71) รองลงมา คือดาน Slow Activity มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.38 ละ S.D.=0.61) ละ

ดาน Slow Logistic มีศักยภาพ฿นระดับมากที่สุด ( x =4.30 ละ S.D.=0.80)  ขณะที่ดานที่มีศักยภาพต่ําที่สุด คือ 

ดาน Slow Development มีศักยภาพ฿นระดับมาก ( x =4.02 ละ S.D.=0.92)   
 4. กลไกการจัดการแหลํงทํองเท่ียวแบบ Slow Tourism สําหรับกลุํมผู๎สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 
กลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา พบวา มีจํานวน 20 
ปใจจัย คือ การยึดมั่น฿นหลักการของ Slow Tourism การขา฿จ฿นวิถีการทองที่ยวสําหรับกลุมผูสูงอายุ การผสาน
ความหมายระหวาง Slow Tourism กับกลุมผูสูงอายุ คานิยม฿นการทองที่ยว การหนุนสริมจากครอบครัวของกลุม
ผูสูงอายุ฿นการทองที่ยว บุคลากรที่รองรับละคอยชวยหลือ฿นพื้นที่ การยอมรับของสังคม การสรางกิจกรรมการ
ทองที่ยว การพัฒนาระบบขนสง การสงสริมการบริภคอาหารปลอดภัย การพัฒนาสถานที่พักระยะยาว การสราง
อกลักษณแการทองที่ยว การสรางความคุมคามื่อทียบกับคา฿ชจาย฿นการทองที่ยว การพัฒนาการทองที่ยวบบ
คอยป็นคอยเป การพัฒนาสถานที่พักรมบบราบรียบ การสรางจิตสํานึกการ฿ชชีวิตบบสงบ การนนการอนุรักษแ
พลังงาน นยบายของภาครัฐ฿นระดับทองถิ่นพื่อสงสริมการทองที่ยว การขามาสถาบันการศึกษาพื่อสรางองคแ
ความรูดานการทองที่ยว ทั้งนี้ กลเกตาง ๆ หลานี้ มีความสัมพันธแกับกลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow 
Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ถากลเกหลานี้สามารถขับคลื่อนเปเด฿นทิศทางที่ดีขึ้น  
การหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัดนครราชสีมาจะมีมากขึ้น ฿นทางตรงกันขาม 
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ถากลเกหลานี้เมสามารถขับคลื่อนเดดี การหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมาจะเมเดรับการตอบสนองจากนักทองที่ยวทาท่ีควร 
 5. แนวทางการสํงเสริมการจัดการตลาดทํองเที่ยวเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรองรับนักทํองเที่ยว
แบบ Slow Tourism กลุํมผู๎สูงอายุโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  นวทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวบบ 
Slow Tourism กลุมผูสูงอายุ฿นพื้นทีอ่ําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดย
กระบวนการมีสวนรวมกับผูนําชุมชน (ผูปกครองทองที่ ละผูบริหารทองถิ่น) ดวยการ฿ชการสัมภาษณและการจัด
วทีประชุม พบวา มีจํานวน 16 ปใจจัย คือราคา ชองทางการจัดจําหนาย จุดยืนผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแ การสงสริม
การขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ การมีสวนรวมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการทองที่ยว 
ชวงวลา สภาพวดลอมทางดานการทองที่ยว ความคิดห็นสาธารณะดานนักทองที่ยว กระบวนการ฿หบริการละ
สภาพวดลอมดานผลิตภัณฑแ ละสถานประกอบการ ดยการดํานินการตามปใจจัยทางการตลาดหลานี้จะมีสวน
สําคัญ฿นการยกระดับการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ ฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมและความต๎องการการทํองเท่ียว 
  ผลการศึกษามีความสอดคลองกับนวคิดของนวคิดของธฤติมา อัญญะพรสุข (2559) ซึ่งพบวาปใจจัย
ผลักดัน ละปใจจัยดึงดูด มีผลตอกระบวนการตัดสิน฿จ฿นการลือกดินทางมาทองที่ยวประทศเทยของ
นักทองที่ยววัยสูงอายุ นรินทรแ สังขแรักษา ละคณะ (2558) ซึ่งพบวาพฤติกรรมนักทองที่ยวผูสูงอายุชาวเทยละ
ชาวตางประทศ มีการเดรับขอมูล฿นการทองที่ยวจากอินตอรแน็ต วัตถุประสงคแ฿นการทองที่ยวพื่อพักผอน/
ทองที่ยว การดินทางมาทองที่ยวมากับพื่อน ระยะวลาที่฿ชทองที่ยวมากกวา 5 วัน การดินทางมาทองที่ยวกับ
พื่อนๆ ลักษณะการทองที่ยวป็นบบพัก ลักษณะของการพักมากกวา 3 วัน กรวรรณ สังขกร (2556) พบวา
นักทองที่ยวผูสูงอายุชาวเทยละชาวตางชาติ  มีพฤติกรรมการทองที่ยวที่ตกตางกัน ทั้ง฿นดานการทองที่ยว฿น
ประทศ ละตางประทศ วัตถุประสงคแการดินทางทองที่ยว ผูที่ดินทางเปทองที่ยวดวยกัน การจัดวางผนการ
ดินทาง การหาขอมูลการทองที่ยว ป็นตน ดยความสน฿จของนักทองที่ยว ดยบงออกป็น 9 ดาน คือ ดาน
กษตร ดานประวัติศาสตรแ ดานธรรมะ ดานสุขภาพ ดานผจญภัย ดานธรรมชาติ ดานกีฬา บันทิง นันทนาการ ละ
ดานรียนรูสิ่ง฿หมละวัฒนธรรม กวิน  วงศแลีดี (2554) พบวานักทองที่ ยวผูสูงอายุชาวตางชาติสวน฿หญมีอายุ
ระหวาง 60-65 ปีมากท่ีสุด ละมีรายเด ระหวาง 20,000 - 50,000 หรียญสหรัฐตอปี ป็นชาวยุรปมากที่สุด ละ 
ป็นชาวอชียนอยที่สุดนิยมดินทางมาป็นคูหรือกลุมล็ก มีความสน฿จดานความงดงามของธรรมชาติละ
วัฒนธรรมเทยมากที่สุด สวนดานอาหารเทยเมมีความสําคัญมากนักกับนักทองที่ยวผูสูงอายุชาวตางชาติ
ชาวตางชาติ คา฿ชจาย฿นการทองที่ยวมักต่ํากวา 5,000 หรียญสหรัฐตอครั้ง การเดรับขอมูลขาวสารเดรับขอมูล
การทองที่ยวจากอินทอรแน็ตมากที่สุด ละสวน฿หญนิยม฿ชวลาดินทางทองที่ยวประมาณ 1-3 สัปดาหแ ละราณี  
อิสิชัยกุล ละชัชพล  ทรงสุนทรวงศแ (2554) ซึ่งพบวานักทองที่ยวสูงอายุชาวตางประทศมักมีวลาละเมรงรีบ จะ
ป็นมิตร นิยมทองที่ยวหลงมรดกลกละศึกษาขอมูลลวงหนากอนดินทางดวยการอานหนังสือทองที่ยว ว็บเซตแ 
ละมีผนการทองที่ยววาตองการที่ยวชมหลงทองที่ยว฿ด 
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 2. ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว 
  ผลการศึกษามีความสอดคลองกับนวคิดของนพพร จันทรนําชู  ละคณะ (2559) ซึ่งพบวาศักยภาพ
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑแการทองที่ยว ประกอบดวย การสรางสรรคแผลิตภัณฑแการทองที่ยว การจัดกิจกรรมการ
฿หบริการการทองที่ยว ละสงสริมการตลาดผลิตภัณฑแการทองที่ยว กศณียแ สัตตรัตนขจร (2558)  ซึ่งขอคนพบที่
เดคือ ทราบวาหลงทองที่ยว฿นขตทศบาลนครลําปางดยภาพรวมมีศักยภาพมาก฿นรื่องความป็นอกลักษณแ
ดานวิถีชีวิต ดานภูมิปใญญาละองคแความรูดานประวัติศาสตรแ ดานจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประพณีอยางตอนื่อง 
ดานความงดงามดานศิลปวัฒนธรรม สถาปใตยกรรมดานอาคาร ดานสิ่งกอสรางละวัดตางๆขตทศบาลนครลําปาง
มีสถานที่ทองที่ยวที่สวยงามละมีความป็นมาทางประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ประพณี ประพณี รวมถึงมีดาน
ศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตอการทองที่ยวชน เฟฟูา น้ําประปา ถนน ดานระบบการขนสง
มวลชนที่สะดวกตอการทองที่ยว ดานการดินทางเปยังหลงทองที่ยว฿นขตทศบาลนครลําปางมีความสะดวก
ขาถึงหลงทองที่ยวเดงาย ละดานความปลอดภัย จันทรแจิตร  ธียรสิริ ละคณะ (2558) ซึ่งขอคนพบคือเดทราบ
ถึงนวทางการพัฒนาการตลาดวาภาคหนือตอนบนป็นจุดหมายปลายทางการทองที่ยวของนักทองที่ยวผูสูงอายุ 
ดวยธรรมชาติที่งดงาม ละหลงรียนรูวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลาย ฿นดานผลิตภัณฑแทางการทองที่ยวนําสนอ
สิ่งดึงดูด฿จทางการทองที่ยว คือ 1) ความงดงามของธรรมชาติ  2) วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย 3) ศาสนสถาน
อันทรงคุณคา ละ 4) ตํานานประวัติศาสตรและบราณคดี ละกรวรรณ  สังขกร ละคณะ (2553) ซึ่งเดขอคน
พบวาหลงทองที่ยวมีศักยภาพตามหลักกณฑแ 4 องคแประกอบหลัก฿นการคัดกรองหลงทองที่ยว คือ การขาถึง
หลงทองที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก฿นหลงทองที่ยว คุณคาของหลงทองที่ยว ละสิ่งการการทองที่ยว฿น
บริวณ฿กลคียง  
 3. กลไกการจัดการแหลํงทํองเท่ียว 
  ผลการศึกษามีความสอดคลองกับนวคิดของจันทรแจิตร ธียรสิริ ละคณะ (2558)  ซึ่งพบวากลเกการ
จัดการหลงทองที่ยวที่สําคัญ คือการจัดกิจกรรมการทองที่ยวที่หมาะกับผูสูงอายุ เดก การขารวมประพณี
ทองถิ่น การศึกษาวิถีทองถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ละกิจกรรมชิงสุขภาพ มีการกําหนดราคาพื่อจูง฿จ฿หมาที่ยว มี
ชองทางการจัดจําหนายทั้งการซื้อดยตรงละผานตัวกลางทางการตลาด มีการสงสริมการตลาดที่ขาถึงผูสูงอายุ 
ทั้งการฆษณา ละประชาสัมพันธแผานสื่อตางๆรวมถึงการสงสริมการขายพื่อจูง฿จนักทองที่ยว มีการพัฒนา
บุคลากรผู฿หบริการทั้ง฿นรื่องของความรู฿นการดูลผูสูงอายุ ความรูดานภาษาตางประทศ ละการ฿หข อมูลดาน
การทองที่ยวปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของการทองที่ยว฿หหมาะสม  พัฒนากระบวนการ฿หบริการอื่นๆพื่อ
อํานวยความสะดวก฿หผูสูงอายุ ทั้งบริการขนสงอํานวยความสะดวก฿นการขามืองบริการขอมูลสารสนทศทางการ
ทองที่ยวรวมถึงบริการดานความปลอดภัยนรินทรแ สังขแรักษา ละคณะ (2558) ซึ่งพบวานวทางการจัดการการ
ทองที่ยวที่เรความรงรีบ มีดังนี้ ภาครัฐมีการจัดการการทองที่ยวที่มีคุณภาพ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก฿ห
ผูสูงอายุ พัฒนาคุณภาพการบริการความประทับ฿จละปลอดภัย฿นการทองที่ยว ภาคอกชน  มีความป็นธรรมเม
อาปรียบ พัฒนาการบริการการทองที่ยว จัดกิจกรรมการทองที่ยวที่หมาะสมกับ ผูสูงอายุ การทําการตลาด 
online พัฒนาฐานขอมูลมาตรฐานการบริการ ชุมชนละทองถิ่นมีการดูลสถานที่ทองที่ยว สนับสนุนการ
ทองที่ยวอยางตอนื่อง ปรับปรุงครงสรางพื้นฐานละสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผูสูงอายุ  พัฒนาหลง
ทองที่ยว฿หมๆ ละสถาบันศึกษาเดการอบรมดานภาษา฿หผูประกอบการรายยอย จัดหลักสูตรการอบรมที่ทันสมัย
ละพัฒนาองคแความรู฿หม  สามารถ สุวรรณรัตนและคณะ (2556) พบวากลเกดํานินการพัฒนา฿น 2 สวนสําคัญ 
เดก 1) การพัฒนาความพรอมของบุคลากรละชาวชุมชน฿นหลงทองที่ยว ละ 2) การพัฒนาความพรอมหลง
ทองที่ยว  
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 4. แนวทางการสํงเสริมการจัดการตลาดทํองเท่ียว 
  ผลการศึกษามีความสอดคลองกับนวคิดของนพพร จันทรนําชู  ละคณะ (2559) ซึ่งพบวาการ
พัฒนาผลิตภัณฑแการทองที่ยวสําหรับกลุมผูสูงอายุ ประกอบดวยขนาดของผลิตภัณฑแ อรรถประยชนแขงผลิตภัณฑแ 
ละรูปลักษณแของผลิตภัณฑแ  ละนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแการทองที่ยว ประกอบดวยการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมการทองที่ยว ละพัฒนาบุคลากร฿นการ฿หบริการที่นนสุขภาพ ความปลอดภัยละสงสริม 
การรียนรูละประสบการณแที่ดี  ผูประกอบการผลิตภัณฑแชุมชนควรรียนรูการพัฒนาผลิตภัณฑแที่มีอกลักษณแชุมชน 
ละมีมาตรฐานการผลิต รวมทั้งพัฒนาครือขายทางการตลาด หนวยงานระดับปฏิบัติควรพัฒนา สิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบสาธารณูปภค บุคลากรละสงสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑแก าร
ทองที่ยว ละหนวยงานระดับนยบายควรกําหนดกลยุทธแ การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดการทองที่ยว 
ครือขายผูประกอบการทองที่ยวละมาตรฐานการบริการทองที่ยวสําหรับผูสูงอายุ ปิยฉัตร  ทองพง (2559)  ซึ่ง
พบวาลักษณะของความตองการการทองที่ยวสําหรับผูสูงอายุบงออกป็น 4 ดาน เดก ดานสุขภาพ อาหาร ที่พัก 
ละการจัดการของบริษัท ฿นสวนรูปบบการพัฒนาธุรกิจทองที่ยวสําหรับผูสูงอายุประกอบดวย 8 องคแประกอบ 
คือ ผูประกอบการนําที่ยวท่ีหมาะสม ความรับผิดชอบของมัคคุทศกแ การสวงหา ความพรอมของหลงทองที่ยว
ที่หมาะสม การบริการที่มีคุณภาพดี การจัดตรียมกิจกรรมที่หมาะสม ความบันทิงพื่อความสุข การ฿ส฿จ฿นรื่อง
ของความปลอดภัย ละความช่ือถือเดทางการจัดการดานตลาด  มีความสอดคลองกับนวคิดของพิทักษแ  ศิริวงศแ 
(2558) ที่เดทําการศึกษารื่องการพัฒนารูปบบการตลาดการทองที่ยวละการประชาสัมพันธแชิงรุก฿นภูมิภาค
ตะวันตกสําหรับนักทองที่ยวสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งมีขอคนพบคือรูปบบการตลาดการทองที่ยวสําหรับ
นักทองที่ยวชาวยุรป นําสนอการทองที่ยว฿นคอนซ็ป “ระลึกความหลังที่กาญจนบุรี สรางความดีที่มืองพชร 
ติมพลังชีวิตที่ประจวบคีรีขันธแ” ละรูปบบการตลาดการทองที่ยวสําหรับนักทองที่ยวชาวเทยละชาวอชีย
นําสนอการทองที่ยว฿นคอนซ็ป  “ที่ยวมืองพชร 3 สเตลแ สลวแเลฟ฿กลธรรมชาติมืองราชบุรี” ฿นขณะที่การ
พัฒนารูปบบการประชาสัมพันธแการทองที่ยวชิงรุก ควร฿ชการประชาสัมพันธแบบ Differenttiation, Creativity, 
High Technology, Detabase ละ International PR พิทักษแ   ศิริวงศแ ละคณะ (2558) ซึ่งเดขอคนพบป็นกล
ยุทธแของหลงทองที่ยวสําหรับ฿ห ผูประกอบการดานการทองที่ยวเดปฏิบัติตาม฿น 6 นวทาง คือ 1)  การพัฒนา
ทรัพยากรการทองที่ยว ดยยึดหลัก 3 A’s  เดก ทรัพยากรตองมีสิ่งดึงดูด฿จ ละทรัพยากรตองมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก 2) พัฒนาการตลาดทองที่ยวดวยการกําหนดตําหนงผลิตภัณฑแ ละการลือกตลาดทองที่ยวปูาหมายที่
หมาะสม 3 ) พัฒนาธุรกิจทองที่ยว ดวยธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก ซึ่งป็นของที่ระลึกประภทหัตถกรรม ละ฿ช
วัสดุที่สื่อ฿หผูพบห็นระลึกถึงหลงทองที่ยว 4) พัฒนาสิ่งวดลอม฿นหลงทองที่ยวดวยการอนุรักษแสิ่งวดลอม฿น
หลงทองที่ยวพื่อลดความสื่อมทรมของสิ่งวดลอม 5) พัฒนาการมีสวนรวมทางการทองที่ยวรวมกับชุมชน ดวย
การคนหาปใญหาทางการทองที่ยว การกําหนดนยบาย วัตถุประสงคแ ปูาหมาย วิธีการพัฒนาละการตัดสิน฿จ฿ช
ทรัพยากรรวมกัน 6) สรางจิตสํานึก฿นที่นี้คือ จิตสํานึกของจาของหลงทองที่ยวละผูประกอบธุรกิจทองที่ยว 
ตองเมคากําเรกินควร อันจะทํา฿หกิดการทองที่ยวอยางมีคุณภาพที่ยั่งยืน ละจิราวิทยแ ญาณจินดา ละคณะ 
(2556) ซึ่งมีขอคนพบ คือเดว็บเซตแ ซึ่งประกอบดวย หนาหลัก ว็บอพพลิคช่ัน รวมถึง มบายอพพลิคช่ัน บน
อุปกรณแสื่อสารคลื่อนที่สําหรับระบบเอออส (iOS) ละอนดอรอยดแ (Android) ละเดทําการผยพรขอมูลดย
การจัดสัมมนาการ฿ชระบบขอมูลสารสนทศ บื้องตน฿หกผูมีสวนเดสวนสีย ผูประกอบการดานการทองที่ยว฿น
จังหวัดชียง฿หม พื่อนําเป฿ชประยชนแตอเป 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะการใช๎ประโยชน๑จากการวิจัย 
  1.1 ผลที่เดจากการศึกษาพฤติกรรมการทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมา พบวา นักทองที่ยวมีพฤติกรรมการทองที่ยวที่ป็นหลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรแมากที่สุด สวน
฿หญมีหตุผลที่ดินทางมาทองที่ยวพราะมีคา฿ชจายมีความหมาะสม ดยมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จดินทางมา
ทองที่ยวป็นสามี/ภรรยา/บุตรมากที่สุด สวน฿หญมีชวงวลา฿นการดินทางมาทองที่ยวป็นวันเหนก็เด ทราบขอมูล
พื่อดินทางมาทองที่ยวจากสื่อสิ่งพิมพแตาง ๆ มากที่สุด ละวิธีการตัดสิน฿จ฿นการดินทางมาทองที่ยวกิดจากป็น
สถานที่ที่สามารถสรางคุณคา฿หกับตนองมากที่สุด ซึ่งพฤติกรรมหลานี้หนวยงานที่กี่ ยวของกับการทองที่ยว
สามารถนําเป฿ชป็นขอมูล฿นการกําหนดนยบายการทองที่ยวเด 
  1.2 ผลที่เดจากการศึกษาความตองการการทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา จากปใจจัยทางการตลาดทั้ง 16 ดานที่มีผลตอความตองการทองที่ยวนั้น นักทองที่ยว฿ห
ความสน฿จ฿นดานสภาพวดลอมทางดานการทองที่ยวมากที่สุด ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ ที่กี่ยวของจากการ
ทองที่ยวทั้งภาครัฐละภาคอกชน สามารถนําความตองการดังกลาวเป฿ช฿นการจัดทํานยบายพื่อสงสริมการ
ทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
  1.3 ผลที่เดจากการศึกษาศักยภาพบบ slow Tourism ของการทองที่ยว฿นพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาทั้ง฿นสวนของอําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย พบวาศักยภาพ฿นดาน  Slow 
Development มีศักยภาพต่ําที่สุด ดังนั้นพื้นที่ทั้งสามอําภอจําป็นตองมีนยบายอยางรงดวน฿นการพัฒนาการ
ทองที่ยวดาน Slow Development ฿หมีความจริญติบตอยางรวดร็ว 
  1.4 ผลที่เดจากการศึกษากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ 
฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบวามีจํานวน 20 ปใจจัย ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถนําปใจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ทองที่ยวเป฿ชพื่อพัฒนาการทองที่ยว฿หมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  1.5 ผลที่เดจากการศึกษานวทางการสงสริมการจัดการตลาดทองที่ยวพื่อตรียมความพรอม฿น
การรองรับนักทองที่ยวบบ Slow Tourism กลุมผูสูงอายุดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นจังหวัด
นครราชสีมาพบวา การทองที่ยวสามารถพัฒนา฿หดีขึ้นเดดยผานปใจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 16 ปใจจัย 
 2. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 การศึกษาพฤติกรรมละความตองการการทองที่ยวบบ Slow Tourism ฿นครั้งนี้ เดก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักทองที่ยวที่ดินทางขามายือน฿นพื้นที่อําภอปากชอง อําภอวังน้ําขียว ละอําภอชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน พื่อ฿หผลของการศึกษามีความชัดจนมากขึ้นการดํานินการวิจัย฿นครั้งตอเป
ควรจัดก็บจากนักทองที่ยว฿หครอบคลุมทุกอําภอ฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
  2.2 การศึกษาศักยภาพของหลงทองที่ยวบบ Slow Tourism ฿นครั้งนี้฿ชก็บรวบรวมขอมูลจาก
ตัวทนหนวยงานภาครัฐ ตัวทนหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ตัวทนภาคธุรกิจ ตัวทนนักวิชาการ/
สถาบันการศึกษา ละตัวทนภาคประชาชน ซึ่งป็นการพิจารณา฿นสวนของผูที่อยู฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาป็น
หลัก ดังนั้นการศึกษา฿นครั้งตอเปควรก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองที่ยวที่ดินทางมาทองที่ยว฿นพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาดวยพื่อ฿หเดขอมูลที่ครอบคลุมมากข้ึน 
  2.3 การศึกษากลเกการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow Touris ละนวทางการสงสริมการ
จัดการตลาดทองที่ยว ป็นการศึกษาดยอาศัยการมีสวนรวมของผูนําชุมชน (ผูปกครองทองที่ ละผูบริหารทองถิ่น) 
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ตยังขาดการนํากลเกละนวทางมา฿ชปฏิบัติจริง฿นพื้นที่ ดังนั้นการศึกษา฿นครั้งตอเปควรจะป็นการศึกษาพื่อ
ติดตามละประมินผลความสําร็จของการ฿ชกลเกละนวทางการสงสริมการจัดการหลงทองที่ยวบบ Slow 
Tourism สําหรับกลุมผูสูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 
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การสํงเสริมศักยภาพการจัดการความร๎ูเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนบ๎านเตย  
ตําบลกระเบื้องใหญํ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

LEARNING MANAGEMENT FOR SELF-RELIANCE OF COMMUNITY : A CASE STUDY OF BANTIEY, 
KRABUANGYAI SUB-DISTRICT, PIMAI DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE. 

 
มานิตย๑ อรรคชาติ 

Manit Akkhachat 
อาจารยแ กลุมวิชาปรัชญา ศาสนา ละทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาการสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย 
ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดยมีวัตถุประสงคแ 2 ขอ คือ  1. พื่อสงสริมศักยภาพการ
จัดการความรูหลงรียนรู฿นชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2. พื่อบูรณา
การศาสตรแตามนววิถีพุทธสําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา฿หกิดความยั่งยืน  
 จากการศึกษาพบวา ชุมชนบานตยมีฐานองคแความรูพื่อการพึ่งตนองอยูอยางหลากหลาย ดยจํานก
ป็นองคแความรูดิมละองคแความรูสมัย฿หมที่เดรับพิ่มติมมาจากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
พื่อสนับสนุน฿หชุมชนป็นชุมชนตนบบ฿นการขยายองคแความรูพื่อการพึ่งตนองเปสูชุมชนอื่น มีกลุมหรือองคแกร
ตาง ๆ ฿นชุมชนบานตยหลายหนวยงานที่เดชวย฿นการจัดการความรูดานตาง ๆ ของชุมชน ฿นดานการบูรณาการ
ศาสตรแตามนววิถีพุทธสําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยนั้น พบวา฿นดานศรษฐกิจมี
หลักธรรมที่สําคัญหลายขอที่สอดคลองกับนวทางการปฏิบัติของชุมชนบานตย ชน ทิฎฐธัมมิกัตถประยชนแ อิทธิ
บาท 4  ป็นตน ฿นดานทรัพยากรธรรมชาติ พบวาสามารถบูรณาการหลักธรรม ชน ภชน มัตตัญโุตา ความ
สันดษ พื่อป็นนวทาง฿นการสงสริมศักยภาพของชุมชนเดชนกัน สวนดานทคนลยี มีหลักธรรมที่สําคัญ
สามารถสังคราะหแ฿นการบริหารจัดการเดก็คือ ยนิสมนสิการ ละมัชฌิมาปฏิปทา ดานสังคมละวัฒนธรรม
คอนขางมีหลักธรรมหลายขอที่สอดคลองกับนวทางการปฏิบัติของชุมชนบานตย ชน ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 
4 ป็นตน ละดานสุดทายคือดานจิต฿จ พบวามีหลักธรรมที่สามารถนํามา฿ชเด ชน หลักเตรลักษณแ กรรมฐาน 2 
ป็นตน จากการบูรณาการศาสตรแดานวิถีพุทธทั้ง 5 ดาน คือ ดานศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานทคนลยี 
ดานสังคมละวัฒนธรรม ละดานจิต฿จ มีความสอดคลองสําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย
ครอบคลุมครบท้ัง 5 ดาน  
คําสําคัญ : การสงสริม, การจัดการความรู, การพึ่งตนอง, ชุมชนบานตย  
 
ABSTRACT 
 This study aimed to promote the potentiality of knowledge management for self-
reliance of Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima 
Province. The objectives of this study were: 1) to promote the potentiality in knowledge 
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management of learning resources in Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai 
district, Nakhon Ratchasima Province, and 2) to integrate knowledge bases according to a 
Buddhist way for self-reliance of Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai district, 
Nakhon Ratchasima province to attain the sustainability.  
 The study found that Bantiey community has various knowledge bases for self-reliance 
which could be classified into old knowledge base and new knowledge base, supported by the 
government organizations and state-owned enterprises to promote this community as a key 
model in order to expand the knowledge base for self-reliance to other communities. Several 
groups or organizations in Bantiey community were cooperated in knowledge base of the 
community. In the integration according to a Buddhist way for self-reliance of Bantiey community, 
it was found that in terms of the economy, there are important principles that conform to the 
ways that Bantiey community practice such as the principle of Ditthadhammikattha, Iddhipada 4. 
Concerning the natural resources, it was found that Bantiey community has the integration of 
dhamma principle such as the moderation in eating, contentment as the ways to promote the 
potentiality of the community. In terms of technology, key dhamma principles that could be 
synthetized in management were critical reflection and the middle path. Concerning social and 
culture, Bantiey community employed the important principles as such as Gharavasa-dhamma 4, 
Sangahavatthu 4. Finally, in terms of state of mind, key dhamma principles were utilized by the 
community such as the three common characteristics, mediations 2. The integration according to 
a Buddhist way in five aspects such as economy, natural resources, technology, social and 
cultures, and state of mind was corresponded to the management for self-reliance of Bantiey 
community.  
Keywords : Promotion, Knowledge management, Self-reliance, Bantiey Community 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ชุมชนบานตยเดรวมกันจัดตั้งศูนยแรียนรูขึ้น฿นชุมชน ป็นศูนยแรียนรูพื่อการพัฒนาศรษฐกิจพอพียงพื่อ
ปิดพื้นที่฿หมีการลกปลี่ยนรียนรูละสงสริมการรียนรูของคนภาย฿นละภายนอกชุมชน ดยมีการพัฒนา
ยกระดับบุคลากรของชุมชนป็นวิทยากรชุมชน฿นการจัดกระบวนการรียนรู ป็นผูอื้ออํานวย฿หกิดการรียนรู ละ
มีการพัฒนาป็นฐานการรียนรูที่ป็นพื้นที่รูปธรรม฿น฿นชุมชนจํานวน 6 ฐานรียนรู คือ 1)  ฐานรียนรูกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนปุยอินทรียแชีวภาพ 2) ฐานรียนรูกลุมน้ําหมักชีวภาพ 3) ฐานรียนรูกลุมน้ํายาอนกประสงคแ 4) ฐานรียนรู
กลุมพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยน้ําหมักมูลสุกร 5) ฐานรียนรูกลุมพลังงานทดทน 6) ฐานรียนรูกษตร
ผสมผสานพื่อกเขปใญหาดินค็ม 
 บานตยเดรับความสน฿จจากคนภายนอกชุมชน ละหนวยงานภาครัฐเดขามามีสวนรวม฿นการสนับสนุน
฿หป็นพ้ืนท่ีสําหรับลกปลี่ยนรยีนรู ถายทอดบทรียนประสบการณแการทํางาน฿หชุมชนภายนอก เดรียนรู ศึกษาดู
งาน ละธนาคารพื่อการกษตรละสหกรณแเดจัดศูนยแรียนรูชุมชนหงนี้ป็นพ้ืนท่ี฿นการอบรมครงการพัฒนาละ
ฟื้นฟูกษตรกรรายยอยที่ป็นหนี้นอกระบบละครงการอบรมวิถีการดํานินชีวิตตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หก
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ลูกคาธนาคารอยางตอนื่อง นอกจากนั้นยังมีกลุมคณะอื่น ๆ  ท่ีสน฿จติดตอมาขอศึกษาดูงานอีกป็นประจําทุกปี ทั้ง
ที่มาป็นทางการละเมป็นทางการทั้งที่ป็นกลุม/คณะ/องคแกรละกลุมบุคคล  
 จากบทสรุปดังกลาวของชุมชน ทํา฿หพบวา ชุมชนบานตย เดมีบทบาท฿นการป็นชุมชนตนบบที่ทํา
หนาท่ีจัดกระบวนการรียนรูพื่อปรับปลี่ยนรียนรู ฿หมีวิธีคิด฿นการพึ่งพาตนอง ละมีวิธีทํากินที่หมาะสมพึ่งพา
ตนองเดจากการดํานินการดังกลาว พบวา ฿นสถานการณแปใจจุบัน ชุมชนทองถิ่นอยู฿นสถานการณแความ
ปลี่ยนปลงที่กิดขึ้นอยางรวดร็ว ทั้ง฿นดานครงสรางทางศรษฐกิจ สังคม การมือง วัฒนธรรมละสิ่งวดลอม 
ดยปใญหาฉพาะหนาที่ชุมชนประสบอยูตองมีนวทาง฿นการจัดการตัวอง฿หพนปใญหา ชน ปใญหาหนี้สิน การปลูก
พืชชิงดี่ยว การทําการผลิตดย฿ชสารคมี ที่ดินของกษตรกรรายยอยหลุดมือ ป็นตน การจัดการความรูป็น
ครื่องมือหรือนวทาง฿นการรวบรวม จัดก็บ จัดระบียบ ลกปลี่ยนรียนรู ยกระดับละนํา฿ชชุดความรูของชุมชน
จากการปฏิบัติการจริงจากพื้นที่รูปธรรม มีผูรูที่สามารถบงปใน ถายอน ถายทอด สืบทอดความรูสูยาวชนคนรุน
หลัง฿นชุมชนละคน฿นทองถิ่นพื่อการจัดกระบวนการรียนรูของชุมชนนําเปสูการการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมของ
ตนองละป็นตัวบบพื่อการพึ่งตนองของชุมชน ดานวิธีคิด องคแความรู ดยมีผูรูละผูรียนรู฿นการปฏิบัติการ
รูปธรรมการกเขปใญหาตนองทั้ง฿นระดับครอบครัว ระดับชุมชนละระดับครือขายชุมชนตําบลกระบื้อง฿หญ
รวมกัน ท้ังนี้ดยการ฿ชงานวิจัยละพัฒนาพ้ืนท่ี฿นการสรางกระบวนการศึกษารียนรูบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชน
฿นการจัดการรียนรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 คณะผูวิจัยซึ่งมีองคแความรูศาสตรแทางดานศาสนาละปรัชญา รวมทั้งดานรัฐประศาสนศาสตรแจะมีการนํา
ถวทางวิถีพุทธพื่อมา฿ชบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาล รวม฿นการกปใญหาพื้นที่ ดย฿ชกระบวนการวิจัยละ
พัฒนาชิงพื้นที่รวมกับชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื่อ฿หกิด
กระบวนการจัดการพึ่งพาตนองอยางยั่งยืนตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อสงสริมศักยภาพการจัดการความรู หลงรียนรู฿นชุมชนบานตย  ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 
 2. พื่อบูรณาการศาสตรแตามนววิถีพุทธสําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยตําบล
กระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา฿หกิดความยั่งยืน 
 คําถามวิจัย 
  การจัดการรียนรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมาป็นอยางเร 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบขตดานนื้อหา 
  ศึกษาการสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ 
อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 2. ดานพื้นท่ี 
  ศึกษาการสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ 
อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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 3. ดานระยะวลา 
  ฿นการศึกษาการสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ตําบล
กระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ป็นการวิจัยชิงคุณภาพที่จัดการศึกษาฉพาะ฿นชวงระยะวลาปี  
พ.ศ. 2558 – 2559  
 ผลการวิจัยท่ีคาดวําจะได๎รับ 
 1. กิดการบูรณาจัดการรียนรูบนฐานของชุดความรู ผูรู หลงรียนรูละผูรียนรูพื่อการพึ่งตนองของ
คน฿นชุมชนบานตย  ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 2. กิดการบูรณาการหลักวิถีพุทธสําหรับการจัดการรียนรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยตําบล
กระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย฿นครั้งน้ี มีระยะวลา฿นการดํานินการ 1 ปี นักวิจัยเดกําหนดการดํานินกิจกรรมครงการ
เว 2 ชวง คือชวงที่ 1 นักวิจัยจะทําการศึกษาขอมูลสองสวน คือขอมูลบริบทชุมชนของบานตย ละขอมูล฿น
ประด็นท่ีกี่ยวของกับรื่องท่ีตองศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ ดยมีวิธีดํานินการวิจัย ดังนี้  
 1. ขอบขตการวิจัย 
  ขอบขตนื้อหา  
  1.1 องคแความรูที่มี฿นชุมชน ชน รื่องอาชีพ การพึ่งตนอง การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดการ
ทรัพยากร การบริหารกลุมองคแกร฿นชุมชน การจัดการครัวรือน ป็นตน  
  1.2 ฐานการรียนรูที่มี฿นชุมชน เดก หลงรียนรูรูปธรรม ละผูรียนรู฿น/นอกชุมชน 
  1.3 การบูรณาการศาสตรแตามนววิถีพุทธสําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชน 
 2. ขั้นตอนการดํานินการวิจัย 
   2.1 ตรียมนักวิจัย 
  2.2 ทบทวนทําความขา฿จครงการ 
  2.3 การพัฒนาประด็นคําถาม฿นการจัดก็บขอมูล 
  2.4 การวิคราะหแขอมูล 
 3. ครื่องมือละวิธีการที่฿ช฿นการศึกษา  
  3.1 การสัมภาษณแกึ่งครงสราง 
  3.2 การสํารวจชุมชน 
  3.3 การประชุมกลุมยอย 
  3.4 การประชุมชิงปฏิบัติการ 
  3.5 กระบวนการวิคราะหแจุดออน จุดข็ง อกาส ภาวะคุกคาม 
 
ผลการศึกษาพบวํา  
 การสํงเสริมศักยภาพการจัดการความร๎ูแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนบ๎านเตย 
 จากขอมูลการวิจัยมีขอคนพบวา ชุมชนบานตยมีฐานองคแความรูพื่อการพึ่งตนองอยูอยางหลากหลาย 
ดยจํานกป็นองคแความรูดิมละองคแความรูสมัย฿หมที่เดรับพิ่มติมมาจากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พ่ือสนับสนุน฿หชุมชนป็นชุมชนตนบบ฿นการขยายองคแความรูพื่อการพึ่งตนองเปสูชุมชนอื่นมื่อริ่ม
เดจัดตั้งศูนยแรียนรูศรษฐกิจพอพียง฿นชุมชนลว ดยสรุปเดดังตอเปนี้คือ 
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 จากขอมูลทั่วเปพบวาชุมชนบานตยป็นหมูบานกากมานานกวา 200 ปี ปใจจุบัน  มีจํานวนครัวรือน 
185 ครัวรือน  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 569 คน  มีพื้นท่ีทั้งหมด  13,369  เร บงป็นพื้นที่สําหรับป็นที่อยูอาศัย 
581 เร พ้ืนท่ีการกษตร 9,984  เร ละพื้นท่ีสาธารณะ 2,804  เร ขอบขตสามสวนคือทิศตะวันออก หนือ ละ฿ต 
ติดตัวตําบล฿นขตอําภอพิมาย ยกวนทิศตะวันตกท่ีติดตําบลธารปราสาท อําภอนนสูง  
  จากการศึกษาขอมูลกี่ยวกับกลุมหรือองคแกร พบวา ชุมชนบานตยมีนวทาง฿นการจัดตั้งกลุมองคแกร
ชุมชน ฿หป็นรากฐานสําคัญ฿นการสงสรมิสนับสนุน฿หประชาชนสามารถพึ่งตนองเด ละกลุมสามารถพัฒนาระบบ
การพึ่งตนอง฿นระดับครัวรือน ละระดับกลุมองคแกรชุมชนดยจํานกลักษณะกลุม฿นชุมชน เดดังนี้  
 สําหรับศูนยแรียนรูศรษฐกิจพอพียงบานตยนั้นมีชุดฐานการรียนรู จํานวน 6 ฐานรียนรู คือ  
 1. ฐานรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียแชีวภาพ  
 2. ฐานรียนรูกลุมน้ําหมักชีวภาพ  
 3. ฐานรียนรูกลุมน้ํายาอนกประสงคแ  
 4. ฐานรียนรูกลุมพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยน้ําหมักมูลสุกร  
 5. ฐานรียนรูกลุมพลังงานทดทน  
 6. ฐานรียนรูกษตรผสมผสานพื่อกเขปใญหาดินค็ม 
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน คือ พื่อสงสริม฿หสมาชิกมีงานทําหลังการก็บกี่ยวขาว พื่อสงสริม฿ห
มีการสรางงานสรางรายเด ละพัฒนาอาชีพ฿นชุมชนภายหลังฤดูกาลทํานา พื่อสงสริม฿หกิดความรักสามัคคี พื่อ
สงสริม฿หมีกลุม฿นการทํากิจกรรม ละพื่อสืบสานประพณีของทองถิ่น 
 กลุมออมทรัพยแพื่อการผลิต มีวัตถุประสงคแของกลุม คือ พื่อสนับสนุนการรวมกลุมองคแการภาคประชาชน 
฿นการสรางกระบวนการรียนรู รวมกันพัฒนาองคแการ฿หขมข็ง สมาชิกมีสวนรวม฿นการพัฒนากิจกรรมพื่อการพง
ตนอง ฿นรูปบบตาง ๆ พื่อสงสริม฿หสมาชิกมีการออมงินรวมกัน ละรียนรูนวทางการบริหารจัดการงินทุน
ชุมชน ละพื่อสงสริม฿หมีการรวมกลุมทํากิจกรรม฿หกิดการรูรักสามัคคี ฿นการบริหารจัดการกลุมองคแกรเดยึด
หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตยแ สียสละ รับผิดชอบ ห็นอกห็น฿จ ละเววาง฿จกัน 
 กองทุนหมูบานละชุมชนหงชาติมีวัตถุประสงคแ พื่อป็นหลงงินทุนหมุนวียน฿นหมูบานละชุมชน
มืองสําหรับการลงทุนพื่อการพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายเดหรือพิ่มรายเด การลดรายจาย การบรรทาหตุ
ฉุกฉิน ละจําป็นรงดวนละการนําเปสูการสรางทุนสวัสดิการที่ดีกประชาชน฿นหมูบานหรือชุมชนมือง พรอม
ทั้งสงสริมละพัฒนาหมูบานละชุมชนมือง฿หมีขีดความสามารถ฿นการจัดระบียบละบริหารงินทุนของตนอง 
ละสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนองของประชาชน฿นหมูบานละชุมชนมือง฿นดานการรียนรู การสรางละ
พัฒนาความคิดที่ริริ่มพื่อการกเขปใญหาละสริมสรางศักยภาพดานศรษฐกิจพอพียง฿นหมูบานละชุมชนมือง 
ป็นการกระตุนศรษฐกิจ฿นระดับฐานรากของประทศ รวมทั้งสริมสรางภูมิคุมกันทางศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศเทย฿นอนาคต ละยังสริมสรางศักยภาพละความขมข็งทางศรษฐกิจ ของสังคมประชาชน฿นหมูบาน
ละชุมชนกองทุนหมูบาน 
 กองทุนมของผนดินมีวัตถุประสงคแ พื่อป็นกองทุนสําหรับปูองกัน ฝูาระวัง ละกเขปใญหายาสพติด 
บบยั่งยืน฿นหมูบาน นอกจากนั้นก็พื่อป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่ป็นศูนยแรวมของความสามัคคี ความสียสละ 
ความรวมรงรวม฿จของชุมชนพื่อกอ฿หกิดสาธารณประยชนแของหมูบาน ละทายที่สุดพื่อป็นกองทุนสําหรั บ
สงสริมกิจกรรม การพัฒนาบบพอพียง฿นหมูบานตามนวพระราชดําริ การพึ่งพาตัวองละการพึ่งพากันองของ
ชุมชน 
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 กลุมสวัสดิการชุมชนบานตยกําหนด฿หคณะกรรมการกองทุนมีบทบาท฿นการดํานินงานดยการนํา
ทรัพยากรที่อยู฿นชุมชนมาป็นทุน฿นการจัดสวัสดิการชุมชน฿หสมาชิกชาวบานตย ดยคณะทํางานเดรวมกันกําหนด
กฎกติกา฿นการสนับสนุนสวัสดิการรวมกัน มีความทาทียมกันละทุกคนสามารถขาถึงสวัสดิการของชุมชน 
 การจัดการเรียนรู๎เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนบ๎านเตย  
 สําหรับการจัดการรียนรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยนั้นเดบงการบริหารจัดการ฿นชุมชนเดทั้ง
ป็น 7 กลุม฿หญ฿นการขับคลื่อนองคแกรหรือกลุมที่มีชุมชน฿หป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ซึ่งการจัดการรียนรูตละ
ดานก็มีความสําคัญละสรางความจริญมั่นคง฿หกับชุมชนเด฿นความสําคัญของตละประด็น ดังตอเปนี้คือ 
 ด๎านการบริหารจัดการชุมชน 
 การบริหารจัดการชุมชนของบานตยนั้นก็คือนนการขามามีสวนรวมของประชาชนอง พื่อที่จะปรับปรุง
ระดับความป็นอยู฿หดีขึ้น ดยจะตองพึ่งตนอง฿หมากท่ีสุดทาท่ีจะป็นเด ละควรป็นความริริ่มของชุมชนองดวย 
การจัด฿หมีบริการทางทคนิคละบริการอื่น ๆ ท่ีจะรงรา฿หกิดความคิดริริ่มการชวยตนอง ชวยหลือกันละกัน 
อันป็นประยชนแมากที่สุด ดยผลสรุปการจัดการรียนรูของชุมชนบานตยกี่ยวกับดานการบริหารจัดการชุมชนมี
ประด็นท่ีสําคัญ 3 ขอ คือ 
 1. มีระบียบขอตกลงของหมูบาน 
 2. มีการจัดวทีประชาคมทบทวนผนพัฒนาชุมชนป็นประจําทุกป ี
 3. มีจัดวทีประชาคมพื่อกเขปใญหาอยางสม่ําสมอเมต่ํากวาดือนละ 1 ครั้ง 
 ด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 กระบวนการสรางสริมความมั่นคงปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยแสิน฿นชุมชน หมายถึง ขั้น ตอนหรือลําดับ
การดํานินงานพื่อสรางสริมความปลอดภัย฿นชุมชน นื่องจากปใญหาความเมปลอดภัย ป็นปใญหาที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทํา฿หบุคคลกิดการบาดจ็บ สูญสียชีวิตหรือสูญสียทรัพยแสิน ชน ปใญหาอาชญากรรมที่กิดขึ้น
ทั้งจากการถูกปลน ชิงทรัพยแ การทํารายรางกาย การฆา การขมขืน หรือปใญหาความเมปลอดภัยละความสี่ยงตอ
การติดสารสพติดของยาวชน หรือปใญหาอุบัติหตุหรืออุบัติภัยตาง ๆ ที่อาจกิดขึ้น ถาบุคคลมีพฤติกรรมประมาท 
ขาดความระมัดระวัง การสรางสริมความปลอดภัย฿นชุมชนจึงมีความสําคัญการลดปใญหาความเมปลอดภัยตาง ๆ 
ดังกลาว ทํา฿หคน฿นชุมชนมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยอันตรายที่สงผลทําลายสุขภาพละชีวิต ทั้งนี้นื่องจากการ
สรางสริมความปลอดภัยที่ประกอบเปดวยกระบวนการดํานิน งานท่ีป็นลําดับขั้นตอน ละอาศัยความรวมมือของ
ชุมชนป็นพื้นฐาน ยอมทํา฿หกิดการกเขปใญหาละการจัดการรื่องความปลอดภัย฿นชุมชนเดอยาง ถูกตอง
หมาะสม ตรงกับความตองการของคน฿นชุมชนอยางทจริง ชน กระบวนการทางประชาสังคมที่฿ชสรางสริมความ
ปลอดภัย฿นชุมชน ถือวาป็นกระบวนการสรางสริมความปลอดภัย฿นชุมชนวิธีหนึ่ง พราะวิธีการที่ยึดชุมชนป็น
ศูนยแกลาง ละ฿หความสําคัญ฿นรื่องของความรวมมือกันของคน฿นชุมชน฿นการสรางจิตสํานึก รื่องความปลอดภัย 
จนกิดการชวยกันดูลละปูองกันอันตรายตาง ๆ ฿นชุมชนเดป็นอยางดี ดยผลสรุปการจัดการรียนรูของชุมชน
บานตยกี่ยวกับดานความมั่นคงปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยแสินนั้นสามารถบงออกเด 5 ประด็นหลัก ๆ คือ  
  1. จัดกิจกรรมพื่อปูองกันละกเขปใญหายาสพติด 
 2. จัดตั้งกองทุนมของผนดิน  
 3. กอสรางปูอมยามหมูบาน ดยเม฿ชงบประมาณของทางราชการ จํานวน 1 หลัง  
 4. จัดตั้งจุดตรวจปใสสาวะหาสารสพติด 3 ดือนตอครั้ง  
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 5. จัดอบรมสริมสรางความรูความขา฿จกยาวชน฿นหมูบาน รื่องภัยของยาสพติด ละการเดรับทษ
ตามกฎหมายบานมือง 
 6. จัดตั้งจุดตรวจ พื่อตรวจละฝูาระวังรถละคนสัญจรขาออกหมูบาน ดือนละ 1 ครั้ง 
 7. จัดวรยามตรวจพ้ืนท่ี฿นหมูบาน 
 ด๎านสุขภาพอนามัย 
 สุขอนามัย เดก การดูลสุขภาพดวยตนอง พื่อการมีสุขภาพกายที่ข็ง รงละสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้พื่อ
ป็นรากฐาน฿นการ฿ชชีวิตประจําวันของคน฿นชุมชนทุก ๆ คน ตั้งตด็กจนถึงผูสูงอายุ฿นชุมชนบานตยทั้งหมด 569 
คน ดยผลสรุปการจัดการรียนรูของชุมชนบานตยกี่ยวกับดานสุขภาพอนามัย฿นชุมชนนั้นบงออกเด 5 ประด็น 
ซึ่งประกอบเปดวย 
 1. การอบรมสรางความรูรื่องสมุนเพร฿นชุมชนปูองกันรค    
 2. รณรงคแการกําจัดยุงลายปูองกันรคเขลือดออกป็นประจําทุกปี 
 3. รณรงคแการคัดยกขยะ/กําจัดขยะมูลฝอยละกําจัดขยะป็นพิษ฿นหมูบานของตนอง  
 4. รณรงคแการขี่จักรยานพื่อสุขภาพทุกวัน มีกลุมสน฿จขารวมกิจกรรม 18 คน พรอมปลูก ตนเมระหวาง
สนทาง฿นการขี่จักรยาน 
 5. จัดกิจกรรมสงสริมการตนอรบิค จํานวน 40 คน 
 ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรมละจริยธรรมป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษยแจะกิดขึ้นเดตองอาศัยความสัมพันธแระหวาง
จรรยา คือความประพฤติ ละธรรม คือครื่องรักษาความประพฤติ การประกอบอาชีพ฿ด ๆ ก็ตาม ผูประกอบอาชีพ
จะตองคํานึงถึงผลตอสังคมภายนอกสมอท้ังนี้ก็จะตองเม฿ชความรูความสามารถ฿นทางที่ผิด หากประกอบอาชีพดย
เรจริยธรรมผลสียหายจะตกอยูกับสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ฉะนั้นคุณธรรมละจริยธรรมจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่
จะลดปใญหาที่อาจจะกิดขึ้น฿นสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ เด ดยผลสรุปการจัดการรียนรูของชุมชนบานตยกี่ยวกับ
ดานคุณธรรมละจริยธรรม บงเด 3 ประด็นหลัก เดก 
 1. จัดกิจกรรมสงสริม฿หคน฿นชุมชนลด ละ ลิก อบายมุข 
 2. จัดกิจกรรมยกยองประกาศกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง ป็นบบอยางที่ดีของคน฿น
หมูบาน 
 3. ฿หความชวยหลือละดูลคนยากจน คนดอยอกาส ละคนที่ประสบปใญหา จากคน฿นชุมชน 
 ด๎านการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม฿นปใจจุบันมีความสําคัญพิ่มขึ้นตามลําดับ นื่องจากความ
ตองการ฿ชทรัพยากรธรรมชาติประภทตาง ๆ เมวาจะป็นปุาเม ท่ีดิน น้ํา รธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี
ความตองการพิ่มขึ้นอยางรวดร็วตามความจริญทางศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี ละการขยายตัวของประชากร 
ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด หากมีการจัดการที่เมหมาะสมอาจกอ฿หกิดปใญหาสิ่งวดลอม ปใญหา
มลพิษ ความสื่อมทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การยงชิงทรัพยากร ซึ่งปใญหาหลานี้หากเมมีการขามาจัดการที่
หมาะสมลว อาจทํา฿หชุมชนตาง ๆ เมสามารถดํารงอยูเด ซึ่งสงผลตอประทศชาติดวยชนกัน ดังนั้นจึงตองอาศัย
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นสังคมขามาดูลจัดการทรัพยากรรวมกัน ซึ่งสิทธิชุมชนป็นนวคิดหนึ่งที่เด฿ห
อํานาจกับชุมชนเดขามามีสวนรวมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ดยผลสรุปการจัดการรียนรู
ของชุมชนบานตยกี่ยวกับดานการจัดการทรัพยากรชุมชน มีประด็นที่สําคัญ 4 ขอ คือ 
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 1. ฿ชพลังงานทดทนท่ีสอดคลองกับสภาพวดลอมของชุมชนผาถานดวยถัง 200 ลิตร เดน้ําสมควันเม 
 2. มีสถานท่ี ทัศนียภาพสวยงาม หมาะสมกการฟื้นฟูสุขภาพละพักผอนหยอน฿จปรับภูมิทัศนแบริวณ
รอบสระประปา ละบริวณอางก็บน้ําหนองกางปลา หมาะกการออกกําลังกาย ผูออกกําลังกายเดรับอากาศ
บริสุทธ์ิ 
 3. นําวัตถุดิบ฿นธรรมชาติของชุมชนมาพื่อการปรรูปผลิตภัณฑแตาง ๆ ชนจัดทําปุยชีวภาพ น้ําสมควัน
เม ปรรูปผลิตภัณฑแจากขาว ละปลา 
 4. มีกลุมหรือองคแกรที่คน฿นหมูบานรวมกันทํากิจกรรมอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม  
  4.1 จัดตั้งธนาคารตนเม  
  4.2 การกเขปใญหาดินค็มตามนวพระราชดําริพระบาทสมด็จพระจาอยูหัว  
   4.3 การ฿ชปุยอินทรียแชีวภาพ฿นการกษตร พื่อปรับสภาพดิน 
  4.4 คัดยกขยะอง฿นครัวรือน ดย฿ชหลักการ฿ชนอย ฿ชซ้ํา นํากลับมา฿ช฿หม   
ตามความหมาะสม 
 ด๎านเศรษฐกิจชุมชน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการดําเนินชีวิต 
 ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ที่ทรงปรับปรุงพระราชทานป็นที่มาของนิยาม "3 หวง 2 ง่ือนเข" ซึ่ง
ประกอบดวยความ "พอประมาณ มีหตุผล มีภูมิคุมกัน" บนง่ือนเข "ความรู" ละ "คุณธรรม" ศรษฐกิจพอพียง
มุงนน฿หบุคคลสามารถประกอบอาชีพเดอยางยั่งยืน ละ฿ชจายงิน฿หเดมาอยางพอพียงละประหยัด ตามกําลัง
ของงินของบุคคลนั้น ดยปราศจากการกูหนี้ยืมสิน ละถามีงินหลือ ก็บงก็บออมเวบางสวน ชวยหลือผูอื่น
บางสวน ละอาจจะ฿ชจายมาพื่อปใจจัยสริมอีกบางสวนสาหตุที่นวทางการดํารงชีวิตอยางพอพียง เดถูกกลาวถึง
อยางกวางขวาง฿นขณะนี้ พราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยม ฿นปใจจุบันเดถูกปลูกฝใง สราง หรือกระตุน ฿ห
กิดการ฿ชจายอยางกินตัว ฿นรื่องที่เมกี่ยวของหรือกินกวาปใจจัย฿นการดํารงชีวิต ชน การบริภคกินตั ว ความ
บันทิงหลากหลายรูปบบ ความสวยความงาม การตงตัวตามฟช่ัน การพนันหรือสี่ยงชค ป็นตน จนทํา฿หเมมี
งินพียงพอพื่อตอบสนองความตองการหลานั้น สงผล฿หกิดการกูหนี้ยืมสิน กิดป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งเมสามารถ
หลุดออกมาเด ถาเมปลี่ยนนวทาง฿นการดํารงชีวิต ดยผลสรุปการจัดการรียนรูของชุมชนบานตยกี่ยวกับดาน
ศรษฐกิจชุมชนละการนําหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ช฿นการดํานินชีวิต มีประด็นหลัก 4 ขอ คือ 
 1. สงสริมครัวรือน฿นชุมชนจัดทําบัญชีครัวรือน พิ่มหลักสูตร฿นรงรียน 
 2. ครัวรือน฿นชุมชนสวน฿หญมีกิจกรรมการลดรายจาย/พิ่มรายเด ลดปใจจัยการผลิตจากการ฿ชปุย
อินทรียแชีวภาพทีผลิตอง฿นชุมชน  
 3. มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย 
 4. มีการรวมกลุมดวยการนําทุนของชุมชนมาดํานินการพื่อสรางรายเด฿หกับสมาชิก฿นชุมชน กลุมขาว
มะลิสูสากล วิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียแชีวภาพอัดม็ด 
 ด๎านการพัฒนาคนในชุมชนและการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ 
 นวทาง฿นการพัฒานาคน฿นชุมชนละการสริมสรางการียนรูของชุมชนบานตยก็คือการสรางศูนยแ
รียนรูชุมชนตนบบศรษฐกิจพอพียงบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย ซึ่งชุมชนรวมกับสวนราชการ ละ
ธนาคารพื่อการกษตรละสหกรณแ กอตั้งขึ้นมื่อปี 2551 ดยนอมนํานวพระราชดําริปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ของ พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช มา฿ช฿นการดํานินชีวิต ทํา฿หชุมชนมีความป็นอยูที่ดีขึ้น มี
งินออม มีอาหารปลอดภัย สังคมรมย็นป็นสุข ป็นบบอยาง฿หกับบุคคลทั่วเปเดมารียนรู พื่อสืบสานอาชีพ
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การกษตรสืบเป ดยผลสรุปการจัดการรียนรูของชุมชนบานตยกี่ยวกับดานการพัฒนาคน฿นชุมชนละการ
สริมสรางการรียนรู 
 1. จัดตั้งศูนยแรียนรูชุมชนศรษฐกิจพอพียงละฐานรียนรู   
 2. กเขปใญหาดินค็ม ละสงสริมการรียนรูจากฐานการรียนรูการกเขปใญหาดินค็ม 
 3. จัดตั้งกลุมปุยอินทรียแอัดม็ดพื่อลดตนทุนการผลิต ละสงสริมการรียนรูการผลิตปุยอินทรียแ 
 4. ฐานการรียนรูกลุมพลังงานทดทน 
 5. จัดตั้งกลุมน้ําหมักชีวภาพละสงสริมการรียนรูน้ําหมักชีวภาพ 
 6. จัดตั้งกลุมน้ํายาอนกประสงคแ ละสงสริมการรียนรูการผลิตน้ํายาอนกประสงคแ 
 การบูรณาการศาสตร๑ตามแนววิถีพุทธสําหรับการจัดการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 ด๎านเศรษฐกิจ 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตแ฿ช฿นการสริมสรางการพึ่งตนองของคน฿นชุมชนบานตย ต.
กระบื้อง฿หญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ดานศรษฐกิจ พื่อ฿หสามารถพิ่มรายเด ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร 
พออยูพอกิน สมควรตามอัตตภาพ ละฐานะของตนประกอบดวย มี 9 หลักธรรมสําคัญเดก  
 1. หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 หมายถึง ธรรมที่ป็นเปพื่อประยชนแ฿นปใจจุบัน หลักธรรมอัน
อํานวยประยชนแสุขข้ันตน หรือรียกติดปากอยางเทย ๆ วา ทิฎฐธัมมิกัตถประยชนแ 
 2. อิทธิบาท 4 คําวา อิทธิบาท ปลวา บาทฐานหงความสําร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม ครื่อง฿หลุถึง
ความสําร็จตามที่ตนประสงคแ ผูหวังความสําร็จ฿นสิ่ง฿ด ตองทําตน฿หสมบูรณแ ดวยสิ่งท่ีรียกวา อิทธิบาท  
 3. กามภคีสุข 4 สุขของคฤหัสถแ หรือ คิหิสุข หรือ กามภคีสุข 4 สุขของชาวบาน สุขที่ชาวบานควร
พยายามขาถึง฿หเดสม่ําสมอ สุขอันชอบธรรมที่ผูครองรือนควรมี  
 4. จักร 4 ธรรมนําชีวิตเปสูความจริญรุงรือง ดุจลอนํารถเปสูที่หมาย  
 5. ภควิภาค 4 การบงภคะป็น 4 สวน หลักการบงทรัพยแดยจัดสรรป็น 4 สวน         6. ภคอาทิ
ยะ หรือ ภคาทิยะ 5 ประยชนแที่ควรถืออาจากภคทรัพยแ หรือ หตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ฿นการที่จะมีหรือ
ครอบครองภคทรัพยแ อริยสาวกสวงหาภคทรัพยแมาเด ดวยน้ําพักน้ํารงความขยันหมั่นพียรของตน ละดยทาง
สุจริตชอบธรรมลว 
 7. ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทํา฿หป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี  
 8. อปริหานิยธรรม 7 อปริหานิยธรรมนี้ป็นหลักธรรมสําหรับ฿ช฿นการปกครอง พื่อปูองกันมิ฿หการ
บริหารหมูคณะสื่อมถอย ตกลับสริม฿หจริญพียงสวนดียว สามารถนําเป฿ชเดทั้งหมูชนละผูบริหารบานมือง
ละพระภิกษุสงฆแ ดังนี้คือ อปริหานิยธรรมสําหรับหมูชนละการบริหารบานมือง ป็นหลัก฿นการปกครอง ดย
ปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบท่ีจะชวยปูองกันความสื่อม นําเปสูความจริญรุงรืองดยสวนดียว มี 7 ประการ  
  9. นาถกรณธรรม 10 ธรรมอันกระทําท่ีพึ่ง ธรรมสรางที่พ่ึง คุณธรรมที่ทํา฿หตนป็นท่ีพึ่งของตนเด   
  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
  หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตแ฿ช฿นการสริมสรางการพึ่งตนองของคน฿นชุมชนบานตย ฿นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ พื่อ฿หรูจัก฿ชละจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาดละรอบคอบ พื่อ฿หกิดความยั่งยืน
สูงสุด ละที่สําคัญ฿ชทรัพยากรที่มีอยู฿นประทศ พื่อพัฒนาประทศ฿หมั่นคงอยูป็นขั้นป็นตอนตลอดเป มี 6 
หลักธรรมสําคัญเดก อันประกอบเปดวยหลักธรรมดังตอเปนี้คือ 
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 1. ภชน มัตตัญโุตา หมายถึง ความรู จัก฿ช ครื่ องอุปภค บริภคอยางพอหมาะเมมากกินเป 
พระพุทธศาสนามุงสอน฿หบุคคลดํารงชีวิต฿นทางที่หมาะสม เมตึงกินเป ละหยอนกินเป 
 2. ความสันดษ หมายถึง ความยินดี ความพอ฿จ ความยินดีดวยของของตนซึ่งเดมาดวยรี่ยวรงความ
พียรดยชอบธรรม ความยินดีดวยปใจจัยสี่ตามมีตามเด ละความรูจักอ่ิมรูจักพอป็นความยินดีพอ฿จทาที่ตนหามา
เดดวยความพียรพยายามอันชอบธรรมของตน เมลภ เมริษยา฿คร  
 3. ความกตัญโูกตวที หมายพึง การรูอุปการะที่ขาทําลวละตอบทน ผูรู จักคุณคาหงการกระทําดี
ของผูอื่น ละสดงออกพื่อบูชาความดีนั้น 
 4. พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมป็นครื่องอยูของพรหม หรือของทานผูป็น฿หญธรรมครื่องอยูอยาง
ประสริฐ ธรรมประจํา฿จอันประสริฐ หลักความประพฤติที่ประสริฐบริสุทธิ์ ป็นหลักธรรมสําหรับทุกคนที่ตองมีเว
ป็นหลัก฿จ ละกํากับความประพฤติที่จะสดงออก หรือปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตอง ดยสอดคลองกับสถานการณแที่
ขาประสบ จึงจะชื่อวาดํานินชีวิตหมด จดละปฏิบัติตนตอมนุษยแสัตวแทั้งหลายดยชอบหลักธรรมนี้   
 5. ปธาน 4 หมายถึง ความพียร   
 6. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ธรรมสําหรับดํารงความมั่งคั่งของตระกูล฿หยั่งยืน หตุที่ทํา฿หตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูเดนาน 
 ด๎านเทคโนโลยี 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตแ฿ช฿นการสริมสรางการพึ่งตนองของชุมชนบานตยดานทคนลยี 
พื่อ฿หรูจัก฿ชทคนลยีที่หมาะสม฿หสอดคลองกับความตองการ ละควรพัฒนาทคนลยีจากภูมิปใญญาชาวบาน
ของราองละสอดคลองป็นประยชนแ ตอสภาพวดลอมของราอง มี 2 หลักธรรมสําคัญเดก อันประกอบเป
ดวยหลักธรรมดังตอเปนี้คือ 
 1. ยนิสมนสิการ หมายถึง การทํา฿น฿จดยยบคาย กระทําเว฿น฿จดยอุบายอันยบคาย การพิจารณา
พื่อขาถึงความป็นจริงดยสืบคนหาหตุผลเปตามลําดับจนถึงตนหตุยกยะองคแประกอบจนมองห็นตัวสภาวะ
ละความสัมพันธแหงหตุปใจจัยหรือตริตรอง฿หรูจักสิ่งที่ดีท่ีช่ัว ยังกุศลธรรม฿หกิดขึ้นดยอุบายท่ีชอบ ซึ่งจะมิ฿หกิด
อวิชชาละตัณหา ความรู จักคิดคิดถูกวิธี 
 2. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง ขอปฏิบัติป็นกลาง ๆ เมหยอนจนกินเป ละเมตึงจนกินเป 
เมของวะที่สุด 2 อยางคือ กามสุขัลลิกานุยค ละอัตตกิลมถานุยค ทางหงปใญญา ริ่มดวยปใญญา ดํานินดวย
ปใญญา นําเปสูปใญญา อันพอดีที่จะ฿หถึงจุดหมาย คือ ความดับกิลสละความทุกขแ หรือความหลุดพนป็นอิสระ
สิ้นชิง เดกมรรคมีองคแ 8 มีสัมมาทิฏฐิป็นตน สัมมาสมาธิป็นที่สุด 
 ด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตแ฿ช฿นการสริมสรางการพึ่งตนองของชุมชนบานตย ดานสังคม
ละวัฒนธรรม พื่อพัฒนาสังคม฿หป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีระบียบมีความนาดูละนาอยู ฿นพระพุทธศาสนามีพุทธ
ธรรมสําหรับพัฒนาบุคคลดานสังคมละวัฒนธรรมหลายประการดวยกัน   มี 6 หลักธรรมสําคัญเดก อันประกอบ
เปดวยหลักธรรมดังตอเปนี้คือ 
 1. ศีล หมายถึง จตนาที่จะละวนความช่ัวอยางนั้น ๆ จนถึงประพฤติดีงามที่ตรงขามกับความช่ัวนั้น ๆ 
ดยความสํารวมระวัง ควบคุม บังคับกิริยาอาการทางกายป็นตน ฿หป็นปกติธรรมดา เมลวงละมิดขอระบียบตาง ๆ 
ตามที่฿จปรารถนาละเมบียดบียนผูอื่นวินัย หมายถึง กฎหรือระบียบสําหรับฝึกกายวาจา฿จ ปูองกันกีดกันมิ฿ห
ลวงละมิดศีลหรือลวงละมิดอกุศลธรรม ป็นบบผนหรือขอบังคับที่บัญญัติเว หรือกําหนดเวสําหรับ กํากับความ
ประพฤติของสมาชิก฿นหมูคณะนั้น ดยสอดคลองกับความคิดห็นหรือความยอมรับของหมูคณะนั้นดยฉพาะ ละ
เดรับทษตามที่กําหนดขึ้นเวสําหรับผูฝุาฝืน 
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 2. ธรรมทํา฿หงาม 2 หลักธรรมทํา฿หงาม หมายถึง หลักธรรมที่ทํา฿หคนผูประพฤติตามถึง  พรอมดวย
ความงาม  
 3. ธรรมมีอุปการะมาก 2 หลักธรรมมีอุปการะมาก หมายถึง ธรรมที่กื้อกูล฿นกิจหรือ฿นการทําความดีทุก
อยาง  
 4. ธรรมคุมครองลก 2 หลักธรรมคุมครองลก หมายถึง ธรรมที่ชวย฿หลกมีความป็นระบียบรอยเม
ดือดรอนละสับสนวุนวาย  
 5. ฆราวาสธรรม 4 หลักฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมส าหรับผูครองรือน ซึ่ งบุคคลผูอยูครองรือน 
(ฆราวาส) มีครอบครัวประกอบดวย บิดา มารดา บุตร สามีภรรยาละบริวารชน จะป็นครอบครัวที่อบอุนมี
ความสุขตามวิสัยของฆราวาสนั้น จะตองประพฤติปฏิบัติตามหลักของฆราวาสธรรม คือ ธรรมสําหรับผูอยูครองรือน  
 6. สังคหวัตถุ 4 หลักสังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมครื่องยึดหนี่ยว คือยึดหนี่ยว฿จบุคคล ละประสานหมู
ชนเว฿นสามัคคี ป็นหลักการสงคราะหแ  
 ด๎านจิตใจ 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตแ฿ช฿นการสริมสรางการพึ่งตนองของชุมชนบานตยดานจิต฿จ พื่อ
พัฒนาสุขภาพทางกาย ละสุขภาพทางจิต การพัฒนาสุขภาพทางจิต฿จนั้นถือวาป็นสิ่งสําคัญนื่องจากจิตนั้นถือวา
ป็นนายของกาย มื่อจิตปุวยกายก็ปุวยดวยชนกัน ซึ่งการพัฒนาสุขภาพทางจิตตามนวทางของพระพุทธศาสนานั้น
จะตอง฿ชหลักพุทธธรรมที่รียกวาธรรมอสถ มี 5 หลักธรรมสําคัญเดก อันประกอบเปดวยหลักธรรมดังตอเปนี้คือ 
 1. กรรมฐาน 2 หลักกรรมฐาน หรือภาวนา หมายถึง การจริญ การทํา฿หกิด฿หมีขึ้น การฝึกอบรมละ
พัฒนาจิต฿จ  
 2. เตรลักษณแ 3 หลักเตรลักษณแ หมายถึง ลักษณะ 3 ประการ หงสังขารธรรมทั้งหลาย มุงสดง
ลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏ฿หห็นวาป็นอยางนั้น 
 3. สติปใฏฐาน 4 หลักสติปใฏฐาน หมายถึง ท่ีตั้งของสติ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย฿หรูห็นตาม
ความป็นจริง คือตามที่สิ่งน้ัน มันป็นของมันอง  
 4. พละ 5 หลักพละ หมายถึง ธรรมอันป็นกําลัง  
 5. วสารัชชกรณธรรม 5 หลักวสารัชชกรณธรรม หมายถึง ธรรมทําความกลาหาญ คุณธรรมที่ทํา฿หกิด
ความกลวกลา  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ชุมชนบานตยมีฐานองคแความรูพื่อการพึ่งตนองอยูอยางหลากหลาย ดยจํานกป็นองคแความรูดิมละ
องคแความรูสมัย฿หมที่เดรับพิ่มติมมาจากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พื่อสนับสนุน฿หชุมชน
ป็นชุมชนตนบบ฿นการขยายองคแความรูพื่อการพึ่งตนองเปสูชุมชนอ่ืน มีกลุมหรือองคแกรตาง ๆ ฿นชุมชนบานตย
หลายหนวยงานที่เดชวย฿นการจัดการความรูดานตาง ๆ ของชุมชน ฿นดานการบูรณาการศาสตรแตามนววิถีพุทธ
สําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยนั้น พบวา฿นดานศรษฐกิจมีหลักธรรมที่สําคัญหลายขอที่
สอดคลองกับนวทางการปฏิบัติของชุมชนบานตย ชน ทิฎฐธัมมิกัตถประยชนแ อิทธิบาท 4  ป็นตน ฿นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ พบวาสามารถบูรณาการหลักธรรม ชน ภชน มัตตัญโุตา ความสันดษ พื่อป็นนวทาง฿น
การสงสริมศักยภาพของชุมชนเดชนกัน สวนดานทคนลยี มีหลักธรรมที่สําคัญสามารถสังคราะหแ฿นการบริหาร
จัดการเดก็คือ ยนิสมนสิการ ละมัชฌิมาปฏิปทา ดานสังคมละวัฒนธรรมคอนขางมีหลักธรรมหลายขอที่



 

 

820 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สอดคลองกับนวทางการปฏิบัติของชุมชนบานตย ชน ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 4 ป็นตน ละดานสุดทายคือ
ดานจิต฿จ พบวามีหลักธรรมที่สามารถนํามา฿ชเด ชน หลักเตรลักษณแ กรรมฐาน 2 ป็นตน จากการบูรณาการ
ศาสตรแดานวิถีพุทธทั้ง 5 ดาน คือ ดานศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานทคนลยี ดานสังคมละวัฒนธรรม 
ละดานจิต฿จ มีความสอดคลองสําหรับการจัดการพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบานตยครอบคลุมครบท้ัง 5 ดาน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยตอนื่องกี่ยวกับการสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนบาน
ตย ดยปลี่ยนกลุมปูาหมายจากกลุมดิมเปป็นกลุมอื่น ๆ ฿นหมูบานอ่ืน ๆ ตอเป 
 2. ควรมีการวิจัยชิงปฏิบัติการพื่อการพัฒนาการสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนอง
ของชุมชนที่หมาะสมกับหมูบานตละหมูบาน ตละหงป็นการฉพาะ 
 3. ควรมีการวิจัยพื่อศึกษาละสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนองของชุมชนระหวาง
หมูบานศรษฐกิจพอพียงตนบบกับหมูบานศรษฐกิจพอพียงตนบบดวยกัน ถึงศักยภาพละความยั่งยืน฿นการ
ดํานินงาน พื่อป็นขอปรียบทียบ฿หกับหมูบานท่ีจะนํานวทางเปดํานินการตอเป 
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การสร๎างและบริหารจัดการศูนย๑เรียนรู๎โคราชเมืองต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF KORAT LEARNING CENTER THE SUFFICIENCY 

ECONOMY PHILOSOPHY 
 

เอกราช หนูแก๎ว1 และ เอกรัตน๑ เอกศาสตร๑2 
Ekarach Nhukaew 1 and Ekkarat Ekkasart2 

1ผูชวยศาสตราจารยแ ละ 2รองศาสตราจารยแ ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแพื่อหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรยีนรูละสรางคน
ตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พื่อถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของ
การสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละพื่อผยพร
ฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสูสาธารณชน  สําหรับการก็บ
รวบรวมขอมูลที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้มีทั้งขอมูลปฐมภูมิจากบบบันทึกการจัดวทีประชุม บบประมินผล  บบ
สัมภาษณแ ละบบบันทึกขอมูล ละขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลอกสารของหนวยงานตาง ๆ ที่กี่ยวของ ดานการ
วิคราะหแขอมูล฿ชการวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณ ละการวิคราะหแนื้อหาบบพรรณนา 
 ผลการศึกษาการหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบฟารแม
กษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มีดังนี้ 1. การจัดวที฿หญปิดตัวชุดครงการวิจัยละ฿หความรู  2. 
การจัดวทีพื่อวางผนการทํางานละศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 3. การจัดวทีตรียมความพรอมของนักศึกษาพื่อลง
พื้นที่ก็บขอมูลปฐมภูมิ 4. การจัดทําคลังขอมูลดานฟารแมกษตรผสมผสาน 5. การลงพื้นที่฿หการหนุนสริม
ชวยหลือนักวิจัยครงการยอย 6. การจัดวทีลกปลี่ยนรียนรู฿นการสรางความรู ละการสรางคน 7. การลงพื้นที่
ถอดบทรียนชุดครงการวิจัยคราชมืองตนบบ  8. การจัดวทีสรุปปใจจัยสูความสําร็จละลมหลวของการดํานิน
ชุดครงการวิจัยคราชมืองตนบบ ละ 9. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและผยพรสื่อประชาสัมพันธแ  ฿นสวนของ
ผลการถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลว พบวาผูรับบริการห็นวาชุดครงการการสรางละบริหารจัดการ
ศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง มีความสําร็จของการดํานินงานดยภาพรวมอยู฿นระดับมากที่สุด 
มีคาฉลี่ยทากับ 4.41 ดยดานการ฿หบริการระดับกลางน้ํา มีความสําร็จ฿นระดับมากที่สุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.44 
รองลงมา คือ ดานการ฿หบริการระดับปลายน้ํา มีคาฉลี่ยทากับ 4.40 ละดานการ฿หบริการระดับตนน้ํา มีคาฉลี่ย
ทากับ 4.38  สําหรับตัวปรสูความสําร็จของการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ จํานวน 10 ตัวปร คือ 
1. นวคิดการสืบสานปณิธานพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 2. การขาถึงความหมายของฟารแม
กษตรผสมผสาน 3. ความตองการปลี่ยนวิถีกษตรกรรมป็นกษตรบบผสมผสาน 4. การสรางนวคิดความ
พอพียง฿นระดับบุคคลละครอบครัวดวยกษตรบบผสมผสาน 5. ความตองการพัฒนา฿หป็นตนบบกกษตรกร
รายอื่น ๆ  6. การมีที่ปรึกษาที่พรอม฿หการนิทศ ติดตาม ละ฿หคําปรึกษาอยางจริง฿จ 7. การ฿หความสําคัญของ
หนวยงานภาครัฐ฿นระดับพื้นที่ 8. ความสามารถ฿นการบริหารจัดการองคแการสมัย฿หมละตนอง ละ 9. การ
สนับสนุนของครอบครัวละสังคม ละ฿นสวนของผลการผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตร
ผสมผสาน มีดังนี้ 1. การนําสนอผลงานการวิจัยของครงการวิจัยชิงพื้นที่รวมกับภาคี฿นพื้นที่ 2.การนําสนอ
บทความวิจัย฿นงานประชุมวิชาการ 3. การจัดหา Website พื่อผยพรการวิจัย 4. การจัดพิมพแอกสารรายงานชุด
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ครงการวิจัยฉบับสมบูรณแพื่อผยพรงานวิจัย 5. การจัดทํา CD พื่อผยพรผลงานการวิจัย 6. การจัดทํา 
Facebook ผยพรชุดครงการวิจัย 7. การจัดทําคัทอาทแนําสนอชุดครงการวิจัย฿นทองถิ่น 8. การจัดทําผนพับ
ประชาสัมพันธแ ละ 9. การจัดทําสปอตชุดครงการวิจัย  
คําสําคัญ : ศูนยแรียนรูคราช, ศรษฐกิจพอพียง  
 
ABSTRACT 
 The study had been purposed to support the development of learning base and role 
models in the area of integrated farming underlying the Sufficiency Economy Philosophy in order 
to distill knowledge pertaining to both successful and unsuccessful lessons related to the 
development of learning base and role models in the area of integrated farming underlying the 
Sufficiency Economy Philosophy and to publicize the  learning base and role models in the area 
of integrated farming underlying the Sufficiency Economy Philosophy to public. In terms of data 
collection, both primary data; minute, evaluation form, interview, data collection, and secondary 
data from related document from other organizations. In terms of data analysis, quantitative data 
analysis and descriptive analysis were employed.  
 Results related to the support of the development of learning base and role model in 
the area of integrated farming underlying the Sufficiency Economy Philosophy were reported as 
follows; 1.the meeting introducing research project and providing knowledge related to integrated 
farming for Korat Learning Center 2.the meeting to map out the plan and work on secondary data 
concerning 3.the meeting to get students ready for a field survey to collect primary data 
integrated 4.the development of data base for knowledge related to integrated farming 5.the 
field visit to assist researchers working on integrated farming 6.the conference to exchange 
knowledge and generate new farmers using integrated farming 7.the field visit to distill lessons 
related to promoting Korat as the model city 8.the meeting discussing factors leading to both 
success and failure in the research of Korat and 9.the use of public relation tools and publicize 
results obtained from the study Korat. When considering the distillation of lessons from both 
success and failure factors in the development of learning base and role models in the area of 
integrated farming, participants suggested that the research towards the development and 
management of Korat as the model city implementing the Sufficiency Economy Philosophy 
achieved its general goals at the highest level with an average of 4.41. When analyzing in detail, 
the item related to services in the midstream phase was reported at the most successful with an 
average of 4.44 followed by services in the downstream phase with an average of 4.40 and 
services in the upstream with an average of 4.38. In terms of factors leading to both success and 
failure, 10 factors had been reported as the following; 1.ideas to follows The King Rama 9’s royal 
principles 2.the true understanding towards integrated farming 3.the needs to transform 
traditional farming into integrated farming 4.to raise awareness towards sufficiency principles in 



 

 

824 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

individuals and their family by using integrated farming 5.the needs to be a role model for other 
farmers 6.to have mentors who were ready to help and follow up with farmers 7.the 
participations by local government units 8.the ability in modern organizational and individual 
management and 9.the moral support from family and society. For the dissemination of the 
learning base and role models in integrated farming to public, the results were reported as 
follows;  1.the presentation of results obtained from the study to concerning parties in the area 
2.the presentation of research in an academic conference 3.to submit particular study to research 
websites to publicize obtained results 4.to publish a complete research report to publicize 
obtained results 5.to distribute CD to publicize obtained results 6.to use Facebook to publicize 
obtained results 7.to use cutouts presenting results from the study in the area 8.to distribute 
pamphlets to people and 9.to use research short video for broadcasting.  
Keywords : Korat Learning Center, Sufficiency Economy Philosophy 
 
เป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ภาคการกษตรของจังหวัดนครราชสีมา มีบทบาทสําคัญตอจังหวัดทั้ง฿นดานของพื้นที่ ทําการกษตร ละ
จํานวนคนที่อยู฿นภาคกษตรกรรม ตกลับทํารายเด฿หกับจังหวัดนครราชสีมาเมสูงนัก ผลดังกลาวจึงทํา฿ห
ประชาชน฿นพื้นที่มีความหลื่อมล้ํากันทางดานรายเดอยางมาก กษตรกรมีรายเดฉลี่ยคอนขางต่ํา ทั้งนี้สาหตุ
สําคัญกิดจากการผลิต฿นดานการกษตรยังมีผลผลิตคุณภาพต่ํา สวนหนึ่งนื่องจากกษตรกรทําการผลิตดยขาด
ความรู฿นรื่องที่ทําอยู ขาดขอมูลขาวสารดานการตลาดพื่อประกอบการตัดสิน฿จสําหรับวางผนการผลิต ตลอดจน
การขาดความรู฿นดานการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาผลผลิต฿หป็นสินคากษตรที่ปลอดภัยละเดมาตรฐาน รวมถึง
นิยม฿ชทคนลยีสมัย฿หมที่กินกําลังของตนอง ทํา฿หตองหางินมาจับจาย฿ชสอยจํานวนมาก จนทํา฿หประชาชน
฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีภาระหนี้สินกิดขึ้น ซึ่งจากสํารวจภาวะทางศรษฐกิจละสังคมของครัวรือน พ.ศ. 
2558 ของสํานักงานสถิติหงชาติ  พบวากษตรกร฿นจังหวัดนครราชสีมาหนี้สินฉลี่ยอยูที่ 124,777 บาทตอ
ครัวรือน 
 สําหรับการกเขปใญหาดังกลาว พบวากษตรกรควรหันมาพิจารณาวาจะดํานินการอยางเรที่จะพัฒนาการ
กษตรของตนอง ดย฿ชตนทุน฿หต่ําที่สุด ละกิดประยชนแตอมากที่สุด พราะการพัฒนา ดย฿ชตนทุนสูงพลันมี
ตจะทํา฿หกษตรกรมีความสี่ยงสูง฿นการมีภาระหนี้สินอยางตอนื่องเมมีที่สิ้นสุด ละเมสามารถกเขปใญหาความ
ยากจนของกษตรกรเดอยางยั่งยืน วิธีการที่ดีประการหนึ่ง คือ การที่ประชาชนหันมายึดหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงของพระบาทสมด็จพระจาอยูหัว หรือรัชกาลที่ 9 ของเทยอยางจริงจัง ซึ่งหลักการศรษฐกิจพอพียง 
ประกอบดวย การพอประมาณ การมีหตุผล ละการสรางภูมิคุมกันที่ดี฿นตัว ตลอดจน฿ชความรู  ความรอบคอบ  
ละคุณธรรม ประกอบการวางผน การตัดสิน฿จ ละการกระทํา ซึ่งผลของการดํานินตามปรัชญาดังกลาวจะ
กอ฿หกิดความสมดุล฿นวิถีกษตรกรรมซึ่งป็นวิถีการดํานินชีวิตของคน฿นจังหวัดนครราชสีมา กิดนวคิด฿นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งสามารถรองรับการปลี่ยนปลงที่กิดขึ้นอยางรวดร็ว฿นยุคลกาภิวัตนแเด อันจะส งผล฿ห
กษตรกร฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาสามารถหลุดพนกับดับความยากจนลงเดอยางเมยากนัก  
 ทั้งนี้ ประชาชน฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะตองปลี่ยนปลงนวคิดหลายประการ ดยสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดประการหนึ่ง คือ การปลี่ยนปลงรูปบบการทําการกษตรกรรม หรือวิถีทางการกษตรจากการทําการกษตร
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บบพืชชิงดี่ยว ฿หกลับมาทําป็นกษตรบบผสมผสาน (Integrated Farm)  ซึ่งป็นการทํากิจกรรมการกษตรหลาย ๆ 
อยางรวมกัน฿นฟารแม ละสนับสนุนกื้อกูลซึ่งกันละกัน ซึ่งอาจป็นพืชกับพืช พืชกับสัตวแ สัตวแกับสัตวแ หรือการ
ลี้ยงสัตวแกับประมงก็เด ประกอบการดํานินการตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดวยกระบวนการดังกลาวจะทํา
฿หวิถีชีวิตของกษตรกร฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถปลี่ยนฉมเปอยางชัดจนทั้ง฿นดานของวิธีการทํา
การกษตร ละระดับรายเดที่สามารถหลือพื่อการอุปภคบริภคเดละเมมีหนี้สิ้น ตลอดจนกษตรกรมีงินหลือ
ก็บออม ซึ่งถือวาป็นมิติ฿หมของของกษตรกร฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 อยางเรก็ตาม การพัฒนากษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง จะกิดขึ้นเดก็ตอมื่อ 
ประการรก จะตอง “สรางความรู” ดานกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสียกอน พื่อ฿หป็น
หลงรียนรูของกษตรกร฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจบื้องตนของนักวิจัย฿นพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา พบวาเมมีหลงรียนรูที่มีความสมบูรณแพียงพอ หรือมีประสิทธิภาพ฿นการถายทอดองคแความรู฿หกับ
กษตรกร฿นพื้นที่ลย ดังนั้นจึงมีความจําป็นอยางรงดวน฿นการสรางความรูดานกษตรผสมผสาน฿นพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา฿หป็น “ฐานการรียนรูตนบบ” ดวยการพัฒนา 2 ประการ คือ “หลักสูตรการรียนรูฟารแมกษตร
ผสมผสานชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง” ละ “ฐานการรียนรูฟารแมกษตรผสมผสานชิง
ปฏิบัติการตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง” สียกอน ทั้งนี้การดํานินการดังกลาวเดจําป็นจะตองมี “คน” ขา
มาป็นตัวขับคลื่อน฿นการดํานินงาน 
 สําหรับการพัฒนาอยางรงดวน฿นประการที่สอง คือ จะตอง “สรางคน” ดานกษตรผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หป็น “กษตรกรตนบบ” ซึ่งป็นบุคคลที่มีความภูมิ฿จ฿นการป็นกษตรกร มีความรอบ
รู฿นระบบการผลิตดานการกษตรตละสาขา มีความสามารถ฿นการวิคราะหแ ช่ือมยงละบริหารจัดการการผลิต
ละการตลาด ดย฿ชขอมูลประกอบการตัดสิน฿จ คํานึงถึงคุณภาพละความปลอดภัยของผูบริภค สังคม ละ
สิ่งวดลอม ตจากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามของนักวิจัย พบวาอายุดยฉลี่ยของกษตรกร คือ มากกวา 50 ปี 
ดังนั้นจึงขาดรงงาน฿นครัวรือนภาคกษตรวัยหนุมสาว อีกทั้งกษตรกรขาดการพัฒนาความรูละทักษะ ทํา฿หเมมี
การปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการพื่อพิ่มประสิทธิภาพทาที่ควร จึงจําป็นตองมีกระบวนการพัฒนา
พื่อสรางคนรุน฿หมที่มีความรูความสามารถ ละมีทักษะดานการผลิต การบริหารจัดการ ละการตลาดขาสูภาค
การกษตร หรือท่ีรียกวา “กษตรกรรุน฿หม” พื่อ฿หภาคกษตรของจังหวัดนครราชสีมากิดความขมข็งละยั่งยืน 
 ทั้งนี้ “การสรางความรู” ละ “การสรางคน” ถือวาป็นพื้นฐานประการสําคัญ฿นการพัฒนากษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ซึ่งหากการดํานินการดังกลาวประสบความสําร็จรียบรอยลวจึง
ดํานินการพัฒนา฿นลําดับตอเป คือ “การสรางกระบวนการบริหารจัดการฐานรียนรู ละคน” ดวยการจัดทําผน
ธุรกิจละศักยภาพฟารแมกษตรผสมผสาน การสรางระบบละกลเกการบริหารจัดการฟารแมกษตรผสมผสาน ละ
การประมินผลผนธุรกิจละศักยภาพฟารแมกษตรผสมผสาน ตลอดจนการพัฒนาดาน “การสรางผลิตภัณฑแสู
ตลาดชิงพาณิชยแ” ฿หสอดคลองกับความตองการของผูบริภคที่฿หความสน฿จ฿นการบริภคผลิตภัณฑแจากฟารแม
กษตรผสมผสาน การพัฒนาศักยภาพการดํานินงานธุรกิจฟารแมกษตรผสมผสานดวยการพัฒนาการผลิต 
การตลาด การงิน ละการสื่อสาร ละการสรางระบบละกลเกนวัตกรรมการดํานินธุรกิจยุค฿หมผานชองทางการ
จัดจําหนายที่หลากหลาย พื่อ฿หกิด “Startup ฟารแมกษตรผสมผสานสูชิงพาณิชยแ” อันกิดป็น “ตนบบการ
รียนรูหงการสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง” อันกอ฿หกิด
ความมั่นคงละยั่งยืน฿นวิถีกษตรกรรมละกเขปใญหาความยากจนของกษตรกร฿นจังหวัดนครราชสีมาเด฿นท่ีสุด 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบฟารแมกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 2. พื่อถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ 
ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 3. พื่อผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสู
สาธารณชน 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 วิธีการหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ หมายถึง การ
บริหารจัดการงานวิจัยการสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียงที่ดํานินการ฿น
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมกับรายวิชาที่เด฿นการรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาตั้งตริ่มตน฿นการดํานินการวิจัย คือกระบวนการพัฒนาจทยแงานวิจัย จนกระทั่งถึง การผยพร
ผลงานผนงานวิจัยพื่อนําเป฿ชประยชนแ 
 บทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานรียนรูฟารแมกษตรผสมผสาน หมายถึง ปใจจัยบวก 
ที่สงสริม฿หการสรางฐานรียนรูฟารแมกษตรผสมผสาน฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความสําร็จ ละปใจจัย
ลบท่ีสงผล฿หการสรางฐานรียนรูฟารแมกษตรผสมผสาน฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาประสบความลมหลว 
 บทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสาน หมายถึง ปใจจัยบวก 
ที่สงสริม฿หการสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสาน฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความสําร็จ ละปใจจัย
ลบท่ีสงผล฿หการสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสาน฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาประสบความลมหลว  
 การผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสาน หมายถึง การจัดทําสื่อประชาสัมพันธแ
ทั้ง฿นรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่อสังคมออนเลนแพื่อผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสาน฿นพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากร นักวิจัย฿นครงการการสรางฐานการรียนรูฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ดวยกระบวนการบบมีสวนรวม ละครงการการสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย คนตนบบฟารแมกษตรผสมผสาน จํานวน 7 คน ผูทนองคแการ
ปกครองสวนทองถิ่น/ทองที่ จํานวน 7 คน ผูทนภาคธุรกิจที่กี่ยวของกับฟารแมกษตรผสมผสาน จํานวน 7 คน 
ชาวบาน฿นพื้นที่ท่ีกี่ยวของกับฟารแมกษตรผสมผสาน จํานวน 7 คน ละนักวิจัยที่ดํานินครงการวิจัย จํานวน 1 คน 
  วิธีการสุํมตัวอยําง การสุมตัวอยาง฿ชวิธีการสุมตัวอยางดย฿ชหลักความนาจะป็น (Probability 
Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลาก ดยนํารายช่ือ
ประชากรทั้งหมดขียนช่ือ฿สกระดาษเว ละมวนเว฿นขวดหล จากนั้นลือกจับฉลากออกมาทีละ฿บ จนเดกลุม
ตัวอยางครบตามจํานวนท่ีตองการ 
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  การคํานวณหาขนาดตัวอยําง การหาขนาดของตัวอยาง (n)  คํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ 
Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดคลื่อน 0.05  
  จํานวนกลุํมตัวอยําง จํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณเดจากตารางขนาดตัวอยางสําร็จรูปของ Krejcie 
& Morgan  ซึ่งพบวาขนาดประชากร จํานวน 25 คน  กลุมตัวอยางทั้งหมดที่เดจากการปิดตารางสําร็จรูป จะเด
ทากับ  จํานวน 24 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ฿นสวนของครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลของครงการ “ผนงานวิจัยการสรางละบริหาร
จัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง” บงออกป็น 4 ประภท ดังนี้ 
  2.1 การลงพื้นที่ภาคสนาม มีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาขอมูลทุติยภูมิดานฟารแม
กษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 2) กิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาขอมูลปฐมภูมิดานฟารแมกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละ 3) กิจกรรมการลงพื้นที่ถอดบทรียนชุดครงการวิจัยคราชมือง
ตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
  2.2 การจัดวทีประชุม มีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดวที฿หญปิดตัวชุดครงการวิจัยศูนยแรียนรู
คราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 2) กิจกรรมการจัดวที฿หการหนุนสริมชวยหลือนักวิจัยครงการยอย
ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 3) กิจกรรมการจัดวทีลกปลี่ยนรียนรู฿นการสรางความรู 
ละการสรางคน฿นดานฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละ 4) กิจกรรมการจัดวทีสรุปปใจจัย
สูความสําร็จละลมหลวของการดํานินชุดครงการวิจัยคราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
  2.3 บบสัมภาษณแชิงลึก ป็นการศึกษาละสอบถามขอมูลชิงลึก฿นประด็นดานตาง ๆ พื่อนําเปสู
การถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบฟารแมกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
  2.4 บบประมินผล ป็นการศึกษาความพึงพอ฿จดวยการ฿ชบบประมินความพึงพอ฿จป็นครื่องมือ
฿นการดํานินการวิจัย จํานวน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การประมินความพึงพอ฿จการหนุนสริม ชวยหลือ ละ
สนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละ
สวนที่ 2 การประมินความพึงพอ฿จผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงสูสาธารณชน 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้ ป็นการก็บรวบรวมขอมูล ป็นการก็บรวมรวมขอมูลที่เด
จากครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล ชน การลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม  การจัดวทีประชุม การสัมภาษณแชิง
ลึก ละการจัดทําบบประมิน กับภาคีที่กี่ยวของ฿นผนงานวิจัย “การสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราช
มืองตนบบศรษฐกิจพอพียง” สําหรับขอมูลจากบบประมินผลที่ป็นบบ Rating Scale นั้น มีตัวลขสดง
ความหมาย฿นบบสอบถาม ดังนี้ ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จมากท่ีสุด  ทนดวยลข 5  ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จ
มาก ทนดวยลข 4 ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จปานกลาง ทนดวยลข 3 ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จนอย ทน
ดวยลข 2 ละความสําร็จ/ความพึงพอ฿จนอยท่ีสุด ทนดวยลข 1 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  การวิคราะหแขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้ ป็นการวิคราะหแขอมูลที่ก็บรวบรวบเด฿ชการวิค ราะหแชิง
คุณภาพ ดยมีปูาหมายสําคัญ คือพื่อหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสรางคน
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ตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พื่อถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของ
การสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละพื่อผยพร
ฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสูสาธารณชน฿นการบริหาร
จัดการครงการวิจัยภาย฿ตผนงานวิจัย฿นรูปบบการวิจัยชิงพื้นที่ดวยการวิคราะหแนื้อหาชิงพรรณนา 
  สําหรับสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแ ป็นสถิติอยางงายประกอบดวยคาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
ดยมีหลักกณฑแ฿นการประมินคาฉลี่ย (ธานินทรแ ศิลปจารุ. 2548  : 77) ดังนี้ 
  - ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จมากท่ีสุด มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 4.20 - 5.00 คะนน 
  - ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จมาก  มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 3.40 - 4.19 คะนน 
  - ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จปานกลาง  มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 2.60 - 3.39 คะนน 
  - ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จนอย  มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 1.80 - 2.59 คะนน 
  - ความสําร็จ/ความพึงพอ฿จนอยท่ีสุด มีคาคะนนฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.79 คะนน 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการหนุนเสริม ชํวยเหลือ และสนับสนุนการสร๎างฐานการเรียนร๎ูและสร๎างคนต๎นแบบฟาร๑ม
เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี ้
  1.1 การจัดวที฿หญปิดตัวชุดครงการวิจัยละ฿หความรู฿นรื่องฟารแมกษตรผสมผสานศูนยแรียนรู
คราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มีวัตถุประสงคแพื่อช้ีจงการดํานินงานของชุดครงการวิจัยละ฿ห
ความรูฟารแมกษตรผสมผสาน฿หกับภาคี฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทราบ รวมถึงพื่อ฿หความรู ดานฟารแมกษตร
ผสมผสาน ป็นการสรางองคแความรู฿หกับกษตรกร฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
  1.2 การจัดวทีพื่อวางผนการทํางานละศึกษาขอมูลทุติยภูมิดานฟารแมกษตรผสมผสานตาม
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมีวัตถุประสงคแพื่อตรียมความพรอม฿หกับกลุมหัวหนากษตรกร฿นพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาเดดํานินการลงมือพื่อพัฒนาฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นพื้นที่ตนอง 
รวมถึงก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิกับหนวยงานตาง ๆ 
  1.3 การจัดวทีตรียมความพรอมของนักศึกษาพื่อลงพื้นที่ก็บขอมูลปฐมภูมิดานฟารแมกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมีวัตถุประสงคแพื่อสรางความรูละความขา฿จกนักศึกษา ฿นการ
ทํางานวิจัยชิงพื้นที่วาจะตองดํานินการอะเรบาง มื่อเร ละอยางเร 
  1.4 การจัดทําคลังขอมูลดานฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมีวัตถุประสงคแ
พื่อศึกษาจุดข็ง จุดออน อกาส ละอุปสรรคของการดํานินการสรางฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพื่อนําเปสูการจัดทําคลังขอมูลดานฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 
  1.5 การลงพื้นที่฿หการหนุนสริมชวยหลือนักวิจัยครงการยอยฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ดยมีวัตถุประสงคแพื่อนิทศ ติดตาม ละ฿หคําปรึกษาการจัดการฟารแมกษตรผสมผสานตาม
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นพื้นที่ อันป็นกิจกรรมที่ตอนื่องจากการวิคราะหแจุดข็ง จุดออน อกาส ละอุปสรรค 
  1.6 การจัดวทีลกปลี่ยนรียนรู฿นการสรางความรู ละการสรางคน฿นดานฟารแมกษตรผสมผสาน
ตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมีวัตถุประสงคแพื่อลกปลี่ยนรียนรูการสรางความรู ละการสรางคนระหวางกัน 
ซึ่งจะทํา฿หสามารถกเขปใญหา ละวางผนการดํานินงานรวมกัน รวมถึงเดนวทาง฿นการพัฒนาฟารแมกษตร
ผสมผสานกกษตรกร฿นพ้ืนท่ี 
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  1.7 การลงพื้นที่ถอดบทรียนชุดครงการวิจัยคราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมี
วัตถุประสงคแพื่อวิคราะหและสังคราะหแการดํานินชุดครงการวิจัยตั้งตระดับตนน้ํา กลางน้ํา ละปลายน้ํา฿น
รูปบบของคําถาม ชน ฿คร ทําอะเร ที่เหน มื่อเหร อยางเร  พื่อ฿คร ละทําเม ป็นตน 
  1.8 การจัดวทีสรุปปใจจัยสูความสําร็จละลมหลวของการดํา นินชุดครงการวิจัยคราชมือง
ตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยมีวัตถุประสงคแพื่อคนหาปใจจัยสูความสําร็จ ละปใจจัยสูความลมหลวของ
การดํานินชุดครงการวิจัยพื่อที่จะเดนําตัวปรที่ดีเปสริมพลัง฿หมากขึ้น ละพื่อ฿หกิดการปรับปรุงตัวปรดอย
฿นการดํานินการ฿นระยะตอเป 
  1.9 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและผยพรสื่อประชาสัมพันธแพรอมท้ังการผยพรผลการดํานินชุด
ครงการวิจัยคราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  ดยมีวัตถุประสงคแพื่อนําสื่อประชาสัมพันธและ
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณแที่สรางขึ้นมาผยพรผานชองทางตาง ๆ พื่อ฿หประชาชน฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ละ
ผูสน฿จเดรับทราบถึงวิธีการสรางความรู ละการสรางคน฿นดานฟารแมกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
 2. ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จและความล๎มเหลวของการสร๎างฐานการเรียนร๎ูและสร๎างคน
ต๎นแบบฟาร๑มเกษตรผสมผสานตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การศึกษาการถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสรางคน
ตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเด฿ชบบประมินผลป็น
ครื่องมือหลัก฿นการดํานินการวิจัย บงเด 2 สวน คือ การประมินความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐาน
การรียนรูละสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดยภาพรวม ละการ
ความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงรายประด็น ดังน้ี 
  2.1 ความสําเร็จและความล๎มเหลวของการสร๎างฐานการเรียนร๎ูและสร๎างคนต๎นแบบฟาร๑มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม พบวาผูรับบริการห็นวาชุดครงการการสรางละบริหาร
จัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง มีความสําร็จของการดํานินงานดยภาพรวมอยู฿นระดับ

มากที่สุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.41 ( x =4.41 ละ S.D.=0.71) ดยดานการ฿หบริการระดับกลางน้ํา มีความสําร็จ฿น

ระดับมากท่ีสุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.44 ( x =4.44 ละ S.D.=0.66) รองลงมา คือ ดานการ฿หบริการระดับปลายน้ํา 

มีคาฉลี่ยทากับ 4.40 ( x =4.40 ละ S.D.=0.68) ละดานการ฿หบริการระดับตนน้ํา มีคาฉลี่ยทากับ 4.38 ( x =4.38 
ละ S.D.=0.73)   
  2.2 ความสําเร็จและความล๎มเหลวของการสร๎างฐานการเรียนร๎ูและสร๎างคนต๎นแบบฟาร๑มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายประเด็น บงเด จํานวน 3 ดาน คือ การให๎บริการระดับต๎นน้ํา 
พบวาผูรับบริการห็นวา ชุดครงการมีความสําร็จตอการดํานินงานดานการ฿หบริการระดับตนน้ําดยภาพรวมอยู

฿นระดับมากที่สุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.38 ( x =4.38 ละ S.D.=0.73) การให๎บริการระดับกลางน้ํา พบวา
ผูรับบริการห็นวาชุดครงการมีความสําร็จตอการดํานินงานดานการ฿หบริการระดับกลางน้ําดยภาพรวมอยู฿น

ระดับมากที่สุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.44 ( x =4.44 ละ S.D.=0.66) ละการให๎บริการระดับปลายน้ํา พบวา
ผูรับบริการห็นวาชุดครงการมีความสําร็จตอการดํานินงานดานการ฿หบริการระดับปลายน้ําดยภาพรวมอยู฿น

ระดับมากท่ีสุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.40 ( x =4.40 ละ S.D.=0.68)  
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   ทั้งนี้ผลการลงพื้นที่ถอดบทรียนชุดครงการวิจัยคราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
การจัดวทีสรุปปใจจัยสูความสําร็จละลมหลวของการดํานินชุดครงการวิจัยคราชมืองตนบบปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ละการจัดทําบบประมินผลความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสรางคน
ตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง จึงทํา฿หเดรับตัวปรสูความสําร็จของการสรางฐาน
การรียนรูละสรางคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงภาย฿ตชุดครงการการสราง
ละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 ตัวปร 
ดังตอเปนี้ 
   1) แนวคิดการสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช พระองคแทรงมีความหวง฿ย฿นชีวิตกษตรกรละพสก นิกรชาวเทย จึง
พระราชทาน “ทฤษฎี฿หม” พื่อป็นนวทางหรือหลักการ฿นการบริหารจัดการที่ดินละน้ํา฿หกิดประยชนแสูงสุด 
ดยคํานึงถึงการบริหารจัดการที่ดนิอยางหมาะสม การบริหารจัดการน้ําละการกักก็บน้ําพื่อ฿หพอพียงตลอดทั้งปี 
ละการวางผนที่สมบูรณแบบ รียกวา “ทฤษฎี฿หม” พื่อกษตรกรรายยอยนํามาพัฒนาตั้งตขั้นตนจนถึงสูงสุด
ประกอบดวยทฤษฎี฿หมขั้นที่ 1 ทฤษฎี฿หมขั้นท่ี 2 ละทฤษฎี฿หมขั้นท่ี 3  
   2) การเข๎าถึงความหมายของฟาร๑มเกษตรผสมผสาน กษตรผสมผสาน (Integrated Farming 
System) ป็นระบบการกษตรที่มีการพาะปลูกพืชหรือการลี้ยงสัตวแหลากหลายชนิดอยู฿นพื้นที่ดียวกัน ภาย฿ต
การกื้อกูลประยชนแตอกันละกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตวแ ละ
สิ่งวดลอม การอยูรวมกันอาจจะอยู฿นรูปความสัมพันธแระหวางพืชกับพืช พืชกับสัตวแ หรือสัตวแกับสัตวแ ก็เด ระบบ
กษตรผสมผสานจะประสบความสําร็จเดจะตองมีการวางรูปบบ ละดํานินการดย฿หความสําคัญตอกิจกรรมต
ละชนิดอยางหมาะสมกับสภาพวดลอมทางกายภาพ ศรษฐกิจ สังคม มีการ฿ชรงงาน งินทุน ที่ดิน ปใจจัยการ
ผลิตละทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุหลือ฿ชจากการผลิตชนิดหนึ่ง มาหมุนวียน
฿ชประยชนแกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งกับ/หรือกลายชนิดภาย฿นเรนาบบครบวงจร  
   3) ความต๎องการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมเป็นเกษตรแบบผสมผสาน  การปลี่ยนวิธีการทํา
การกษตรของกษตรกรจากกษตรชิงดี่ยวป็นกษตรบบผสมผสานป็นนวคิดที่สําคัญ ดยกษตรผสมผสาน
ภาย฿ตหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มีอนาคตที่สด฿ส พราะการทํากษตรชิงดี่ยวมักป็นกษตรคมี ทําลาย
สิ่งวดลอม ละยากําจัดศัตรูพืช อีกท้ังป็นสาหตุสําคัญของรคมะร็งตอกษตรกรละผูบริภค จึงป็นเปเมเดที่สิ่ง
หลานี้จะอยูตอเปอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความป็นเปเด฿นการปลี่ยนป็นกษตรผสมผสาน  
   4) การสร๎างแนวคิดความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวด๎วยเกษตรแบบผสมผสาน  
ความพอพียง฿นระดับบุคคลละครอบครัว ป็นการที่สมาชิก฿นครอบครัวมีความป็นอยู฿นลักษณะที่สามารถพึ่งพา
ตนองเด สามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ชน ความตองการ฿นปใจจัยสี่ของตนองละครอบครัวเด มีการ
ชวยหลือกื้อกูลซึ่งกันละกัน มีความสามัคคีกลมกลียว ละมีความพอพียง฿นการดํานินชีวิตดวยการประหยัด
ละการลดคา฿ชจายที่เมจําป็น จนสามารถดํารงชีวิตอยูเดอยางมีความสุข ทั้งทางกายละ฿จ ดยการทํากษตร
ผสมผสานจะทํา฿หกษตรกรมสีินคาละบริการพื่อจําหนายตลอดทั้งปี รวมถึงมีผลิตภัณฑแที่จะเว฿ชสําหรับบริภคเด
ตลอดทั้งปีชนกัน  
   5) ความต๎องการพัฒนาให๎เป็นต๎นแบบแกํเกษตรกรรายอื่น ๆ ตนบบ ป็นสิ่งที่สดงถึง
สัญลักษณแของสําร็จ฿นการดํานินกิจกรรมตาง ๆ พื่อ฿หบุคคลอื่น ๆ เดดํานินการพัฒนาตามพื่อเป฿หถึงสิ่งที่
ตนบบป็นอยู ดังนั้นตนบบจึงป็นสิ่งที่บุคคลละสังคมมีความตองการเปถึงจุดหลานั้น฿หเด ซึ่งการสรางบุคคล
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ตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หรือการสรางฟารแมกษตรผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงก็ป็นตัวอยางหนึ่งของนิยามคําวาตนบบ  
   6) การมีที่ปรึกษาที่พร๎อมให๎การนิเทศ ติดตาม และให๎คําปรึกษาอยํางจริงใจ  ที่ปรึกษา 
หมายถึงผูมีหนาที่฿หความห็นนะนํา ดยที่ปรึกษาจะป็นผูนําทั้งทางดานบุคลิกภาพ วุฒิภาวะ ละความรู 
ตลอดจนนวคิดละมุมมอง฿นการพยากรณแอนาคต ผูที่จะทําหนาที่ดังกลาวจะตองคร่ําหวอดอยู฿นวดวงนั้น ๆ 
ป็นวลานับ 10 ปี ละมีศักยภาพนําพาองคแกรเปสูปูาหมายเด อีกทั้งยังตองมีภาพลักษณแที่ดี มีความนาชื่อถือ เมมี
ประวัติดานลบจากทุกกรณี ตลอดจนมีความช่ียวชาญฉพาะดาน พราะที่ปรึกษาจะตองมีทักษะที่หนือกวาคนอื่น 
ละสามารถกเขปใญหาตาง ๆ ที่กิดขึ้นกับกษตรกรเดที่สําคัญจะตองป็นผูที่ประสบการณแตรง฿นวงการพัฒนาดาน
ฟารแมกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
   7) การให๎ความสําคัญของหนํวยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ หนวยงานภาครัฐ฿นระดับพื้นที่ทั้ง฿น
สวนขององคแการปกครองสวนทองถิ่น ชน ทศบาลมือง ทศบาลตําบล ละองคแการบริหารสวนตําบล รวมถึง
องคแการปกครองสวนทองที่ ชน ท่ีทําการกํานัน  ละที่ทําการผู฿หญบาน ดยหนวยงานภาครัฐ฿นระดับพื้นที่หลานี้
จะมีหนาท่ีละความรับผิดชอบตอพ้ืนท่ีของตนอง ดังนั้นหากหนวยงานดังกลาวขามา฿หความสําคัญกับการพัฒนา
ฟารแมกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละคนตนบบคนรุนกาละคนรุน฿หมฟารแมกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจะสงสริม฿หกิดสิ่งที่ตั้งปูาหมายเวเดป็นอยางดี  
   8) ความสามารถในการบริหารจัดการองค๑การสมัยใหมํและตนเอง การบริหารจัดการสมัย฿หม
เมวาจะป็นองคแการทางราชการหรือองคแการทางธุรกิจก็ตามยอมมีความจําป็น฿นการ฿ชทรัพยากรหรือปใจจัย
ทางการจัดการประสมประสานการ฿ชทรัพยากร พื่อ฿หการดํานินงาน฿หบรรลุวัตถุประสงคแที่กําหนดเว  ดยมี
ทรัพยากร เดก คน งิน วัสดุอุปกรณแ การจัดการ วิธีการตลาด ครื่องจักร ละขวัญ รวมถึงหลักการบริหารจัดการ 
เดก การวางผน การจัดองคแการ การสั่งการ การบรรจุ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ การบริหาร
นยบาย การบริหารอํานาจหนาที่ การบริหารคุณธรรม ละการบริหารที่กี่ยวของกับสังคมป็นอยางดี  
   9) การสนับสนุนของครอบครัวและสังคม ครอบครัว ป็นกลุมคนที่อยูรวมกันซึ่งอาจมี
ความสัมพันธแทางสายลือดหรือเมมีความสัมพันธแทางสายลือด อันประกอบดวยบุคคลที่ตงงานกัน บุตรผูป็น
ทายาท ปูุยา ตายายผูมีอุปการะ ละบุคคลอื่นที่มารวมอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งบุคคลทั้งหลายหลานี้ ถูกสานสัมพันธแ
ดวยความรัก ความหวง฿ย ละบทบาทหนาท่ีพื่อการดํารงอยูของครอบครัว  ดยคนที่อยู฿นครอบครัวดียวกันจะมี
การตัดสิน฿จรวมกันมีการรับรูความทุกขแสุข มีการติดตอสื่อสารระหวางกันละกัน ชวยหลือกื้อกูลซึ่งกัน ละกัน มี
การถายทอดวัฒนธรรมละจริยธรรมตาง ๆ พื่อการดํารงอยู฿นสังคมตอเป  สําหรับสังคม คืออการอยูรวมกันของ
มนุษยแดยมีลักษณะความสัมพันธแซึ่งกันละกันหลายรูปบบ ชน อาชีพ อายุ พศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูอาศัย ฯลฯ 
สําหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประภทอื่นนอกหนือจากมนุษยแอาจ฿ชคําวาระบบนิวศ ซึ่งมีความหมาย
กี่ยวกับความสัมพันธแของสิ่งมีชีวิตตางๆกับสภาพวดลอม สังคมของมนุษยแกิดจากกลุมบุคคล ที่มีความสน฿จ
รวมกันเมวาจะ฿นดาน฿ด ชน ประทศ จังหวัด ละอื่นๆ ละมักจะมีวัฒนธรรมหรือประพณี รวมถึงภาษา 
การละลนละอาหารการกินของตนอง฿นตละสังคม การที่มนุษยแรวมกันป็นสังคมนั้นชวย฿หมนุษยแสามารถสราง
ละพัฒนาสิ่งตางๆ ฿หประสบความสําร็จเด  
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 3. ผลการเผยแพรํฐานการเรียนร๎ูและคนต๎นแบบฟาร๑มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํสาธารณชน 
 ขั้นตอนนี้ป็นการนําสนอผลของการดํานินงานวิจัยมื่อสิ้นสุดครงการหรือป็นการผยพรฐานการ
รียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสูสาธารณชน ซึ่งดํานินการรวมกัน
ระหวางนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับภาคี฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ขา รวมการดํานินชุด
ครงการวิจัยรื่องการสรางละบรหิารจัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง  ซึ่งการดํานินงาน฿น
สวนน้ีป็นการ฿หบริการระดับปลายน้ําของชุดครงการวิจัย สรุปเดดังนี้ 
 1. การนําเสนอผลงานการวิจัยของโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่รํวมกับภาคีในพ้ืนที่ นักวิจัยนําสนอผลของ
การดํานินงานของชุดครงการวิจัยมื่อสิ้นสุดครงการ ซึ่งดํานินการรวมกันระหวางนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา กับภาคี฿นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย พื้นที่ตําบลลํานางกว อําภอปใกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ตําบลลําคอหงษแ อําภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลขามฒา อําภอนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ตําบลมะคา อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลถนนพธิ์ อําภอนนเทย  จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ตําบลนนคา อําภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา ละพื้นที่ตําบลพะนา อําภอมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ นักวิจัยจะเดนําสนอผลงานชุดครงการวิจัย฿นการ
ขารวมการประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยทองถิ่น.....กาวเกลสูสากล” 
ดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับครือขายมหาวิทยาลัยทั่วประทศ ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยวงษแชวลิตกุล สมาคมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมยแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏลย มหาวิทยาลัยขอนกน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่กี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาทั้ง฿นสวน
ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคอกชน ละภาคประชาสังคมตาง ๆ ฿นวันอังคาร ละ พุธที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ 
อาคารยุพราชบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 3. การจัดหา Website เพ่ือเผยแพรํการวิจัย นักวิจัยชุดครงการวิจัยรื่องการสรางละบริหารจัดการ
ศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียง เดจัดหาว็บเซตแพื่อนําผลงานชุดครงการวิจัยนําสนอตอ
สาธารณะชนที่มีความสน฿จ฿นรื่อง การสรางฐานการรียนรูฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ละคนต นบบรุ น  ก า ละ  รุ น ฿หม ฟา รแ ม  กษตรผสมผส านตามปรั ชญา ศ รษฐกิ จพอ พี ย ง  คื อ 
http://fms.nrru.ac.th ซึ่งป็นว็บเซตแของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา    
 4. การจัดพิมพ๑เอกสารรายงานชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ๑เพ่ือเผยแพรํงานวิจัย  นักวิจัยจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณแของชุดครงการวิจัยรื่องการสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจ
พอพียงทั้ง฿นระดับตนน้ํา กลางน้ํา ละปลายน้ํา ผยพรตอสํานักวิทยบริการของสถาบันการศึกษา อยางนอย 3 หง 
เดก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน ละมหาวิทยาลัยวงษแชวลิตกุล ป็นตน 
 5. การจัดทํา CD เพ่ือเผยแพรํผลงานการวิจัย นักวิจัยเดนําผลสรุปของผนงานวิจัยทั้งหมดทั้ง฿นสวน
ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแภาพการดํานินกิจกรรม บทความงานวิจัย ละอื่น ๆ ที่กี่ยวของกับการดํานินงาน

http://fms.nrru.ac.th/
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ผนงานวิจัยทั้งหมดบันทึกขอมูล฿สผน DVD พื่อผยพรเปยังหนวยงานตาง ๆ ทั้ง฿นสวนของภาครัฐ ภาคอกชน 
ละภาคประชาชน฿นพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 6. การจัดทํา Facebook เผยแพรํชุดโครงการวิจัย นักวิจัยเดจัดทําการผยพรชุดครงการวิจัยรื่อง
การสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราชมืองตนบบศรษฐกิจพอพียงผานสื่อสังคมออนเลนแ฿นรูปบบของ 
Facebook พื่อนําสนอผลการดํานินงาน ที่กิดขึ้นจากการดํานินครงการวิจัย฿หสาธารณชนดยฉพาะ฿นกลุมคน
รุน฿หมเดรับทราบขอมูลฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 7. การจัดทําคัทเอาท๑นําเสนอชุดโครงการวิจัยในท๎องถิ่น  นักวิจัยเดจัดทําคัดอาทแพื่อนําสนอฐาน
ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง จํานวน 7 หง คือ พื้นที่ตําบลลํานางกว อําภอปใกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลลําคอหงษแ 
อําภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลขามฒา อําภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลมะคา อําภอ
นนเทย  จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลถนนพธ์ิ อําภอนนเทย  จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตําบลนนคา อําภอ
สูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา ละพื้นที่ตําบลพะนา อําภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 8. การจัดทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑ นักวิจัยเดจัดทําผนพับขนาดล็กพื่อประชาสัมพันธแฐานฟารแม
กษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละคนตนบบรุนกาละรุน฿หมฟารแมกษตรผสมผสานตาม
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยผยพรทั้ง฿นสวนของสถาบันการศึกษา฿นทุกระดับตั้งตระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ละอุดมศึกษา รวมถึงหนวยงานราชการตางๆ ท้ัง฿นระดับจังหวัด ระดับอําภอ ละระดับตําบล 
 9. การจัดทําสปอตชุดโครงการวิจัย นักวิจัยเดจัดทําสปอตนําสนอผลงานชุดครงการวิจัย ซึ่งป็น
รูปบบรายการสั้นนําสนอทางสื่อสารมวลชน ดยมีการนําาสนอนื้อหาสาระดยการผูกยงรื่องราวฟารแมกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละรียบรียง฿หสั้นกะทัดรัด ละนําสนอผลงานสูหนวยงานตาง ๆ ทั้ง฿น
สวนของหนวยงานราชการละหนวยงานอกชน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาชุดครงการวิจัย฿นครั้งนี้มีความสอดคลองนวคิดของนงลักษณแ จิ๋วจู ละคณะ (2558) ซึ่งมีขอ
คนพบ คือ ความสําร็จการป็นชุมชนตนบบดานศรษฐกิจพอพียง คือ ชุมชนตนบบทั้งสองชุมชนมีผูนําชุมชนที่
ขมข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนพื่อขับคลื่อนการพัฒนาศรษฐกิจพอพียง฿หป็นชุมชนตนบบ มีการรวมกลุม
จัดตั้งกลุมอาชีพพื่อสรางรายเดอยางยั่งยืน มุงนน฿หสมาชิก฿นชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีละสามารถพึ่งพาตนองเด
ตลอดจน มีความรับผิดชอบตอการอนุรักษแทรัพยากรละสิ่งวดลอม จนชุมชนป็นที่รูจักพรหลาย฿นการดํารงชีวิต
ดานศรษฐกิจพอพียง นิสรา ฿จซื่อ (2557) ซึ่งมีขอคนพบ คือ ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับความสําร็จ฿นการป็น
หมูบานศรษฐกิจพอพียง ของหมูบานศาลาศักดิ์ ละหมูบานบานคก มี 8 ปใจจัยหมือนกัน เดก ปใจจัยดาน
ทคนลยี ดานศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิต฿จ ดานสังคม-วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนํา
หมูบาน ละดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ พรปริญญา สุขวัฒนา (2557) ซึ่งเดขอคนพบ คือ รูปบบการ
จัดการรียนรูศรษฐกิจพอพียง฿นสถานศึกษากิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาหลักสูตร ละการจัดกิจกรรม
การรียนรูการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน ละการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประกอบกับการสังกต ละสํารวจ
สถานศึกษานํามาสังคราะหแพื่อ฿หเดองคแความรู สมอ ถานอย ละคณะ (2557) ซึ่งมีขอคนพบ คือการบริหาร
จัดการของกองบริหารการวิจัย มีกระบวนการตั้งตการตั้งจทยแวิจัย พัฒนาของสดงครงการ ทําสัญญารับทุน 
ติดตามละปิดครงการ จนกระทั่งกระการผลักดันสูการ฿ชประยชนแ พื่อที่จะเดบรรลุตามปูาหมาย กรอบนวทางการวิจัย 
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ละการพัฒนาที่มีหมาะสมกับพื้นที่฿นจังหวัดพิษณุลกอยางมีประสิทธิภาพ ขวัญกมล ดอนขวา (2556) ซึ่งมีขอ
คนพบ คือ การจัดการดานการผลิต การจัดการดานทรัพยากรมนุษยแ การจัดการดานการตลาด ละการจัดการ
การงินละการบัญชี ป็นองคแประกอบที่สําคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน สวนความพอประมาณ ความมีหตุผล 
การมีภูมิคุมกัน฿นตัวที่ดี ความรู ละคุณธรรม ป็นองคแประกอบที่สําคัญของนวคิดปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
จรรยาพัตรแ สุวรรณศักดิ์ (2556) ซึ่งเดขอคนพบ คือ องคแการบริหารสวนตําบลนําปรชัญาของศรษฐกิจพอพียงมา฿ช
฿นการบริหารงานสงผล฿หองคแการบริหารสวนตําบลสะดียง กลายป็นองคแการบริหารสวนตําบลที่พัฒนารวมกับ
ชุมชนสังคมเดอยางขมข็งละยั่งยืน ศุภลักษณแ วิวิยะสุมน (2556) ซึ่งมีขอคนพบ คือ การสรางครือขายผสานผนกึ
พลังความรวมมือ รวม฿จจากภาคีทุกฝุาย ทุกระดับที่กี่ยงของ฿หมีสวนรวม฿นทุกขั้นตอนถือป็นกลยุทธแสําคัญที่พี่
ลี้ยงตอง฿หความสน฿จ สงสริม สนับสนุน ละผลักดัน฿หกิดการรวมตัวป็นภาคีครือขายพัฒนาการทองที่ยวของ
ชุมชน฿นลักษณะความสัมพันธแบบนวราบที่ทียมกัน ซึ่งวงจรชีวิตของครือขายนั้นจะป็นเปตามลําดับขั้น คือ 
ระยะกอตัว ขยายตัว รุงรือง ถดถอย ละพื้นตัว ขวัญกมล ดอนขวา (2555) ซึ่งมีขอคนพบ คือ น้ําหนัก
องคแประกอบของสภาวะศรษฐกิจสังคมของครัวรือน฿นชุมชนชนบทที่มีคามากที่สุด คือ องคแประกอบสภาวะ
ศรษฐกิจสังคมดานคา฿ชจายของครัวรือน รองลงมา คือ ดานการออมของครัวรือน ละดานความป็นจาของ
ทรัพยแสิน ตามลําดับ ละพบวาน้ําหนักองคแประกอบนวคิดปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿นครัวรือนชุมชนชนบท
ที่มีคามากที่สุด คือ ดานความพอประมาณ รองลงมาคือ ดานความรู ละดานการมีภูมิคุมกัน฿นตัวที่ดี วิเลพร  วงษแ
อินทรแ (2554)  ซึ่งมีขอคนพบ คือ สมาชิกกลุมมีสวนรวมกับการบริหารจัดการความปลอดภัยดานผลิตภัณฑแ฿นระดับ
มากที่สุด สุขุม พรมมืองคุณ (2552) มีขอคนพบ คือ ครงการศรษฐกิจพอพียงป็นนวทางที่สามารถกเขปใญหา
ศรษฐกิจของชุมชนเด ชุมชนมีความป็นอิสระ฿นการจัดการครงการจากภาครัฐดยองคแการบริหารสวนตําบลหรือ
ภาครัฐ  เดนํานยบายมาพื่อสนับสนุนละสงสริมดย฿หชุมชนป็นผูคิด ผูทําอง ผลสํา ร็จของผลงานจึงกิดขึ้น
จากชุมชน ฉัตรนภา พรหมมา (2551) ซึ่งมีขอคนพบ คือ รูปบบจัดการรียนรูบบมีสวนรวมพื่อพัฒนานักจัดการ
งานวิจัยชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย 3 องคแประกอบหลัก เดก 1) การตรียมความพรอม 2) การจัดการรียนบบมี
สวนรวมดยมีวงจรการรียนรูที่ริ่มจาก ละ 3) การพัฒนาคุณภาพตอนื่องดยกระบวนการจัดการความรู฿นกลุม
ครือขาย  จิราภรณแ อุน฿จ (2551) ซึ่งมีขอคนพบ คือทฤษฎี฿หมขั้นที่  2 คือการพึ่งพาอาศัยกื้อกูลซึ่งกันละกัน  
พื่อ฿หกลุมมีความขมข็งมีกระบวนการรียนรูละการสรางครือขายที่กวางขวางมากขึ้น ทั้งนี้ ผลจากการพึ่งพา
อาศัยละการสรางครือขายเดนําเปสูความพอพียง฿นระดับครอบครัวกิดจากการรวมกลุมละการสรางครือขาย
฿นกระบวนการผลิตจากระดับกลุมสูระดับชุมชนจนสามารถท่ีจะรวมมือกับองคแกรภายนอกสอดคลองกับ ทฤษฎี฿หม
ขั้นที่ 3  ทํา฿หผลิตภัณฑแหัตถกรรมดานงานชางเมของเทยมีพลัง฿นการดํานินงานทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพ
นําพาผลิตภัณฑแจากภูมิปใญญาทองถิ่นเทยขาสูระบบตลาดสากล เชยรัตนแ  ปราณี ละคณะ (2551) ซึ่งมีขอคนพบ 
คือ ศรษฐกิจพอพียงเป฿ช฿นการกเขปใญหาความยากจน฿นพื้นที่ปูาหมาย มี 2 นวทาง คือ 1) การสรางความรู
ความขา฿จ ดยสรางความรู ความขา฿จกี่ยวกับตนอง ละสิ่งวดลอม ละสรางความรู ความขา฿จกี่ยวกับการ
บริหารสิ่งวดลอมของชุมชน ละ 2) การปฏิบัติการพื่อความพอพียง฿นระดับตนอง ครอบครัว ละชุมชน ซึ่งมี
นวปฏิบัติ คือ การสรางอาชีพหลัก฿หมั่นคงสรางสริมอาชีพรองหรืออาชีพสริม ละพิ่มติมสวัสดิการ จึงจะนําเปสู
ความสามารถ฿นการพึ่งพาตนองอยางยั่งยืน นัทธปราชญแ นันทิวัฒนแกุล ละกยูร ฿ยบัวกลิ่น (2551) ซึ่งมีขอคนพบ 
คือ การวัดระดับความพอพียง ดยพิจารณาตัวช้ีวัดเดป็น 4 องคแประกอบเดก 1) ตัวช้ีวัดดานศรษฐกิจ 2) 
ตัวช้ีวัดดานสังคม 3) ตัวช้ีวัดดานการมือง 4) ตัวช้ีวัดดานสิ่งวดลอม กาญจนา วรพันธแ ละพระอธิการสุริยา สนุด
จิตต  (2550) ซึ่งมีขอคนพบ คือ กระบวนการรียนรู 8 ข้ันตอน ดังนี้ สรางความตะหนัก  รียนรูรื่อง฿กลตัว  ลือก
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รียนตามความสน฿จพียงรื่องดียว ตั้งปูาหมาย ละวางผนการรียนรูจากรื่องที่ลือกรวมกัน รียนรูรวมกันละ              
ลงมือปฏับัติ สรุปละตรวจสอบขอมูล ฿ชประยชนแจากขอมูล ละสรุปละนําสนอผลการรียนรู ฉลิมศรี  จอกทอง 
ละคณะ (2550) ซึ่งมีขอคนพบ คือ กระบวนการดํานินชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง คือมีความ
พอประมาณรูจักยกระหวางความจําป็นกับความตองการมีขอมูลความรูประกอบทําทุกๆอยางบบคอยป็นคอยเป
฿ชความรูจากภูมิปใญญาผสมผสานกับความรูสากล฿นการทํากษตรบบพอพียงพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตละ
สิ่งวดลอมท่ีดี ชฏา ณรงคแฤทธิ์ ละคณะ (2550) ซึ่งมีขอคนพบ คือ ผู฿ชสามารถ฿ชมดูลปลงท่ีดินพื่อดิจิเทสแผน
ที่วกตอรแชิงลขจากภาพถายทางอากาศตนฉบับละนําขาขอมูลคุณลักษณะของปลงที่ดินหลานั้น ฿นมดูลภัย
ธรรมชาติผู฿ชสามารถจําลองขอมูลสภาพวดลอมพื่อประมินระดับความสี่ยงภัย 4 ดาน คือ ลงทวม ดินถลม 
ละการพังทลายของดิน ปรมจิตตแ  ชนะวงศแ  ละคณะ (2550)  ซึ่งมีขอคนพบ คือ การกปใญหา฿นป็นฐาน฿นการ
ดํารงชีวิตตามหลักศรษฐกิจพอพียงดยบูรณาการระบบพัฒนาการรยีนรู฿นกิจกรรมการกปใญหาความยากจนดวย
จทยแวิจัย 4 กลุม 13 ประด็น ประกอบดวยจทยแดานการพัฒนาการรยีนรูการกปใญหาหาศรษฐกิจชุมชน จํานวน 
8 ประด็น ฿นรื่องการทํานา เรนาสวนผสม การพัฒนาการกษตรอินทรียแ การลดตนทุนการผลิต การสราง
มูลคาพิ่มจากผลผลิตการกษตร ปใญหาสังคม 3 ประด็น ฿นรื่องการ฿ชภูมิปใญญาดานสุขภาพชุมชนการพัฒนาทุน
ทางสังคม การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ปใญหาดานทรัพยากร 1 ประด็น ป็นการฝูาระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ละปใญหาการมืองการปกครอง 1 ประด็น ฿นรื่องการพัฒนาการรียนรูการมีสวนรวมทางการมืองภาคประชาชน 
วณิษฐา ธงเชย ละคณะ (2549) ซึ่งมีขอคนพบ คือ การบริหารจัดการชิงพื้นที่ มีองคแประกอบ 6 ดาน คือ 
1. กระบวนการทํางานตอนื่อง 2. กระบวนการจัดทําผนชุมชนสร็จสมบูรณแทุกระดับ 3. กนนําชุมชนละ
คณะทํางานเดรียนรูกระบวนการ เดพัฒนานักวิจัยทองถิ่น 4. มีหลงสนับสนุนงบประมาณ฿นทองถิ่น 5. กิดภาคี
ความรวมมือทั้งภาครัฐ อกชนละประชาชน ละ 6. ชุมชนเดคนหาขอมูลละวางผนกเขปใญหาชุมชนอง สุวกิจ 
ศรีปใดถา (2549) ซึ่งมีขอคนพบ คือ การประยุกตแหลักการจัดการธุรกิจตาม นวพระราชดําริศรษฐกิจพอพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน คือตอง฿หผูประกอบการรียนรูขา฿จหลักการอยางจริงจังละควรประกอบการดยมีความมีหตุผล
พอประมาณละสามารถคุมกันตนองเดอุมชูตัวองเด฿หยืนบนขาตนองเด บานย็น ณ หนองคาย ละคณะ 
(2548) ซึ่งมีขอคนพบ คือ ศูนยแประสานสนับสนุนตอสูพื่ออาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.นพ.) จะ
กปใญหาความยากจนดยกระบวนการผนชุมชน ฿นระยะที่ 2 – ระยะที่ 3 ตอเป฿นปี 2549 พื่อ฿หครอบคลุมพื้นที่
ทุกตําบลทุกหมูบาน ละสุรจิต ชิรวิทยแ ละ คณะ (2548) ซึ่งมีขอคนพบ คือ กลเกละกระบวนการการดํานินการ
บริหารการจัดการชิงพื้นที่ตองอาศัยกระบวนการสรางการมสีวนรวมระหวางภาครฐัภาคประชาชน ละภาควิชาการ
อยางตอนื่อง ควรมีการสรุปบทรียนกระบวนการจัดทําผนชุมชน฿นระยะวลาที่ผานมาพื่อปรับกระบวนการ
ดํานินงานอยางหมาะสมตอการก็บขอมูลพื้นที่ตนบบ รวมทั้งรูปบบสําหรับการขยายผลการดํานินงาน฿นพ้ืนท่ี 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะการใช๎ประโยชน๑จากการวิจัย 
  1.1 ผลที่เดจากการศึกษาการหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสราง
คนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวา นักวิจัยเดสรางกระบวนการครบถวนตั้งต
การ฿หบริการระดับ ตนน้ํา การ฿หบริการระดับกลางน้ํา ละการ฿หบริการระดับปลายน้ํา ดยมื่อพิจารณาถึง
ความสําร็จของการดํานินงาน พบวา การ฿หบริการระดับตนน้ํามีความพึงพอ฿จนอยที่สุด ดังนั้น฿นการดํานิน
ครงการครั้งตอเปจึงควร฿หความสําคัญกับการ฿หบริการ฿นระดับตนน้ํา 
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  1.2 ผลที่เดจากการถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสราง
คนตนบบ ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวา มีปใจจัยสูความสําร็จละความลมหลว 
จํานวน 10 ตัวปร ซึ่งสามารถ฿ชป็นตัวช้ีวัดบบอยางท่ีดี฿นการดํานินครงการวิจัย฿นครั้งตอเปเดป็นอยางดี 
  1.3 ผลที่เดจากการผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงสูสาธารณชน พบวา มีวิธีการ฿นการผยพร จํานวน 9 วิธีการ ซึ่งนักวิจัยสามารถนําวิธีการ
ดังกลาวเป฿ชพื่อ฿หกิดการลกปลี่ยนรียนรูละการพัฒนาการดํานินครงการสรางฐานการรียนรูละคนตนบบ
ฟารแมกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเด 
 2. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 การดํานินการพื่อหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการสรางฐานการรียนรูละสรางคน
ตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจากการศึกษา฿นครั้งนี้กิดขึ้นจากการที่นักวิจัยเด
วางผนละดํานินการดวยตนองซึ่งจะทํา฿หกิดปใญหาละอุปสรรคตอผูรับบริการเด ดังนั้น฿นการศึกษาครั้งตอเป
ควรสอบถามถึงความตองการของผูรับบริการวามีความตองการ฿หหนุนสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการดํานิน
ครงการวิจัยอยางเรบาง  
  2.2 การถอดบทรียนความสําร็จละความลมหลวของการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ
ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นครั้งนี้เดตัวปรสูความสําร็จรียบรอยลว ตยังขาดการนํา
ตัวปรดังกลาวเป฿ชประยชนแ ดังนั้นการศึกษา฿นครั้งตอเปควรศึกษาถึงอิทธิพลของตัวปรดังกลาวตอความสําร็จ
หรือลมหลว฿นการการสรางฐานการรียนรูละสรางคนตนบบ ฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
  2.3 การผยพรฐานการรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
สูสาธารณชนเดดํานินการผานชองทางตาง ๆ รียบรอยลว รวมถึงเดประมินความพึงพอ฿จ฿นการผยพรฐานการ
รียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงชนกัน ซึ่งผลดังกลาวทํา฿หทราบวาการ
ผยพรดังกลาวมีประด็นอะเรบางที่ตองปรับปรุงละกเข ตยังขาดการปรับปรุงละกเขสําหรับการศึกษา฿น
ครั้งนี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งตอเปนักวิจัยสามารถนําประด็นตางๆ มาดํานินการพื่อพัฒนารูปบบการผยพรฐาน
การรียนรูละคนตนบบฟารแมกษตรผสมผสานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสูสาธารณชน฿หประสบความสําร็จ
มากขึ้น 
 
เอกสารอ๎างอิง 
กาญจนา วรพันธแ  ละพระอธิการสุริยา สนุดจิตต. 2550. รายงานการวิจัยเร่ืองกระบวนการพัฒนาการเรียนการ

สอนเศรษฐกิจพอเพียงเด็กนักเรียนโดยการมีสํวนรํวมของบ๎าน วัด โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสวําง
จิตวิทยา ตําบลเสาเล๎า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑. กรุงทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.). 

ขวัญกมล ดอนขวา. 2555. รายงานการวิจัยเร่ืองแบบจําลองการประยุกต๑ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี. 

ขวัญกมล ดอนขวา. 2556. รายงานการวิจัยเร่ืองการจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี. 



 

 

837 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

จรรยาพัตรแ สุวรรณศักดิ์. 2556. รายงานการวิจัยเร่ืองการจัดการองค๑การบริหารสํวนตําบลตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา องค๑การบริหารสํวนตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ๑ . 
พชรบูรณแ :  

จิราภรณแ อุน฿จ. 2551. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมํ. ชียง฿หม : มหาวิทยาลัยมจ. 

ฉัตรนภา พรหมมา. (2551). รายงานการวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูแบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนานักจัดกา
รานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของเครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค๑กรท๎องถิ่นเขตภาคเหนือตอนลําง. กรุงทพ 
ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ฉลิมศรี  จอกทอง ละคณะ. 2550. รายงานการวิจัยเร่ืองการเชื่อมโยงเคร่ืองขํายเพ่ือประยุกต๑ใช๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษา บ๎านซําเลือด ตําบลกงรถ อําเภอห๎วย
แถลง และบ๎านลําโพง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา. 

ชฏา ณรงคแฤทธิ์ ละคณะ. (2550). รายงานการวิจัยเร่ืองระบบฐานข๎อมูลสําหรับการบริหารการจัดการเชิงพ้ืนที่
เพ่ือแก๎ไขความยากจนในระดับตําบลจังหวัดอุตรดิตถ๑. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

เชยรัตนแ  ปราณี ละคณะ. 2551. รายงานการวิจัยเร่ืองการวิจัยเอกสาร ชุมชนต๎นแบบที่นําแนวพระราชดําริ 
เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหาความยากจนอยํางยั่งยืน. นครสวรรคแ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรคแ. 

ดวงดือน ภูตยานันทแ  ละคณะ. (2553). รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ต็มดวง ตรีธัญญพงศแ ละคณะ. (2554). รายงานการวิจัยเร่ืองผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ทรงศักดิ์  นิธิปรีชา ละคณะ. (2552). รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิจัยด๎าน
การศึกษาและการจัดการความร๎ูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 

นงลักษณแ จิ๋วจู ละคณะ. 2558. รายงานการวิจัยเร่ืองการถอดบทเรียนความสําเร็จ การเป็นชุมชนต๎นแบบด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาพัฒนาชุมชนบ๎านวังน้ําแดง หมูํที่ 5  ตําบลทํามะเขือ อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร. กําพงพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงพชร. 

นัทธปราชญแ นันทิวัฒนแกุล ละกยูร ฿ยบัวกลิ่น. 2551.  รายงานการวิจัยเร่ืองการรูปแบบและกระบวนการ
ประยุกต๑ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคมให๎เป็นรากฐานที่
มั่นคง และปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎สมดุลและยั่งยืน. กรุงทพฯ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล
ธัญบุรี (คลองหก). 

นิสรา  ฿จซื่อ. 2557. รายงานการวิจัยเร่ืองป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับความสําเร็จในการเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง. กรุงทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ. 

บานย็น   ณ หนองคาย ละคณะ. (2548). รายงานการวิจัยเร่ืองโครงการนํารํองบูรณาการจังหวัดเพ่ือแก๎ป๓ญหา
ความยากจนจังหวัดนครพนม. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 



 

 

838 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

บุญ฿จ ศรีสถิตยแนรากูร. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัย : แนวทางปฏิบัติสูํความสําเร็จ.  กรุงทพฯ :บริษัท ยูอนดแเอ 
อินตอรแมีดีย จํากัด. 

ประยชนแ คุปตแกาญจนากุล ละคณะ. (2549). รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ปรีชา  อุยตระกูล ละคณะ. (2552). รายงานวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนร๎ูผํานการพัฒนาระบบข๎อมูลท๎องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ปรมจิตตแ  ชนะวงศแ  ละคณะ. 2550. รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาโจทย๑วิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
แก๎ป๓ญหาความยากจนอยํางยั่งยืนที่สอดคล๎องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยการบูร
ณาการงานพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนตําบล : กรณีศึกษาองค๑การบริหารสํวนตําบลควนชะลิก 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

พรปริญญา สุขวัฒนา. 2557. รายงานการวิจัยเร่ืองการบริหารรจัดการและบูรณาการความร๎ูเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา. ชียง฿หม : มหาวิทยาลัยชียง฿หม. 

พัชรินทรแ ดํารงกิตติกุล ละกอบบุญ หลอทองคํา. (2552). บทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัยรํวมกับการเรียนการ
สอน ระดับปริญญาตรีและปริญาโทความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.).  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณแ. 
มาฆะ ขิตตะสังคะ  วิทยา วรรณศิริ  ละอัศวิน จุมปา. (2549) รายงานการวิจัยเร่ืองบทเรียนจากกระบวนการ

วางแผนพัฒนาการทํองเที่ยว โดยภาครัฐเอกชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือการจัดการเชิ ง
พ้ืนที่อยํางย่ังยืนจังหวัดเชียงราย. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

รขา อรัญวงศแ ละคณะ. (2550). รายงานการวิจัยเร่ืองการวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรเพ่ือพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร . กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 

วิเลพร  วงษแอินทรแ. 2554. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุํมแบบมีสํวนรํวมตาม
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง กลุํมแมํบ๎านเกษตรหนองรีรํวมใจ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ๑. พชรบูรณแ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณแ. 

ศุภลักษณแ วิวิยะสุมน. (2556). รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นของศูนย๑
ประสานงานในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลําง ปี 2556. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. (2550). รายงานการวิจัยเร่ืองนวัตกรรมการบริหารงานวิจัย
การสร๎างขุมความร๎ูเพ่ือรองรับการวิจัยเชิงพ้ืนที่. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สมชาย ธนสินชยกุล ละคณะ. (2549).  แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนร๎ูด๎วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร๑ : 
กระบวนการเรียนรู๎คํูวิจัย. กรุงทพฯ : สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ละสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2550 ). บทเรียนการบริหาร
จัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือเสริมสร๎างการบริหาร
จัดการที่ดีของกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง. นนทบุรี : บริษัท อส. อารแ. พริ้นติ้ง มสปรดักสแ จํากัด. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2551). วิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่. กรุงทพฯ : บริษัท ออฟซ็ท ครีอช่ัน จํากัด. 
สิน พันธุแพินิจ. (2551). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร๑. พิมพแครั้งท่ี 3. กรุงทพฯ : บริษัทวิทยพัฒนแ จํากัด. 



 

 

839 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สุขุม พรมมืองคุณ. 2552. รายงานการวิจัยเร่ืองการดําเนินงานแก๎ไขป๓ญหาความยากจนตามแนวพระราชดําริ
เร่ืองการพ่ึงตนเองในพื้นที่ตําบลตลุกดํู อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี. นครสวรรคแ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรคแ. 

สุจิรา  ประยูรพิทักษแ  ละคณะ. (2550).  รายงานการวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาความเข๎มแข็งในระบบการ
บริหารการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุรจิต ชิรวิทยแ และ คณะ (2548) รายงานการวิจัยเร่ืองโครงการนํารํองบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงทพ ฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุวกิจ ศรีปใดถา. 2549. รายงานการวิจัยเร่ืองการประยุกต๑หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

840 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ENTERPRISES EXPECTATIONS OF ACCOUNTING COMPETENCIES OF THE ACCOUNTANTS 
WORK IN MUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
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บทคัดยํอ 
 วัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี้พื่อศึกษาความคาดหวัง, พื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ละ
ปรียบทียบความคาดหวังละสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยป็น บบสอบถาม
฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการ SME ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 235 หง ฿น
การทดสอบสมมติฐาน฿ช Paired-Samples t-test ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชี กับการ
ปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ดานความรูหลักทางวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ละดานจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดยมีความคาดหวังมากกวาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีงานวิจัย฿นอนาคตอาจดํานินการกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่ตกตางกันออกเปพื่อสามารถ
นําผลการวิจัยนี้เป฿ชกับกลุมประชากรกลุมอื่นเด รวมทั้งอาจนําวิธีการวิจัยบบอ่ืน ๆ ชน การสัมภาษณแชิงลึก ละ
กรณีศึกษา พื่อนําผลการวิจัยมายืนยันความสัมพันธแทั้งหมดของมดลนี้ 
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, สมรรถนะทางบัญช,ี นักบัญช ี
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the expectations. To study the actual performance of the 
accountant and compare the expectations and actual performance of the accountants. The 
research tool was a questionnaire to collect data from 235 SME enterprises in Muang District, 
Nakhon Ratchasima. Paired-Samples t-test was used to test the hypothesis. The results showed 
that accountancy expectations and actual performance of the accountants; professional 
knowledge, professional skills and accountants’ ethic aspect were statistically significant 
difference at 0.05. The expectation was greater than the actual performance of the accountants. 
Future research may be conducted on a different sample, so that the results can be applied to 
other populations. Other research methods, such as in-depth interviews and case studies, may be 
used to confirm the relationship of the model. 
Keywords : Expectation, Accounting Competency, Accountant 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 SMEs ถือป็นกลเกลสําคัญที่มีบทบาท฿นการขับคลื่อนศรษฐกิจเทยมาดยตลอดผานการซื้อขายสินคา
ละบริการการการสรางรายเดการจางงานละการสงออก฿นปี 2560 SMEsมีสัดสวนตอ GDP รวมรอยละ 42.2 
(สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม.ออนเลนแ.2560) ฿นปใจจุบัน SMEs ยังประสบกับปใญหาละ
ขอจํากัด฿นการประกอบธุรกิจหลายประการเมวาจะป็นปใญหาดานการจัดการ ดานการตลาด ดานรงงาน ดาน
ทคนลยีการผลิต รวมถึงการงินละบัญชี ดยฉพาะปใญหาทางดานบัญชียังมีการจัดทําบัญชีที่เมสมบูรณและเม
สามารถนําขอมูลที่เดมา฿ช ฿นการตัดสิน฿จ วางผนละการขาถึงหลงงินทุน พื่อขยายการดํานินธุรกิจ฿นอนาคต
เด (สํานักนยบายภาษี สํานักศรษฐกิจการคลัง.ออนเลนแ.2558) นอกจากนี้สมรรถนะของนักบัญชียังป็นการสดง
ถึงการปฏิบัติงานท่ีกิดขึ้นจริง การมีสมรรถนะป็นตัวบงช้ีวาบุคคลมีขีดความสามารถท่ีจะทํางานเดอยางดี฿นสถานท่ี
ทํางาน (มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี.ออนเลนแ.2559) ละนื่องจาก฿นวันที่ 1 
มกราคม 2560 มีการปรับปลี่ยนการจัดทํารายงานทางการงินสําหรับสถานประกอบการ SME ตามกณฑแที่กําหนด
ขึ้นดยมาตรฐานการรายงานทางการงินระหวางประทศสําหรับกิจการขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับปรับปรุงปี 
2558 (IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment)(สภาวิชาชีพบัญชี ฿นพระบรมราชูปถัมภแ.ออนเลนแ. 
2559) 
 ดังนั้นนักบัญชีควร฿หความสําคัญ฿นการพัฒนาตนอง฿หมีสมรรถนะตามนวมาตรฐานสากลตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประทศ ที่เดออกบรรทัดฐาน฿นการศึกษาละพัฒนานักบัญชี฿หป็น “นัก
บัญชีมืออาชีพ” รียกวา มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ IES 
(International EducationStandards for Professional Accountants) ซึ่งป็นนวทางการพัฒนามาตรฐาน
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี฿ชป็นครื่องมือ฿นการพิ่มศักยภาพของนักบัญชี฿นการปฏิบัติงาน฿หมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (สภาวิชาชีพบัญชี ฿นพระบรมราชูปถัมภแ.ออนเลนแ. 2559) 
 นื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีสถานประกอบการที่จดทะบียนป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
มากป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยฉพาะ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนสถาน
ประกอบการที่จดทะบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาละยังคงดํานินงานอยูคิดป็นรอยละ 54.22 ของ
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแ.ออนเลนแ.2560) ละจากการทบทวน
วรรณกรรมกี่ยวกับการปรียบทียบความคาดหวังละสมรรถนะทางบัญชี ยังเมพบงานวิจัยประภทนี้ ฿นพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นสาหตุหลานี้จึงทํา฿หผูวิจัยสน฿จศึกษาความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่
ปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการ ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความคาดหวังตามทัศนะของผูประกอบการ ผูจัดการฝุายบัญชี ละหัวหนางานบัญชีที่มีตอ
สมรรถนะของนักบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 2. พื่อศึกษาสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 3. พื่อปรียบทียบความคาดหวังตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีที่มีตอสมรรถนะของนักบัญชีละ
สมรรถนะ฿นการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. สถานประกอบการ SMEsหมายถึง สถานประกอบการที่จดทะบียนป็นนิติบุคลคล ฿นรูปบบของ 
บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีทุนจดทะบียนเมกิน 5 
ลานบาท มีรายเดเมกิน 30 ลานบาทตอรอบระยะวลาบัญชี ละสถานที่ตั้งสถานประกอบการอยู฿นขตอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดห็น การรับรู การตีความ หรือการคาดการณแตอหตุการณแ
ตางๆ ท่ียังเมกิดขึ้นของนักบัญชี ที่คาดหวัง฿นนักบัญชี ดยคาดหวังหรือตองการ฿หนักบัญชีประพฤติปฏิบัติ฿นสิ่งที่
หัวหนางานบัญชีตองการ หรือคาดหวังอาเว 
 3. สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ฿นดานตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 2 รื่อง นื้อหาของปรกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 รื่อง การพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะริ่มรก – ทักษะทางวิชาชีพ(ฉบับปรับปรุง)ฉบับที่ 4 รื่อง คานิยม จรรยาบรรณ ละทัศนคติทาง
วิชาชีพ 
 4. นักบัญชี หมายถึง นักบัญชีที่ปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการ SMEs ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาละรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย฿นอดีตละทฤษฏีความคาดหวังพบวา ความคาดหวัง
สมรรถนะของนักบัญชีตามทัศนะสูงกวาสมรรถนะของนักบัญชี฿นการปฏิบัติงานจริง จึงสามารถสรุปป็นกรอบ
นวคิด฿นการวิจัยเดดังนี้ 
 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยคือสถานประกอบการ SMEs ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ทั้งสิ้น 510 หง (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแ.ออนเลนแ. 2560) ละนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่
นนอน ผูวิจัยจึงเด฿ชสูตรจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size) ตามวิธีของ Taro Yamane 
ซึ่งกําหนดความช่ือมั่น 95% คาความคาดคลื่อนเมกิน 0.05 พบวาจํานวนที่ตองก็บขอมูลมีจํานวน 224 หงดย
ผื่อการสูญหายของบบสอบถามอีก 5% ทากับ 11 หง รวมขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ทากับ 
235 หง 
 การตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การทบทวนวรรณกรรมพื่อ฿ชป็นนวทาง฿นการสราง
บบสอบถามฉบับราง (2) นําบบสอบถามสนอตอผูชี่ยวชาญพื่อตรวจสอบความที่ยงตรงชิงนื้อหาละภาษาที่

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนการทางบัญช ี

 

ความคาดหวังสมรรถนะของนักบัญชีตามทัศนะ 

สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานจริง 
ตามทัศนะ 
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฿ช฿นบบสอบถาม ดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความ
คิดห็นของผูชี่ยวชาญพื่อพิจารณาคัดลือกฉพาะขอรายการ (Items)(3) การหาความช่ือมั่น (Reliability) ดยนํา
บบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลวเปทดสอบ (Pre - Test) ดยการทดลอง฿ช (Try - Out) บบสอบถาม กับสถาน
ประกอบการที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด ละนําบบสอบถามที่เดมาวิคราะหแหาความช่ือถือเดของ
บบสอบถาม ดย฿ชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)เดคาความ
ชื่อถือเด ดานความรูหลักทางวิชาชีพ (ความคาดหวัง) อยูระหวาง 0.733 – 0.848 (การปฏิบัติงานจริง)อยูระหวาง 
0.796 – 0.851 ดานทักษะทางวิชาชีพ (ความคาดหวัง) อยูระหวาง 0.714 – 0.871 (การปฏิบัติงานจริง) อยูระหวาง 
0.732 – 0.849 ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ความคาดหวัง) อยูระหวาง 0.713 – 0.772 (การ
ปฏิบัติงานจริง) อยูระหวาง 0.805 – 0.856การก็บรวบรวมขอมูลจากบบสอบถาม ผูวิจัยเดทําการสุมตัวอยาง 
บบดย฿ชความสะดวก (Convenience Sampling) ละดํานินการ ดังนี้ (1) ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพื่อขอ
อนุญาตก็บขอมูลกลุมตัวอยาง คือ สถานประกอบการ SMEs ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา (2) นํา
บบสอบถามที่เดรับการตรวจสอบคุณภาพลวผูวิจัย ทําการก็บรวบรวมขอมูลดวยตนอง ลวทําการติดตอทวง
ถามอีกครั้งพื่อ฿หเดบบสอบถามกลับมา฿หเดมากที่สุดทําการตรวจสอบความถูกตอง ละความสมบรูณแของ
คําตอบ฿นบบสอบถามทั้งหมด กอนการนํามาลงรหัส (Coding) พื่อนําเปทําการวิคราะหแขอมูลดวยปรกรม
สําร็จรูปทางสถิติ 
 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแ Paired - Samples t – test ฿นการปรียบทียบความตกตางของคาฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางสองกลุมที่เมป็นอิสระตอกัน ละการทดสอบสมมติฐาน฿ชความช่ือมั่น 95% ดังนั้น  จะปฏิสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอมื่อคา Sig 2 – tailed นอยกวา 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษารื่องความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่ปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการ ฿นขต
อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมาดยเดสนอผลการวิคราะหแดังนี้ 
 ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 31-35 ปี 
ปฏิบัติงาน฿นตําหนงหัวหนางานบัญชี มีระยะวลาการปฏิบัติงาน฿นตําหนงปใจจุบันอยู฿นชวงระหวาง 1-5 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพบัญชี 
 ขอมูลทั่วเปของสถานประกอบการ มีลักษณะการจดทะบียนนิติบุคคลของสถานประกอบการป็น หาง
หุนสวนจํากัด ดยสวน฿หญประกอบธุรกิจ ประภท พาณิชยแกรรม มีระยะวลา฿นการดํานินธุรกิจอยูระหวาง 5 ปี –
6 ปี มีรายเดฉลี่ยตอปี เมกิน 10 ลานบาท มีจํานวนพนักงาน฿นสถานประกอบการ เมกิน 15 คน มีจํานวน
พนักงานบัญชีระหวาง 1-5 คน ละมีระดับการศึกษาของนักบัญชี฿นสถานประกอบการระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาชีพบัญช ี
 ขอมูลทั่วเปของกระบวนการทางบัญชี พบวาดยสวน฿หญสถานประกอบการเม฿ชปรกรมสําร็จรูป
ทางการบัญชี มีกระบวนการบันทึกขอมูลทางการบัญชีดย฿ชบริการสํานักงานบัญชี มีกระบวนการประมวลผล
ทางการบัญชีดย฿ชบริการสํานักงานบัญชี มีการคัดลือกพนักงานบัญชี พื่อทํางาน฿นสถานประกอบการ ดยสวน
฿หญ฿ชวิธีการสอบสัมภาษณแ 
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ตารางที่ 1 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีดยรวม 3 ดาน 

ความคาดหวัง  S.D. ความคาดหวัง ลําดับที ่
1. ดานความรูหลักทางวิชาชีพ  3.35 0.21 ปานกลาง 3 
2. ดานทักษะทางวิชาชีพ 3.45 0.12 มาก 2 
3. ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3.95 0.33 มาก 1 

รวม 3.55 0.15 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ มีความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี฿น
สถานประกอบการ ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ( x = 3.55; S.D = 0.15) 
มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวาผูตอบบบสอบถาม มีความคาดหวัง ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
( x = 3.95; S.D = 0.33) ป็นอันดับ 1 รองลงมาดานทักษะทางวิชาชีพ ( x = 3.45; S.D = 0.12) ดานความรูหลัก
ทางวิชาชีพ ( x = 3.35; S.D = 0.21) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ดยรวม 3 ดาน 

ความคาดหวัง  S.D. ความคาดหวัง ลําดับที ่
1. ดานความรูหลักทางวิชาชีพ  3.16 0.25 ปานกลาง 2 
2. ดานทักษะทางวิชาชีพ 3.15 0.25 ปานกลาง 3 
3. ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3.33 0.26 ปานกลาง 1 

รวม 3.21 0.16 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 2 พบวา การปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี฿นสถานประกอบการ ฿นขตอําภอมือง จังหวัด
นครราชสีมา ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ( x = 3.21; S.D = 0.16) มื่อพิจารณาป็นรายดานลว พบวาการ
ปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ( x = 3.33 ; S.D = 0.26) ป็นอันดับ 1
รองลงมาเดก ดานความรูหลักทางวิชาชีพ ( x = 3.16 ; S.D = 0.25) ดานทักษะทางวิชาชีพ ( x = 3.15 ; S.D = 
0.25) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 คาสถิติปรียบทียบคาฉลี่ยระหวางความคาดหวังละสมรรถนะทางบัญชี ของนักบัญชีที่ปฏิบัติงาน฿น
 สถานประกอบการ฿นขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ป็นรายดาน 

นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
SME 

ความคาดหวัง การปฏิบัติงาน
จริง 

t Sig 

 S.D  S.D 
1. ดานความรูหลักทางวิชาชีพ 3.35 0.21 3.16 0.25 3.61 0.00* 
2 .ดานทักษะทางวิชาชีพ 3.45 0.12 3.15 0.25 16.23 0.00* 
3. ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ 3.95 0.33 3.33 0.26 22.53 0.00* 

รวม 3.55 0.15 3.21 0.16 22.74 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

X

X

X X
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 จากการศึกษาพบวา ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี฿นสถานประกอบการ ฿นขตอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมามากกวาการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี฿นสถานประกอบการ ฿นขตอําภอมือง จังหวัด
นครราชสีมา฿นทุกดาน ดานความรูหลักทางวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ละดานจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพดยตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปลายผล 
 ผลลัพธแที่เดจากการวิคราะหแการปรียบทียบระหวางความคาดหวังละสมรรถนะของนักบัญชีดยความ
คาดหวังละการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ดานความรูหลักทางวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ละดาน
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีความคาดหวังสูงกวาการปฏิบัติงานจริงของนัก
บัญชี ทั้ง 3 ดาน 
 ดานความรูหลักทางวิชาชีพสอดคลองกับงานวิจัยของเพสรณแ สูงสมบัติ ละ ศิริรัตนแ พวงสงสุข (2559) 
ศึกษารื่อง คุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ ที่พึงประสงคแตามความตองการของผู ฿ช
บัณฑิต ซึ่งพบวาความคาดหวังของผู฿ชบัณฑิตยังสูงกวาคุณลักษณะบัณฑิต฿นทุกดานทั้งรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาละสภาวิชาชีพ ละดานอื่นๆ เดกดานคุณธรรม จริยธรรมดานความรู ดานปใญญา ดานทักษะ
ระหวางบุคคลละความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิคราะหแชิงตัวลข การสื่อสาร ละการ฿ชทคนลยีสารสนทศ 
 ดานทักษะทางวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของวิเล พินยภรณและคะนึงนิจ นิรมิตจียรพันธแ (2559) 
ศึกษารื่องคุณลักษณะนักบัญชีตามความตองการของผูประกอบธุรกิจคาสงคาปลีก จังหวัดภูก็ต ซึ่งพบวา 
คุณลักษณะนักบัญชีตามความตองการของผูประกอบธุรกิจคาสงคาปลีกอยู฿นระดับมากรียงลําดับดังนี้ ทักษะทาง
คุณลักษะฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธแระหวางบุคคลละการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการชิงปฏิบัติละหนาที่
งานทักษะการบริหารองคแกรละการจัดการธุรกิจ ทักษะทางปใญญา 
 ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสอดคลองกับงานวิจัยของสมบรูณแ กุมาร ละ ฐิตินันทแ กุมาร 
(2557) ศึกษารื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคแของสถานประกอบการ฿นจังหวัดนาน ซึ่งพบวา ดาน
คุณธรรมจริยธรรมจาของหรือผูบริหารของสถานประกอบการสวน฿หญตองการนักบัญชีที่มีความซื่อสัต ยแสุจริต
สอดคลองกับผลการวิคราะหแดานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีความที่ยงธรรมละความซื่อสัตยแสุจริตป็น
คุณสมบัตินักบัญชีท่ีตองการสูงสุด 
 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัย 
 ผูมีสวนกี่ยวของอาจนําผลการวิจัยนี้เปป็นนวทางพัฒนาดานสมรรถนะของนักบัญชีพื่อ฿หนักบัญชีมี
ความรูความสามารถ฿นดานตางๆ จากงานวิจัย พบวา นักบัญชีควรเดรับการพัฒนาศักยภาพ 1) ดานความรูหลักทาง
วิชาชีพ ซึ่งตรงกับ มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 รื่อง นื้อหาของ
ปรกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 2) ดานทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งตรงกับ มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 รื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะริ่มรก – ทักษะทางวิชาชีพ (ฉบับ
ปรับปรุง) 3) ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งตรงกับ มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 4 รื่อง คานิยม จรรยาบรรณ ละทัศนคติทางวิชาชีพ 
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 นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาควร฿ชงานวิจัยนี้ป็นนวทาง฿นการผลิตบัณฑิตละปรับปรุงหลักสูตร฿ห
หมาะสมกับตลาดรงงานดยหลักสูตรควรนน฿หมีรายวิชาที่นน ความรูหลักทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพละ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรศึกษาความคาดหวังละสมรรถนะทางบัญชี ของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการ฿นขต
อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับอื่น
ชน ฉบับท่ี 5(ฉบับปรบัปรุง) รื่อง ขอกําหนดดานประสบการณแทํางานจริง 
 2. ควรศึกษา ถึงปใญหาละอุปสรรคที่สงผลตอสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี ซึ่งจะทํา฿หองคแกรละผูที่
มีสวนกี่ยวของทราบถึงปใญหา ละนวทาง฿นการปรับปรุงกเข฿หเดตรงประด็นกับปใญหาที่กิด 
 3. ควรศึกษาองคแประกอบอื่นๆ ที่สงผลตอ ความรูหลักทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ ละจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ พื่อประยชนแ฿นการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี฿หมีคุณคาตอการปฏิบัติงาน 
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บทคัดยอํ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาระดับของภาวะผูชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน ฿นสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 2) พื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพการสอนของครู฿น
สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 3) พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิง
สรางสรรคแของผูบริหารรงรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ ขต 1 ดย฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงบรรยาย  (Descriptive Research) วิคราะหแขอมูลดย฿ชคาสถิติรอยละ 
คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ละสหสัมพันธแพหุคูณ (Multiple Correlation) ประชากรที่฿ช฿นการศึกษา เดก ขาราชการครู ละ
ผูบริหารสถานศึกษา มีกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน ผลการวิจัยพบวา  
 1. ระดับของภาวะผูชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน ดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ 
“มาก” มื่อพิจารณาตละองคแประกอบ พบวา ดานการมีความยืดหยุน มีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ “มากที่สุด” 
ดยมีคาฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการมีวิสัยทัศนแ มีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ “มาก” ละดานที่มีคาฉลี่ยต่ํา
ที่สุดคือการมีจินตนาการ มีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ “มาก”  
 2. ระดับของประสิทธิภาพการสอนของครู ดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ “มาก” มื่อ
พิจารณาตละองคแประกอบ พบวา ดานความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน มีคาฉลี่ยสูงสุด มีระดับพฤติกรรมอยู
฿นระดับ “มากที่สุด” รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพของครู มีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ “มาก” ละดานการ
จัดการรียนการสอนมีคาฉลี่ยต่ําสุด มีระดับพฤติกรรมอยู฿นระดับ “มาก”  
 3. ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
ดยภาพรวมมีความสัมพันธแทางบวกอยู฿นระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คูที่มีความสัมพันธแสูงสุด
คือ การมีความยืดหยุน (X3) กับความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน (Y4) มีความสัมพันธแกัน฿นระดับปานกลาง คูที่มี
ความสัมพันธแกันนอยสุดมี 2 คู เดก การมีวิสัยทัศนแ(X1) กับ ความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน (Y4) ละการมี
ความยืดหยุน (X3) กับ  การจัดบรรยากาศ฿นช้ันรียน (Y5) ความสัมพันธแอยู฿นระดับปานกลาง ภาวะผูนําชิง
สรางสรรคแของผูบริหารรงรียน รวมกันพยากรณแประสิทธิภาพการสอนของครู ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1ดยรวมเดรอยละ 59.8 ละรวมกันพยากรณแประสิทธิภาพการสอนของครูราย
ดาน รียงตามลําดับ ดังน้ี ความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน(Y4) รอยละ 45.1 การจัดการรียนการสอน (Y1) รอย
ละ 44.4 การวัดละประมินผล (Y2) รอยละ 39.4 บุคลิกภาพของครู(Y3) รอยละ 35.8 การจัดบรรยากาศ฿นช้ัน
รียน (Y5) รอยละ 34.8 
คําสําคัญ : ภาวะผูชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน, ประสิทธิภาพการสอนของครู  
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the level   Creative Leadership of 
administrators under The Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1, 2) study the 
level of Teaching Efficiency of Teachers under The Office of Chaiyaphum Primary Education 
Service Area 1 3) study Relationship Between Creative Leadership And Teaching Efficiency of 
Teachers under The Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1. Sampling group was 
selected based on Krejcie and Morgan table, chosen at random through classification of school 
size consisted of 2,176 persons including administrators and teachers. Instrument for collecting 
data was the questionnaire. Data was analyzed for getting value of percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple correlation coefficient, 
in order to search for value of relationship between creative leadership and teaching efficiency of 
teachers under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1. Research findings 
were as follows;  
 1. The overall of Creative Leadership of administrators under The Office of Chaiyaphum 
Primary Education Service Area 1 was at high level. Regarding to each aspect, having flexibility 
was found at the highest level. The lowest one was imagination found at the high level.  
 2. The overall of teaching efficiency of teachers under The Office of Chaiyaphum 
Primary Education Service Area 1 was at high level. Regarding to each aspect, having relationship 
between teachers and students was found at the highest level. The lowest one was teaching 
learning.  
 3. Result of investigating the relationship between creative leadership and teaching 
efficiency of teachers under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1 was 
positively found through the overview at high level. The most relationship was found at high 
level of  flexibility (X3) and relationship between teachers and students (Y4)  The least 
relationship was also found at moderate level of  vision (X1) and  relationship between teachers 
and students (Y4) flexibility (X3) and classroom environment   (Y5) Creative Leadership of 
administrators  were together applied for predicting teaching efficiency of  teachers under The 
Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1 and came out with 59.8 %. Considering at 
each aspect, result of quality prediction were found and ranked in order as follows:  relationship 
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between teachers and students (Y4) at 45.1 %, teaching learning (Y1) at 44.4 %, measurement and 
evaluation (Y2) at 39.4 %, teacher personality (Y3) at 35.8 %, classroom environment (Y5) at 34.8 %  
Keywords : Creative Leadership of administrators, Teaching Efficiency of Teachers 
 
ที่มาและความสําคัญ 
 การปฏิรูปการศึกษาของเทย฿นชวงทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 -2561) มีความมุงหวัง฿หการศึกษาของ
ประทศมีการปรับฉมเปสูการจัดการศึกษาอยางมคีุณภาพพื่อ฿หคนเทยเดรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพภาย฿นปี 
2561 ดยมีกรอบปฏิรูป 4 ปใจจัย เดก การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเทย฿นยุค฿หม การพัฒนาคุณภาพครู฿นยุค฿หม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหลงรียนรูยุค การพัฒนาการบริหารจัดการ฿หม (สํานักงานลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554) ดยผูนําหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ ละผูมีสวนกี่ยวของ฿นการจัดการศึกษาทุกภาคสวน
ตองรงดํานินการ฿หบรรลุผลอยางมีคุณภาพ ดยฉพาะผูบริหารสถานศึกษาป็นบุคคลที่สําคัญที่ตองขับคลื่อน
ภารกิจการบริหารการศึกษา฿หบรรลุตามปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษา (ทวีภรณแ วรชิน ,2559) ดยผูบริหาร
รงรียนมีความสําคัญอยางยิ่ง฿นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หมีประสิทธิผล ตอง฿ชความรูความสามารถละ
ประสบการณแ สรางวิสัยทัศนแ฿นการปลี่ยนปลง สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา฿หเดรับการพัฒนา฿หทันตอการ
ปลี่ยนปลงของสภาวการณแลก฿นปใจจุบัน ดยมุง฿หกิดผลสัมฤทธ์ิตามปูาหมายที่วางเว ผูบริหารรงรียนนับป็น
กลเกลสําคัญที่จะป็นผูนํา฿นการบริหารจัดการสถานศึกษา ฿หมีคุณภาพ ประสิทธิภาพละประสิทธิผล สูความป็น
ลิศ฿นดานวิชาการละคุณภาพการศึกษา ความสําร็จหรือความลมหลวทางการศึกษานั้น ผูบริหารมีสวนสําคัญที่
จะทํา฿หการบริหารจัดการสถานศึกษาละการพัฒนา คุณภาพการศึกษาประสบความสําร็จ ซึ่งคุณภาพละ
ประสิทธิภาพทางการศึกษามักจะปรปรวนตาม ผูนําหรือผูบริหาร (อุทัย บุญประสริฐ, 2542)  
 ฿นยุคปใจจุบันมีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว ผูนํายุค฿หมตองรูจักคิดวิคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
รื่อง฿หม฿หม คิดทําสิ่ง฿หม ๆ ซึ่งป็นที่มาของความคิดชิงสรางสรรคแ ทฤษฎีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแ เดรับการ
พัฒนาดย Ash and Persall (1999 อางถึง฿น สุทพ พงศแศรีวัฒนแ, 2549) บนพื้นฐานความช่ือวา ฿นสถานศึกษา
หนึ่งอาจมีผูนําเดหลายคนซึ่งบทบาท฿นการ฿ชภาวะผูนํา฿นลักษณะตาง ๆ มากมายบนภาวะผูนําจึงมิเด
ฉพาะจาะจงตผูบริหารทานั้น ตหนาที่ของผูบริหารตองสรางอกาสการรียนรู฿หกครูละบุคลากร พื่อป็น
ชองทาง฿หบุคคลหลานี้เดพัฒนาขาสูการป็นผูนําที่สรางสรรคแ อลลีส พอล ทอรแรนซแ (Ellis Paul Torrence)  
“บิดาหงความคิดชิงสรางสรรคแ” กลาววา ความคิดสรางสรรคแ ป็นกระบวนการที่บุคคลเวตอปใญหา ขอบกพรอง 
ชองวาง฿นดานความรูสิ่งที่ขาดหายเปหรือสิ่งที่เมประสานกันละเวตอการยกยะสิ่งตางๆ เวตอการคนหาวิธีการ
กเขปใญหา เวตอการคาดดาหรือการตั้งสมมติฐานที่กี่ยวกับขอบกพรอง ละคิดตอเปวาการคนพบจะนําเปสู
นวทางที่กิดความคิด฿หม ๆ หรือวิธีการ฿หม ๆ (กิตติ์กาญจนแ ปฏิพันธแ , 2556) ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแป็น
ลักษณะหรือพฤติกรรม฿นการนําผูอื่น ที่ประกอบดวย การมีวิสัยทัศนแ การมีจินตนาการ ละความยืดหยุน 
การสอนป็นกระบวนการรียนรูที่ผูสอนเดจัดหรือดํานินการ฿หสอดคลองกับผูรียน ตามความตกตางระหวาง
บุคคลละความสามารถทางปใญญา วิธีการรียนรูดยบูรณาการคุณธรรม คานิยม คานิยมอันพึงประสงคแ การ฿ห
ผูรียนมีสวนรวม฿นการปฏิบัติจริง เดพัฒนากระบวนการคิด วิคราะหแ ทดลองละสวงหาความรูดวยตนองตาม
ความถนัดความสน฿จ มีการวัดผลประมินผลตามสภาพจริง ทํา฿หผูรียนกิดการรียนรูเดตามมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนด พื่อ฿หการปฏิรูปการศึกษาบรรลุปูาหมาย สงผล฿หระบบของชาติ ปลี่ยนปลงสูทิศทางที่ดี ดยครูตองมี
ประสิทธิภาพ฿นการสอน นื่องจากครูป็นผูที่มีความสําคัญ฿นกระบวนการรียนการสอน ป็นผูถายทอดความรูละ
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ประสบการณแทั้งมวลสูผูรียน ครูที่มีประสิทธิภาพการสอนสูงจะมีวิธีการสอน ทคนิคการสอน วิธีการจัดการสอน฿น
หลายรูปบบหลายลักษณะ ขาจะ฿ชวิธีการตางๆ ดังกลาวพื่อ฿หบรรลุผลการจัดการรียนการสอน อันจะป็นผล฿ห
การรียนการสอนดํานินเปอยางมีประสิทธิภาพ  
 สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิขต 1 มีการดํานินงานตามนยบายการพัฒนาดาน
ผูรียน “ด็กกงกลากรง ชุมชนขมข็งป็นสุข” ดย฿หมีความชํานาญ฿นการ฿ชครื่องมือพื่อการรียนรู (ภาษา 
การคิด การ฿ชหตุผล การกเขปใญหา คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ ทคนลยี การสื่อสาร การสรางสรรคและความรู
รอบตัว) พื่อมีทักษะการพัฒนาความป็นลิศทางวิชาการดานท่ีตนสน฿จ (สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิขต 1 ,2560) ซึ่งจะตองผานมาจากกระบวนการรียนการสอนของครูที่ชวยสงสริม฿หผูรียนกิดการพัฒนา
ทักษะความรู ละพฤติกรรมเป฿นทางที่ดีขึ้น ฿ชการจัดการ฿ชรียน จัดบรรยากาศ฿นหองรียน฿หหมาะสมกการ
รียนรู ดยผูบริหารรงรียนมีสวนชวย฿นการสงสริม฿หครู฿ชความสามารถของตน฿นการจัดการรียนการสอนพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูรียน ฿ชวิธีการละรูปบบการบริหาร฿หม ๆ พื่อปรับตัว฿หทันตอการปลี่ยนปลงที่
กิดขึ้นอยางรวดร็วของลก฿นยุคปใจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารจะมีสวนชวยสงสริมการสอนของครูป็นอยางมาก 
จากท่ีกลาวมา฿นขางตนรงรียนจึงจําป็นที่จะตองพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู ละพัฒนาคุณภาพ฿นการจัด
การศึกษา สิ่งที่ป็นตัวปรสําคัญ฿นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือผูบริหารรงรียนตอง฿ช
ความรูความสามารถกระบวนการดํานินการสริมสรางพื่อสราง฿หกิดการปลี่ยนปลง฿นตัวองของผูบริหาร
รงรียน ฿หมีความรูความขา฿จละความสามารถ฿นการจินตนาการ การมีความคิดยืดหยุน ละ฿ชวิสัยทัศนแ ตาม
ปูาประสงคแของรงรียน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับของภาวะผูชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 
 2. พื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพการสอนของครู฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ ขต 1 
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียนกับประสิทธิภาพการ
สอนของครู ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง พฤติกรรมของผูนํา฿นการบริหารงานที่฿ชวิสัยทัศนแ นวคิดวิธีการ
฿หม ๆ ป็นการตอบสนองจินตนาการละกิดความยืดหยุน นําเปสูการสรางสรรคแสิ่ง฿หม ๆ ซึ่งสามารถวัดเดจากตัว
ปรที่สังกตเด 3 ตัวปร เดก 1. วิสัยทัศนแ 2. จินตนาการ 3. ความยืดหยุน  
  1) การมีวิสัยทัศนแ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สดงออกถึงการมองภาพ฿นอนาคต ละสามารถ
สรางกลยุทธแพื่อนําเปสูการปลี่ยนปลงองคแกรสูความป็นลิศ มองการณแเกล รับฟใงความคิดห็นละ฿ส฿จ
ผูรวมงาน กลาที่จะปรับปลี่ยนรียนรูปิดรับสิ่ง฿หม ๆ มองภาพรวมของการบริหาร เมมีอคติ฿นการทํางาน ขา฿จ
องคแการทั้ง฿นอดีตละ฿นอนาคต ชื่อมั่นละตั้งมั่น฿นวิสัยทัศนแรวมกัน  
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  2) การมีจินตนาการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สดงออกถึงกระบวนการคิด การสรางสรรคแสิง่
฿หม ๆ สริมสรางบรรยากาศที่เมครงครียด ทํา฿หผูรวมงานมีความสุข ผอนคลาย มีทัศนคติที่ดี ฿หอกาส฿นการ
ทํางาน มีความคิดนอกกรอบ สามารถ฿นการบูรณาการทักษะละความรูพื่อกอ฿หกิดสิ่ ง฿หม สนับสนุน฿หกิดการ
คิดคนสิ่ง฿หม ตอบสนองกเขปใญหาอยางสรางสรรคแ 
  3) การมีความยืดหยุน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่สดงออกถึงความสามารถ฿นการคิดละ
มองปใญหาที่มีวิธีกปใญหาที่หลากหลาย ปรับตัวตามสถานการณแ ปิดกวางสําหรับสิ่ง฿หม ๆ อยางอิสระเม฿ น
กฎกณฑแดิม ๆ ปรับตัวขากับบุคคลละสภาพวดลอมตามสถานการณและสรางบรรยากาศที่ดี฿นการทํางาน 
 2. ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง พฤติกรรมการสอนหรือการดํานินการสอนของครู พื่อ฿หผูรียนกิด
การรียนรู ละปลี่ยนปลงพฤติกรรมเปตามวัตถุประสงคแที่กําหนดเว ซึ่งสามารถวัดเดจากตัวปรที่สังกตเด 5 ตัว
ปร เดก  
  1) การจัดการรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของครูที่ตองมีความรูรื่องหลักสูตร สามารถปรับ
หลักสูตร฿หหมาะสมกับผูรียน ละสภาพปใจจุบัน มีการตรียมการสอนลวงหนา กําหนดวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม
เวชัดจน กําหนดกิจกรรมหมาะสมกับจุดประสงคและนื้อหา ฿ชทคนิควิธีการสอนบบตางๆ เดหมาะสมกับ
นื้อหา ผลิตละ฿ชสื่อเดหมาะสมกับบทรียน ปิดอกาส฿หผูรียนมีสวนรวม฿นกิจกรรมการรียนรู ละกระตุน
สงสริม฿หผูรียนอยากรูอยากรียนอยูสมอ 
  2) การวัดละประมินผล หมายถึง ความขา฿จ฿นการวัดละประมินผลการจัดการรียนรูที่
หลากหลาย ชน การวัดละประมินผลตองดํานินการกอนรียน ระหวางรียนละมื่อสิ้นสุดการรียน ซึ่งครูจะตอง
มีความรู ความขา฿จ฿นรื่องทคนิคการออกขอทดสอบ มีการ฿ชคําถามหลาย ๆ ลักษณะ ฿ชการวัดละประมินผล
หลากหลาย ๆ วิธีท่ีหมาะสม การวัดละประมินผลสอดคลองกับจุดประสงคแการรียนรู ตลอดจนการนําผลจากการ
วัดละประมินผลมาวิคราะหแพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผูรียน 
  3) บุคลิกภาพของครู หมายถึง การปฏิบัติตนของครูที่สดงถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี ชน มีการตงกาย
ถูกตองตามกาลทศะ สะอาดรียบรอย มีกิริยามารยาที่รียบรอยสุภาพออนยน พูดจาอยางมีสาระมีหตุผลถูก
กาลทศะ ฿ชคําพูดเดถูกตองชัดจน มีการสดงออกอยางสุภาพละจริง฿จกับทุกคน มีความสามารถ฿นการควบคุม
อารมณแตนองเดดี มีความรับผิดชอบ฿นการทํางานสูง เมมีอคติ฿นการทํางาน ละมีมนุษยแสัมพันธแที่ดีกับทุกคน   
  4) ความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน หมายถึง ความสัมพันธแอันดีของครูที่มีตอนักรียน ชน ความ
อา฿จ฿ส ท้ังดานการรียน ละดานสวนตัว นักรียน฿หความรัก ความคารพนับถือ ช่ือฟใงคําสั่งสอน ละปฏิบัติตน
ป็นลูกศิษยแที่ดี สงสริมสนับสนุน฿หนักรียนเดทํากิจกรรมตางๆ ป็นกันองกับนักรียน ครูมีความรูสึกที่ดีละมี
ความรักความมตตาตอนักรียนทุกคนทาทียมกันละยินดีรับฟใงความคิดห็นของนักรียน 
  5) การจัดบรรยากาศ฿นช้ันรียน หมายถึง ครูมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก฿นช้ันรียนดาน
สิ่งวดลอมทางกายภาพ฿หมีบรรยากาศหมาะสมกับการรียนรู สะอาด สวยงาม สงสริมการรียนรูกนักรียน มี
วัสดุอุปกรณแครบครัน ครูมีสริมรงนักรียนดย฿ชการชมชยมากกวาการตําหนิ 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิขต 1 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. โรงเรียน หมายถึง รงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 5. ผ๎ูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ขาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ที่ดํารงตําหนง 
ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 
 6. ครู หมายถึง ขาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ที่ดํารงตําหนง ครู หรือครูผูชวย ฿นรงรียน 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ ขต 1 
 7. นักเรียน หมายถึง นักรียน฿นรงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาอกสารละงานวิจัยตาง ๆ ผูวิจัยเดยึดหลักนวคิดของ กิตติ์กาญจนแ ปฏิพันธแ (2556) เพฑูรยแ สินลา
รัตนแ (2553) ละ Bennis (2002) ป็นหลัก ฿นตัวปรตน ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา ละตัว
ปรตาม ประสิทธิภาพการสอนของครู ผูวิจัยเดยึดนวคิด อาภรณแ ฿จที่ยง (2553) Schwartz (1980) Berliner 
and Tikunoff (1977) ละ Anderson (1980) มาป็นตัวปร฿นการวิจัย฿นครั้งน้ี 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ป็นการวิจัยชิงบรรยาย (Descriptive Research)  
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  1.1 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย คือ ขาราชการครู ละผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 ดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,176 คน บงป็น ผูบริหารรงรียน จํานวน 248 
คน ละครู จํานวน 1,928 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง (Sample Size) เดจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970 อางถึง฿นจตุภูมิ 
ขตจัตุรัส, 2555) เดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน ดย฿ชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) (จตุ
ภูมิ ขตจัตุรัส, 2555) ละเดกลุมตัวอยางป็นผูบริหาร 96 คน ละครู 231 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ป็นบบสอบถาม (Questionnaire) บงป็น 3 ตอน ดยตอนที่ 1 ป็น
บบสอบถามกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบบบสอบถาม ลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เดก 
พศ อายุ ตําหนงปใจจุบัน ประสบการณแการทํางาน ตอนที่ 2 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับระดับภาวะผูนําชิง
สรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ละ ตอนที่ 
3 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการสอนของครู มีลักษณะป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 5 ระดับ  

ประสิทธิภาพการสอนของครู การมีจินตนาการ  

 

การมีวิสัยทัศน๑  

 

การมีความยืดหยุํน 
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 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชครื่องมือที่ป็นบบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ลววิคราะหแขอมูลดวยปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูป หาคาความถี่ ( f) รอยละ (Percentage) 

คาฉลี่ย ( X ) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ละบบพหุคูณ (Multiple Correlation) 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
นําขอมูลที่เดจากบบสอบถามซึ่งป็นขอมูลชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาทําการวิคราะหแ 
  4.1 การวิคราะหแดวยสถิติชิงบรรยาย พื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยางละ อธิบายถึงตัว

ปรที่ทําการศึกษา ดยการจกจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (X ) ละคาบี่ยงบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ฿นการวิคราะหแขอมูล 
   ตอนที่  1 การวิ คราะหแสถานภาพของผูตอบบบสอบถาม ดยนําเปจกจงความถี่ 
(Frequency)  ละคารอยละ (Percentage)  ฿นการวิคราะหแขอมูล 

   ตอนท่ี 2 การวิคราะหแระดับภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร ดยหาคาคาฉลี่ย ( X ) ละ
คาบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ฿นการวิคราะหแขอมูล 

   ตอนที่ 3 การวิคราะหแระดับประสิทธิภาพการสอนของครู ดยหาคาคาฉลี่ย ( X ) ละคา
บี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ฿นการวิคราะหแขอมูล 
  4.2 การวิคราะหแดวยสถิติชิงอางอิง พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู ดยการวิคราะหแขอมูลความสัมพันธแของตัวปร ดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson Product Moment Coefficient) ละสหสัมพันธแพหุคูณ 
(Multiple Correlation) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับของภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑ของผ๎ูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 
  ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ขต 1 ดย
ภาพรวม อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแดานการมีความยืดหยุน มีคาฉลี่ย
สูงสุด อยู฿นระดับ มาก รองลงมาคือดานการมีวิสัยทัศนแ อยู฿นระดับมาก ละดานท่ีมีคาฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการมี
จินตนาการ อยู฿นระดับมาก ดังตารางตอเปนี้ 
 

ข๎อ ภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑ 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1 การมีวิสัยทัศนแ 4.48 0.42 มาก 

2 การมีจินตนาการ 4.47 0.42 มาก 
3 การมีความยืดหยุน 4.52 0.43 มากที่สุด 

 
ภาพรวมดยฉลี่ย 4.49 0.38 มาก 
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 2. ระดับของประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
  ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ขต 1 ดยภาพรวม อยู฿น
ระดับมาก มื่อพิจารณารายดานพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครู ดานความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน มี
คาฉลี่ยสูงสุด อยู฿นระดับ มากที่สุด รองลงมาคือดานบุคลิกภาพของครู อยู฿นระดับมากที่สุด ละดานที่มีคาฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ ดานการจัดการรียนการสอน อยู฿นระดับมาก ดังตารางตอเปนี้ 
 

ข๎อ ประสิทธิภาการสอน 
ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1 การจัดการรียนการสอน 4.32 0.46 มาก 

2 การวัดละประมินผล 4.36 0.47 มาก 
3 บุคลิกภาพของครู 4.55 0.39 มากที่สุด 

4 ความสัมพันธแระหวางครูกับนักรียน 4.61 0.36 มากที่สุด 
5 การจัดบรรยากาศ฿นช้ันรียน 4.47 0.49 มาก 

 
ภาพรวมดยฉลี่ย 4.46 0.35 มากที่สุด 

 
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผ๎ูนําเชิงสร๎างสรรค๑กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
  ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธแกับประสิทธิภาพการสอนของครู อยางมีนัยสําคัญที่
สถิติที่ระดับ 0.01 ดยภาพรวมมีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก  มื่อพิจารณารายละอียดลวพบวา การมี
จินตนาการ มีคาความสัมพันธแสูงสุดมีความสัมพันธแ฿นระดับปานกลาง รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศนแ ละ การมีความ
ยืดหยุนมีความสัมพันธแทากัน฿นระดบัปานกลาง ดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแพหุคูณ (r) ทากับ 0.774 ละภาวะ
ผูนําชิงสรางสรรคแทั้ง 3 ดาน สามารถพยากรณแประสิทธิภาพการสอน เดรอยละ 59.8 (R2=0.598)  
 

ภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑ 
ประสิทธิภาพการสอนของครู 
rxy p-value 

1. การมีวิสัยทัศนแ 0.686 0.000 
2. การมีจินตนาการ 0.698 0.000 
3. การมีความยืดหยุน 0.686 0.000 
Multiple Correlation  0.774 
R2 0.598 
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อภิปรายผล 
 1. ภาวะผ๎ูเชิงสร๎างสรรค๑ของผ๎ูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 
  ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ ขต 1 ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้อธิบายเดวา ผูบริหารรงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแ นื่องจาก สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
ขต 1 มีการจัดทํายุทธศาสตรแที่ 6 ดานการบริหารจัดการ ที่มุงนน สงสริม สนับสนุนการบริหารจัดการรงรียน
ของผูบริหาร มีการประมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารรงรียน พื่อ฿หมีการพัฒนาการทําง านอยูตลอดวลา 
สงสริม฿หสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงสริมการมีสวนรวมพื่อสริมสรางความ
รับผิดชอบ (ผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1. 
2560) ทํา฿ห ผูบริหารรงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 มีการสรางวิสัยทัศนแ
ที่ทํา฿หรงรียนมีการปลี่ยนปลงที่ดีขึ้น รียนรูสิ่ง฿หมพื่อนํามาบริหารจัดการรงรียน ปิดอกาส฿หครูเดทํางาน
อยางอิสระ สรางบรรยากาศที่ดี฿นการทํางานรวมกันของครู กเขปใญหาการทํางานอยางสรางสรรคและหลากหลาย
วิธีการ ปรับตัว฿นการทํางาน฿หขากับบุคคลละสภาพวดลอมเดดี สอดคลองกับกิตติ์กาญจนแ ปฏิพันธแ (2556) เด
กลาววาภาวะผูนําชิงสรางสรรคแป็นการตอบสนองชิงจินตนาการ ละการนําบุคคลอื่นๆ วิธีการ฿หม  หรือดวย
นวทาง฿หม ๆ อยางทาทาย ยืดหยุน ละสรางสภาพวดลอม พื่อกอ฿หกิดการริริ่มสิ่ง฿หม ๆ ละสนับสนุน฿ห
ผูอื่นเดมีความสรางสรรคแ 
 2. ประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
  ประสิทธิภาพการสอนของครู฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 ฿น
ภาพรวมอยู฿นระดับมากที่สุด ท้ังนี้นื่องจาก สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 มีการตั้ง
ปูาประสงคแ฿นการพัฒนาผูรียน฿หมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึ้น ละยังมีการ
กําหนดยุทธศาสตรแขอที่ 2 คือ การผลิตละพัฒนาครู (ผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1. 2560) ทํา฿หครูกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของตนองเป
พัฒนาผูรียนจากการสอนของตน ดยผานการจัดการรียนการสอนช้ันรียน การจัดกิจกรรม การสรางบรรยากาศ฿น
ช้ันรียน ความรูสึกที่ดีระหวางผูรียนละผูสอน ตลอดจนบุคลิกภาพของตัวครูอง ทํา฿หผูรียนมีการพัฒนาเป
฿นทางที่ดีขึ้นตรงตามคุณภาพมาตรฐานของผูรียน ซึ่งสอดคลองกับ W.A. Hoy and  W.K. Hoy (2006) เดกลาววา 
การจัดการรียนการสอน฿หมีประสิทธิภาพ ประกอบเปดวย ความตกตางของผู รียน ทักษะ ความรู ความฉลาด 
อารมณแ วิธีการรียนรู พศละอายุ หรือพฤติกรรม ครูจะตองรูวิธีการสรางรงจูง฿จ฿นการรียนรู กระตุน฿หกําลัง฿จ
ผูรียนอยางหมาะสมตอการกิดการรียนรูอีกดวย การวัดประมินผลซึ่งวิธีการวัดประมินผลมีหลายวิธีขึ้นอยูกับ
จุดประสงคและนื้อหาของการรียนการสอน ละการจัดสภาพวดลอม฿นรงรียน฿หสอดคลองละหมาะสม ป็น
การสริมสรางบรรยากาศการรียนรู  
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผ๎ูนําเชิงสร๎างสรรค๑ของผ๎ูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
  จากผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน
กับประสิทธิภาพการสอนของครู ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 อยูระหวาง 0.472 
– 0.647 มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้นื่องจาก ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนแหรือ
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สรางกลยุทธแที่จะทํา฿หการทํางาน฿นรงรียนปลี่ยนเป฿นทางที่ดีขึ้น ปรับตัวขากับสภาวการณแตาง ๆ สราง
บรรยากาศที่ดี฿นการทํางาน฿หกับครู ฿หครูมีอิสระ฿นการทํางาน สนับสนุนการสอนของครู พื่อ฿หครูเด฿ ช
ความสามารถ฿นการสอนนักรียนเดอยางต็มกําลัง สอดคลองกับ สุทพ พงศแศรีวัฒนแ (2549) เดกลาววา 
สถานศึกษาจําป็นตองปรับตัว฿หป็นองคแกรหงการรียนรูอยางทจริง  (True learning organization) ดย
องคแกรที่ประสบผลสําร็จมากที่สุดจะตองดํานินธุรกิจที่฿ชความรู ป็นฐาน (Knowledge–based) ที่สามารถสราง
มูลคาพิ่ม฿หกับองคแกร ป็นที่ตองสรางความทาทาย฿หกับผูรียนผูบริหาร฿นฐานะผูนํา฿นการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีความจําป็นท่ีจะตองป็นผูนํา ที่มีความสามารถ฿นการคาดการณแลวงหนาละนําการปลี่ยนปลงตอง
สรางวัฒนธรรม฿หมดยทํา฿หทุกคนสามารถสดงภาวะผูนําเดอยางกวางขวาง สรางความสํานึก฿นความรับผิดชอบ
รวมกปใญหาอยางสรางสรรคแ การรียนรูการทํางานป็นทีมละมุง฿หกิดผลสัมฤทธิ์฿นการจัดการศึกษาผูรียนมี
ทักษะละความรูที่จําป็นตอการดํารงชีวิต฿นอนาคต ละป็นที่พึงปรารถนาของสังคม 
 
ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน ดานการมีจินตนาการ มีคาฉลี่ยนอย
สุด ดังนั้น ผูบริหารรงรียนตองสรางบรรยากาศที่เมครงครียดจนกินเป฿นรงรียน ทํา฿หครูละผูรวมงานมี
ความสุข ฿หอกาสครูเดทํางานหรือกเขสิ่งที่ผิดพลาด สรางความสุข฿หกับผูรวมงาน สดงความจริง฿จ อื้ออํานวย 
ละสนับสนุนครู฿ห฿ชความคิดพื่อที่จะเดสรางสรรคแสิ่ง฿หม ๆ ข้ึนมา  
 2. จากการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครู ดานการจัดการรียนการสอน มีคาฉลี่ยนอยสุ ด 
ดังนั้น ผูบริหารรงรียนตองมีการพัฒนาครู฿นดานของการจัดการรียนการสอน อาจจัด฿หมีการอบรมพิ่มทักษะ
ละความรู฿หครูกี่ยวกับการจัดกิจกรรม฿นหองรียน ชวยหลือครู฿นดานการจัดทําผนการจัดการรียนรูสูการ
นําเป฿ช฿นหองรียน จัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยละ฿หความรูที่หมาะสมพื่อ฿หครูนําเป฿ชกับนักรียน อําอวยความ
สะดวก฿หครู฿นการจัดการรียนการสอน พื่อพัฒนาการสอน฿หดียิ่งข้ึน 
 3. จากผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
มีความสัมพันธแทางบวกอยู฿นระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผูบริหารควรที่จะมีการกําหนด
วิสัยทัศนแหรือสรางกลยุทธแที่ทํา฿หครูตองการที่จะปลี่ยนปลงการจัดการรียนการสอน฿หดีขึ้น ปิดอกาสรับสิ่ง
฿หมๆ ขามา฿ช฿นการดํานินงาน ฿หอกาส฿นการทํางาน คิดนอกหนือจากกฎกณฑแดิม ๆ สนับสนุนการทํา งาน
ละ฿หอิสระ฿นการทํางานของครูพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนละสงผลที่ดีเปถึงยังผูรียน 
 ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแกับประสิทธิภาพการสอนของครู ฿น
ระดับรงรียนที่มีขนาดตางกันจะสามารถนําผลของงานวิจัยมา฿ช฿นการยืนยันขอมูล ละสามารถนําผลของการวิจัย
฿นประด็นท่ีมีความสอดคลองกันเป฿ช฿นการพัฒนาภาวะผูนําชิงสรางสรรคและประสิทธิภาพการสอนของครู เด฿น
อนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแมีหลายปใจจัยที่
มีความกี่ยวของหรือสงผลตอประสิทธิภาพการสอน ดังนั้น หากทราบเดวามีปใจจัย฿ดสงสริมประสิทธิภาพการสอน 
ก็จะสามารถวางผนละหานวทาง฿นการพัฒนาปใจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน 
ละปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอน ฿หป็นคนท่ีมีคุณภาพตอเป฿นอนาคต 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมองค๑การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 5 

THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  OGANIZATION  CULTURE  AND  HIGH  PERFORMANCE SCHOOL 
UNDER THE  OFFICE OF KHON KAEN  PRIMARY  EDUCATIONAL SERVICE AREA  5 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองคแการของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 2) ศึกษาระดับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 3) ศึกษาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียน
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอนของรงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต 5  คํานวณดย฿ชตารางของ Krejcie and Morgan เดจํานวนท้ังสิ้น 432 คน การดํานินการวิจัย฿ช
บบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งบบสอบถามมีลักษณะป็นบบมาตรประมาณคา (Rating 
Scale)  5 ระดับ มีสัมประสิทธิ์ความที่ยงทั้งฉบับทากับ 0.97  วิคราะหแขอมูลดย฿ชปรกรมสําร็จรูป  พื่อหา
คาฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ละสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแพหุคูณ (Multiple Correlation)  ผลการวิจัย พบวา ระดับวัฒนธรรมองคแการดยภาพรวม ละรายดาน
มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับ “มาก” ระดับรงรียนสมรรถนะสูงดยภาพรวม ละรายดานมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับ “มาก” 
ละความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงดยภาพรวมพบวามีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก 
ละอยู฿นระดับมาก คูที่มีความสัมพันธแมากที่สุดคือวัฒนธรรมองคแการดาน ความมีคุณภาพ กับ รงรียนสมรรถนะสูง 
ดาน นําองคแการอยางมีประสิทธิผล มีความสัมพันธแ฿นระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคแการ, รงรียนสมรรถนะสูง  
 
ABSTRACT 
 This research study had three objectives. The first objective was to examine 
organizational culture level of schools under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service 
Area 5, and the second one was to specify levels of high-performance schools in educational 
institutions under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 5. The researcher 
also aimed to investigate a relationship between the organizational culture and the high-
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performance schools in educational institutions under the abovementioned office. Participants of 
the study, 432 teachers and school administrators from institutions under the Office of Khon 
Kaen Primary Educational Service Area 5, were selected using the Krejcie and Morgan Table. The 
researcher used a 5-rating-scale questionnaire with the reliability coefficient value of 0.97. A 
software was then applied for data analysis in order to find the Mean, Percentage, Standard 
Deviation, and Multiple Correlation.   
 The results showed that: the overall level of organizational culture was at high level on 
average , the overall level of high-performance schools and its aspects were also high on average 
, There was a strongly positive relationship between each criteria of the organizational culture 
and high-performance schools in educational institutions under the Office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 5. In particular, a relationship between high-performance schools and 
quality ranked at the highest level while this between the former and the efficient leadership of 
the organizations was high with a significant difference level of 0.01.  
Keywords :  organizational culture, high-performance schools  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การบริหารจัดการนับวามีสวนสําคัญยิ่ง฿นการพิ่มขีดความสามารถ  ละการชิงความเดปรียบ฿นการ
ขงขัน วัตถุประสงคแที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร฿นทุกๆ องคแการ คือ ความมุงหวังที่จะพัฒนาองคแการของตน฿ห
ป็นองคแการที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) หรือองคแการที่ป็นลิศ (Excellence 
Organization) กันทั้งสิ้น นื่องจากองคแการที่มีขีดสมรรถสูงนั้นยอมจะป็นรากฐานละนวทางที่สําคัญที่จะทํา฿ห
องคแการประสบความสําร็จ (พสุ ดชะรินทรแ, 2549) 
 การศึกษานับวาป็นปใจจัยสําคัญยิ่ง฿นการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การศึกษาที่เมมีคุณภาพจะ
กอ฿หกิดปใญหาอยางรายรงตอประทศ การกเขปใญหาการศึกษาเทยดยฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานป็น
รื่องที่ยากย็นสนข็ญมจะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากวา 10 ปี ตก็ยังเมสามารถทํา฿หคุณภาพ
การศึกษาของประทศดีขึ้นเดอยางทั่วถึง  ดังจะห็นเดจากรงรียน฿นขตกรุงทพมหานครมีคุณภาพดยฉลี่ยมื่อ
วัดจากการสอบมาตรฐานตางๆ สูงกวารงรียน฿นพื้นที่หางเกล฿นภูมิภาค ดยฉพาะรงรียนท่ีมีขนาดล็ก (รายงาน
ทีดีอารแเอ ฉบับท่ี 103, 2557) 
 จากที่นักวิชาการละนักการศึกษาเดกลาวมาจะห็นเดวา ปใญหาสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษาเทย คือ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตละหงเมทาทียมกัน ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทํา฿ห
กิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมรงรียนป็นปใจจัยภาย฿นปใจจัยหนึ่งท่ีทํา฿หสถานศึกษามีคุณภาพ หรือป็น
รงรียนสมรรถนะสงู ดังนั้นการบริหารจัดการรงรยีน฿หป็นรงรียนที่มีสมรรถนะสูง ละกิดความยั่งยืน ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงป็นผูนํา฿นการสรางวัฒนธรรมองคแการที่ดี ละหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พื่อพัฒนาสถานศึกษาเปสูปูาหมายที่กําหนดเว (ณรงคแวิทยแ  สนทอง,2553) 
 สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 ดํานินงานพัฒนาการศึกษาภาย฿ตกรอบของ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติพุทธศักราช 2542 กเขพิ่มติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ละพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคแ฿นการพัฒนาการศึกษาชัดจนดยมีภารกิจ
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หลัก คือ จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพละทั่วถึง฿หกับประชากรที่อยู฿นวัยรียน พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
฿หมีสมรรถนะสูงละทํางานอยางมืออาชีพ พัฒนาสถานศึกษา฿หมีคุณภาพหรือรงรียนสมรรถนะสูง (สํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5, 2559) 
 จากความสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษากี่ยวกับความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรม
องคแการกับการป็นรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต 5 วาประกอบดวยองคแประกอบ฿ดบาง พื่อนําผลการวิจัยมา฿ชป็นขอมูลสานสนทศ฿นการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา ละพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคแการของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต ๕  
 2. พื่อศึกษาระดับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนกน ขต ๕   
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมองคแการ หมายถึง บบผนความคิด ความชื่อ ที่ซอนฝใงอยู฿นจิต฿จของกลุมคน฿นองคแการ 
จนกลายป็นพฤติกรรม฿นการประพฤติปฏิบัติ฿นลักษณะดียวกันละปรากฏ฿หห็นอยางสม่ําสมอ พรอมท้ังกิดการ
รียนรูละสืบทอด฿นหมูสมาชิกขององคแการอยางตอนื่อง 
 2. รงรียนสมรรถนะสูง  หมายถึง รงรียนที่ผูนํามีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล มุงนนดานการ
รียนรูของผูรียน จัดหลักสูตรการรียนการสอนละการประมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน ผูรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
มุงพัฒนาวิชาชีพบุคลากรที่สงผลตอการจัดการรียนรู  การจัดสภาพวดลอมสนับสนุนการรียนรู ครอบครัวละ
ชุมชน฿หความรวมมือกับการพัฒนาการศึกษา 
 3. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาของรงรียน฿น
สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต ๕ รวมทั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาละผูรักษา
ราชการทนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 4. ครู หมายถึง  ขาราชการครูละครูอัตราจางที่ปฏิบัติงานการสอน฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 กรอบนวคิด฿นการวิจัย ดาน
วัฒนธรรมองคแการผูวิจัยเดยึดกรอบนวคิดของ Patterson et al.( 1986) ป็นหลัก สวนดานรงรียนสมรรถนะสูง
เดจากการสังคราะหแตามกรอบนวคิดของ Shannon & Bylsma (2007) ละ นักวิชาการ นักการศึกษาหลายทาน 
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัยความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูง 
 
  วัฒนธรรมองค๑การ 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 ซึ่งป็นการวิจัยชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาเดก ผูบริหารสถานศึกษาละครู฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต ๕ ปีการศึกษา 2560 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดย฿ชตารางของ Krejcie 
and Morgan (1970) จากประชากรทั้งหมด 2,820 คน ยกป็นผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 225 คน เดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 97 คน ครู จํานวน 2,595 คน เดกลุมตัวอยาง 335 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 432 คน 
ดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลดยสุมกลุมตัวอยางบบบงช้ันภูมิ ( Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดรงรียน ละสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งสามารถรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 432 ตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาก็บขอมูลครั้งนี้ป็นบบสอบถาม (Questionnaire) สรางขึ้นตามกรอบ
นวคิด นิยามชิงปฏิบัติการละตัวบงช้ีชิงพฤติกรรม฿นการวิจัย มีลักษณะป็นมาตราประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ ดยดํานินการดังนี้ 

ความมุงประสงคแขององคแการ 

การมอบอาํนาจ 
 

การตัดสิน฿จ 
 

 ความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ 
 

 
 

ความเววาง฿จ 
 

 
 

ความมีคุณภาพ 
 

 
 

การยอมรับ 
   
 

 
 

ความอื้ออาทร 
   
 

 
 

ความซ่ือสัตยแสุจริต 
   
 

 
 

ความหลากหลายของบุคลากร 
   
 

 
 

โรงเรียนสมรรถนะสูง 
- มุงนนการรียนรูของผูรียน 
- นําองคแการอยางมีประสิทธิผล 
- ติดตามความกาวหนาดานการรียนการสอนพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูรียน 
- มุงพัฒนาวิชาชีพที่สงผลตอการรียนการสอน 
- รวมมือกับครอบครัวละชุมชน฿นระดบัสูง พื่อ
สนับสนุนการรียนรู 
- หลักสูตรการสอน การประมินชื่อมยง 
  สอดคลองกับมาตรฐาน 
- สภาพวดลอมสนับสนุนการรียน 
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  2.1 นําบบสอบถามสนออาจารยแที่ปรึกษาพื่อตรวจสอบ฿หคํานะนํา ละนํามาปรับปรุงกเขลว
สนอผูช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ละหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับนิยามชิงปฏิบัติการ (item – objective congruence: IOC) เดคา ตั้งต 0.60-1.00 คา IOC 
ตั้งต 0.50 ขึ้นเปถือวาสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่ตองการวัด (พิสณุ ฟองศรี, 2549)  
  2.2 นําบบสอบถามเปทดลอง฿ช (Tryout) กับประชากรซึ่งเม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด นํา
ขอมูลมาวิคราะหแหาความนาช่ือถือ (Reliability) ของบบสอบถามทั้งฉบับดวยคาสัมประสิทธิ์ของคอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) พบวามีคาทากับ 0.97 
  2.3 นําบบสอบถามเปก็บขอมูลกลุมตัวอยางดวยตนอง ละก็บขอมูลกลุมตัวอยางดยการสง
บบสอบถามทางเปรษณียแ ก็บขอมูลเด จํานวน 432 ตัวอยาง 
  2.4 วิคราะหแขอมูลดยหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean) คา
ความบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแพหุคูณ (Multiple Correlation) 
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห๑ระดับของวัฒนธรรมองค๑การ และระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 5 
  1.1 ระดับวัฒนธรรมองคแการของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต 5 ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ยทากับ 4.43 ละมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
ความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ มีคาฉลี่ยมากที่สุด อยู฿นระดับมากที่สุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.59 สวนดานที่มี
คาฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความมุงประสงคแขององคแการละดานการตัดสิน฿จ อยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ยทากับ 
4.32 ดังดารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  คาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองคแการ ดยภาพรวม 
ข๎อ วัฒนธรรมองค๑การโดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติ 

( ) S.D. แปลผล 

1 ความมุงประสงคแขององคแการ      4.32 0.57 มาก 
2 การมอบอํานาจ    4.37 0.57 มาก 
3 การตัดสิน฿จ      4.32 0.58 มาก 
4 ความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ   4.59 0.52 มากทีสุด 
5 ความเววาง฿จ         4.50 0.57 มาก 
6 ความมีคุณภาพ  4.44 0.51 มาก 
7 การยอมรับ  4.46 0.59 มาก 
8 ความอื้ออาทร  4.48 0.61 มาก 
9 ความซื่อสัตยแสุจริต  4.57 0.56 มากที่สุด 
10 ความหลากหลายของบุคลากร  4.36 0.61 มาก 

เฉลี่ย 4.43 0.45 มาก 
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  1.2 ระดับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต 5 ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ยทากับ 4.39 ละมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน 
สภาพวดลอมสนับสนุนการรียน มีคาฉลี่ยมากที่สุด อยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ยทากับ 4.45 ละดานที่มีคาฉลี่ย
นอยที่สุดคือดานติดตามความกาวหนาดานการรียนการสอนพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูรียน อยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ย
ทากับ 4.27 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่  2  คาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) รงรียนสมรรถนะสูงดยภาพรวม 
ข๎อ โรงเรียนสมรรถนะสูงโดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติ 

( ) S.D. แปลผล 

1 มุงนนการรียนรูของผูรียน  4.38 0.58 มาก 
2 นําองคแการอยางมีประสิทธิผล 4.42 0.60 มาก 
3 ติดตามความกาวหนาดานการรียนการสอนพื่อผลสัมฤทธ์ิของผูรียน  4.27 0.57 มาก 
4 มุงพัฒนาวิชาชีพท่ีสงผลตอการรียนการสอน 4.36 0.56 มาก 
5 รวมมือกับครอบครัวละชุมชน฿นระดับสูงพื่อสนับสนุนการรียนรู   4.35 0.60 มาก 
6 หลักสูตรการสอน การประมินช่ือมยงสอดคลองกับมาตรฐาน 4.43 0.55 มาก 
7 สภาพวดลอมสนับสนุนการรียน 4.45 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.39 0.47 มาก 
 
 2. ความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมองค๑การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 5  
  ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการมีความสัมพันธแทางบวกกับรงรียน
สมรรถนะสูง  ดยภาพรวมมีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก คาความสัมพันธแทากับ 0.827 พบวาคูที่มีความสัมพันธแ
มากที่สุดคือ วัฒนธรรมองคแการ ดานความมีคุณภาพ กับ รงรียนสมรรถนะสูง ดานนําองคแการอยางมีประสิทธิผล มี
ความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก คาความสัมพันธแทากับ 0.752   ละวัฒนธรรมองคแการทั้ง 10 ดาน สามารถรวมกัน
พยากรณแรงรียนสมรรถนะสูงเดรอยละ 68.4 ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที ่3  ความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงดยภาพรวม 
ข๎อ วัฒนธรรมองค๑การ โรงเรียนสมรรถนะสูง (Ytot) 

rxy p-value 
1 ความมุงประสงคแขององคแการ (X1) 0.533 0.000 
2 การมอบอํานาจ  (X2) 0.507 0.000 
3 การตัดสิน฿จ (X3) 0.717 0.000 
4 ความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ (X4) 0.641 0.000 
5 ความเววาง฿จ (X5)        0.667 0.000 
6 ความมีคุณภาพ (X6) 0.776 0.000 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
ข๎อ วัฒนธรรมองค๑การ โรงเรียนสมรรถนะสูง (Ytot) 

rxy p-value 
7 การยอมรับ (X7) 0.725 0.000 
8 ความอื้ออาทร (X8) 0.698 0.000 
9 ความซื่อสัตยแสุจริต (X9) 0.689 0.000 
10 ความหลากหลายของบุคลากร (X10) 0.721 0.000 

r 0.827 
r2 0.684 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 ผูศึกษาขอนําสนอการอภิปรายผลการศึกษาเดดังนี้  
 1. ระดับวัฒนธรรมองค๑การของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกํน เขต 5  
  วัฒนธรรมองคแการของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละพบวา ระดับวัฒนธรรมองคแการ ดานความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ มีคาฉลี่ย
มากที่สุด สดงวา ผูบริหารละบุคลากรของสถานศึกษา รัก ผูกพัน ภาคภูมิ฿จ฿นสถานศึกษา ละมีความมุงมั่น 
ตั้ง฿จ ละสียสละ฿นการปฏิบัติงาน ดยยึดปูาหมายของสถานศึกษาป็นหลัก สอดคลองกับนวคิดของ Patterson 
(1986) ที่กลาววา การที่บุคลากรมีความผูกพัน รับผิดชอบ ชวยหลือละพัฒนางานรวมกัน ดยรงรียนมีหนาที่
ชวยหลือสนับสนุนละพัฒนาบุคลากร จะทํา฿หบุคลากรกิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางานมากขึ้น สอดคลองกับ ลัชรี 
ดชยธิน (2550) ซึ่งเดศึกษาวัฒนธรรมองคแการที่สงผลตอการป็นองคแการหงการรียนรูตามการรับรูของบุคลากร
฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาขอนกน ขต 4 พบวา วัฒนธรรมองคแการดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก ละวัฒนธรรมองคแการ ที่มีคาฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ ละสอดคลองกับ
นวคิดของ บัญชา ภัทรกุลวิศาล (2555) ที่กลาววาวัฒนธรรมองคแการป็นสิ่งสําคัญที่ชวย฿หคนทํางานรวมกัน กิด
ความรูสึกป็นสวนหนึ่งขององคแการ ภาย฿ตความคิด ความช่ือละคานิยมดียวกัน จะชวย฿หองคแการประสบ
ความสําร็จ฿นการบริหารงาน ละบรรลุวัตถุประสงคแที่ตั้งเว  
 ดานมีคาฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความมุงประสงคแขององคแการ ละ ดานการตัดสิน฿จ ทั้งนี้อาจป็นพราะ 
ผูบริหารละบุคลากรรวมมือกันพียงบางสวนตามที่เดรับมอบหมาย ยังขาดการระดมความคดิจากบุคลากรสวน฿หญ 
ทํา฿หเมทราบปใญหาที่ทจริงของรงรียน การกําหนดวิสัยทัศนแ วัตถุประสงคและปูาหมาย฿นการปฏิบัติงานจึงเม
ชัดจนทาที่ควร นอกจากนี้ขอมูลสารสนทศบางสวนอาจจะยังเม ถูกตอง พียงพอ ละป็นปใจจุบัน จึงมีอกาส
ทํา฿หการตัดสิน฿จผิดผลาดเดงาย สอดคลองกับนวคิดของ Patterson (1988) เดกลาววา ความมุงประสงคแของ
รงรียน ป็นลักษณะของการกําหนดขั้นตอนตอนื่องจากการกําหนดสภาพปใจจุบัน ปใญหา หากเมทราบปใจจุบัน
ละปใญหากอนยอมเมสามารถกําหนดความมุงประสงคแที่ดีเด การกําหนดความมุงประสงคแของรงรียนจะตอง
สอดคลองกับปใญหาละความตองการที่ทจริงละตองปิดอกาส฿หบุคลากร฿นรงรียนเดมีสวนรวม฿นการกําหนด
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ความมุงประสงคแดวย ละสอดคลองกับนวคิดของ Patterson (1986) ที่กลาววา ผูทําหนาที่ตัดสิน฿จบางครั้งอาจ
ป็นผูเดรับผลกระทบกับรื่องนั้นดยตรง หรืออาจป็นผูช่ียวชาญที่รูสถานการณและปใญหาป็นอยางดี ดยเม
จําป็นตองป็นหัวหนาทาน้ัน ผูบริหารควรคํานึงถึงความป็นเปเดละผลกระทบที่กิดขึ้นกรงรียน พรอมทั้งการ
มีขอมูลที่ป็นองคแประกอบ฿นการตัดสิน฿จมากท่ีสุด หากผูบริหารตัดสิน฿จเมถูกตองยอมหมายถึงอนาคตขององคแการ 
 2. ระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกํน เขต 5   
  รงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนกน 
ขต 5 ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก พบวาระดับรงรียนสมรรถนะสูง ดานสภาพวดลอมสนับสนุนการรียนมี
คาฉลี่ยมากที่สุด สดงวา รงรียนจัดสภาพวดลอมที่หมาะสม สวยงาม ปลอดภัย ครูสรางความสัมพันธแที่ดีกับ
ผูรียน ละจัดบรรยากาศการรียนรูที่อบอุน ป็นมิตร นาสน฿จ นารียน  รงรียนมีหลงรียนรูหลากหลาย 
สอดคลองกับนวคิดของ Cotton (2000) ที่กลาววา การสงสริมการรียนรูตลอดชีวิต ครูควรสนับสนุน฿หด็กรัก
การรียนรู จัดลําดับความสําคัญของหลงรียนรู ประมินการรียนรู จัดสภาพวดลอมการรียนรูที่มีความปลอดภัย
ละป็นระบียบรียบรอย สอดคลองกับนวคิดของ LePage et al. (2005) การจัดหองรียน฿หมีบรรยากาศอบอุน
ดึงดูด฿จ ครู฿หความชวยหลือสนับสนุนท่ีเดมาตรฐานอยางพียงพอนําเปสูการปลี่ยนปลงบรรยากาศชิงบวกละ
การพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูรียน สอดคลองกับ พัชราพร ศิริพันธแบุญ (2559) ที่ศึกษากี่ยวกับภาวะผูนํา
บบกระจายที่สงผลตอรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต 1 พบวารงรียนสมรรถนะสูง ดยภาพรวมอยู ฿นระดับ “มาก” ดยคาฉลี่ยมากที่สุด คือ 
สภาพวดลอมสนับสนุนการรียนรู สวนดานที่มีคาฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานติดตามความกาวหนาดานการรียนการ
สอนพื่อผลสัมฤทธ์ิของผูรยีน 
  ฿นสวน ดานติดตามความกาวหนาดานการรียนการสอนพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูรียน ที่มีคาฉลี่ยนอย
ที่สุด อาจป็นพราะ ผูบริหารละครูขาดการรวมมือกันวิคราะหแผลการจัดการรียนการสอน ครูขาดการวิคราะหแ
ทบทวนผลการรียนรูของผูรียนอยางตอนื่อง ละครูขาดการนําผลการรียนรูมาปรับปรุงกเขปใญหาดานการ
รียนรูของผูรียนอยางตอนื่อง ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ Shannon and Bylsma (2007) ที่กลาววา 
ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการรียนการสอน ติดตามเดจากหลายหลง ชน จากการประมิน฿นตละวัน จาก
การสังกต จากการสนทนา จากผลงานของนักรียน ป็นตน ผลการประมินจะนําเปสูการวางผนการสอนสําหรับ
นักรียนตละคน พื่อ฿หขอสนอนะ฿นการปรับปรุงกเขอยางตอนื่อง ป็นการปรับปรุงวิธีการสอนละสงสริม฿ห
นักรียนมีความพยายาม฿หมๆ พื่ออาชนะความลมหลว  
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมองค๑การกับโรงเรียนสมรรถนะสู งของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 5 
  จากผลการศึกษาที่พบวาวัฒนธรรมองคแการมีความสัมพันธแกับรงรียนสมรรถนะสูง ฿นทางบวกทุก
ดาน ดยภาพรวมมีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก  พบวาคูที่มีความสัมพันธแกันมากที่สุดคือวัฒนธรรมองคแการ  ดาน
ความมีคุณภาพ กับ รงรียนสมรรถนะสูง ดานนําองคแการอยางมีประสิทธิผล มีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก สดง
฿หห็นวาวัฒนธรรมองคแการดานความมีคุณภาพที่ผูบริหารสรางบรรยากาศที่ป็นมิตรละ฿หกําลัง฿จบุคลากร฿นการ
ปฏิบัติงาน สงสริมสนับสนุน฿หบุคลากรเดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง ละติดตามประมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามกณฑแที่กําหนด จะสงผล฿หรงรียนสมรรถนะสูงดานนําองคแการอยางมีประสิทธิผลมี
คุณภาพตามเปดวย ซึ่งสอดคลองกับ มานพ คตรสภา (2553) ที่ศึกษาวัฒนธรรมรงรียน: กรณีศึกษารงรียนชุม



 

 

867 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

พศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาขอนกน ขต 5  พบวาวัฒนธรรมรงรียนของรงรียนชุมพศึกษา 
ดานความมีคุณภาพ ป็นอีกปใจจัยหนึ่งที่กอ฿หกิดวัฒนธรรมที่ขมข็งของรงรียน ละสงผลตอคุณภาพละ
ความสําร็จ฿นการจัดการศึกษามาอยางตอนื่อง ละสอดคลองกับ ละคร ขียนชานาจ (2557) เดทําศึกษากี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคแการที่สงผลตอการดํานินงานการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 30 ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคแการ ดยภาพรวมมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับ “มาก” 
ดยดานท่ีมีคาฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความมีคุณภาพ ซึ่งป็นเปเดวาสถานศึกษากับบุคลากรเดทําความตกลงกัน฿น
การปฏิบัติงานทํา฿หขา฿จ฿นบทบาทหนาที่ของตนอง มีกิจกรรมที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานดวยความพอ฿จ มี
รงจูง฿จ฿นการทํางาน มีการสรางบรรยากาศ฿นการปฏิบัติงานที่ดี ชน ฿หความรักความมตตา ฿หอิสระ฿นการ
ตัดสิน฿จ ฿หกําลัง฿จ ฿หการยอมรับผลงานผูอื่นท่ีประสบผลสําร็จ 
 4. วัฒนธรรมองค๑การสามารถพยากรณ๑โรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 5 ได๎ดังนี้ 
 ผลจากการศึกษาพบวาวัฒนธรรมองคแการทั้ง 10 ดาน สามารถรวมกันพยากรณแรงรียนสมรรถนะสูง เด
ถึงรอยละ 68.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจป็นพราะการพัฒนาองคแประกอบรงรียน
สมรรถนะสูง ดานมุงนนการรียนรูของผูรียน ดานนําองคแการอยางมีประสิทธิผล ดานติดตามความกาวหนาดาน
การรียนการสอนพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูรียน ดานมุงพัฒนาวิชาชีพที่สงผลตอการรียนการสอน ดานรวมมือกับ
ครอบครัวละชุมชน฿นระดับสูงพื่อสนับสนุนการรียนรู ดานหลักสูตรการสอนการประมินช่ือมยงสอดคลองกับ
มาตรฐาน ละดานสภาพวดลอมสนับสนุนการรียน  จําป็นตองอาศัยวัฒนธรรมองคแการทั้ง 10 ดาน ป็นสวน
สําคัญ฿นการสนับสนุน฿หรงรียนพัฒนาเปสูการป็นรงรียนสมรรถนะสูง สอดคลองกับ  ณรงคแวิทยแ  สนทอง 
(2553) กลาววา วัฒนธรรมองคแการป็นลักษณะรวมของคน฿นองคแการ฿ดองคแการหนึ่งท่ีป็นอกลักษณแฉพาะของคน
฿นองคแการนั้นๆ ซึ่งจะสะทอน฿หห็นถึง ความช่ือ ความคิด ทัศนคติ คานิยม ละพฤติกรรมการสดงออกที่มีความ
ตกตางจากองคแการอื่น ละลักษณะรวมนี้จะตองอื้อละสงสริม฿หองคแการดินเปสูความสําร็จตามปูาหมาย 
ดังนั้นการบริหารจัดการรงรียน฿หป็นรงรียนที่มีสมรรถนะสูงละกิดความยั่งยืน ผูบริหารสถานศึกษาจึงป็นผูนํา
฿นการสรางวัฒนธรรมองคแการที่ดี ละหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พื่อพัฒนาสถานศึกษาเปสูปูาหมายที่กําหนดเว ละยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชลี ดชยธิน (2550) วิเลวรรณ  
มีหยม (2551) พิรัช  จํารัสนว (2553) มานพ  คตรสภา (2553) ละคร  ขียนชานาจ (2557) ซึ่งสรุปเดวา 
วัฒนธรรมรงรียนที่ดีละขมข็งสงผลตอความสําร็จของสถานศึกษาละคุณภาพการศึกษา 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. ผลจากการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคแการ ดานความมุงประสงคแขององคแการ ละดานการตัดสิน฿จ มี
คาฉลี่ยนอยท่ีสุด  ดังนั้น 
  1.1 ดานความมุงประสงคแขององคแการ ผูบริหารควรปิดอกาส฿หครูละบุคลากรสวน฿หญมีสวนรวม
฿นการกําหนดวิสัยทัศนแ วัตถุประสงคและปูาหมาย฿นการดํานินงานของสถานศึกษา ซึ่งจะทํา฿หบุคลกรกิดความ
ขา฿จละปฏิบัติงานเดถูกตองตรงกัน  
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  1.2 ดานการตัดสิน฿จ ผูบริหารควรสงสริมสนับสนุน฿หมีการจัดทําขอมูลสารสนทศ฿หป็นระบบ มี
ความถูกตองสมบูรณแป็นปใจจุบัน ละสะดวกรวดร็ว฿นการนํามา฿ชประกอบการตัดสิน฿จ ละปิดอกาส฿หครูละ
บุคลากรขามามีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จกเขปใญหาของรงรียน  
 2. จากการวิจัยพบวารงรียนสมรรถนะสูง ดานการติดตามความกาวหนาดานการรียนการสอนพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูรียน มีฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารควรสงสริมสนับสนุน฿หครูรวมกันวิคราะหแทบทวน
กระบวนการจัดการรียนการสอน  วิคราะหแผลการรียนรูของผูรียน ละนําขอมูลมา฿ชปรับปรุงพัฒนาการรียน
การสอนอยางตอนื่อง 
 3. จากการวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคแการ ดานความมีคุณภาพ มีความสัมพันธแกับรงรียนสมรรถนะสูง
มากที่สุด ดังนั้นผูบริหารควรสงสริมสนับสนุนละพัฒนาวัฒนธรรมองคแการดานความมีคุณภาพ ดยการสราง
บรรยากาศที่ป็นมิตร฿หกําลัง฿จครู฿นการปฏิบัติงาน สงสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูอยางตอนื่อง ละ
ติดตามประมินผลการปฏิบัติงานของครูละบุคลากร พื่อ฿หกิดประยชนแตอการบริหารละการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
 ข๎อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ ฿นองคแประกอบดียวกันพื่อศึกษาปรากฎการณแจริงระหวาง
วัฒนธรรมองคแการกับรงรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาท่ีประสบความสําร็จ มีผลงานป็นที่ประจักษแ เดรับการ
ยอบรับจากสถานศึกษาอ่ืนละชุมชน ฿นรูปกรณีศึกษา พื่อป็นตัวอยาง฿นการพัฒนา 
 2. ควรศึกษาวิจัย฿นองคแประกอบดียวกัน ดย฿ชกลุมตัวอยางจากผูปกครองนักรียน ชุมชน ละผูที่
กี่ยวของ฿นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรงรียน ละนําผลมาปรียบทียบกับผลที่เดจากกลุมตัวที่ป็น
ผูบริหารสถานศึกษาละครู พื่อนําขอมูลมาประยุกตแ฿ช฿นการพัฒนาสถานศึกษาสูการป็นรงรียนสมรรถนะสู ง
ตอเป 
 3. ควรพัฒนาองคแประกอบของวัฒนธรรมองคแการที่มีความสัมพันธแกับการป็นรงรียนสมรรถนะสูง฿น
ระดับมากข้ึนเป พื่อ฿หสามารถนําเปปฏิบัติละกิดผลอยางป็นรูปธรรม 
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ความสามารถในการแขํงขนัของผ๎ูประกอบการในตลาดต๎องชม กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 
และ ½ 

THE COMPETITIVE CAPABILITY OF ENTREPRENEURS IN TALADTONGCHOM IN THE LOWER 
NORTHEASTERN REGION, GROUP 1 AND ½. 
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคแ พื่อศึกษาขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการจากการขารวม
ครงการสงสริมละพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดตองชม) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง 1 ละ 1/2 ซึ่งป็นการวิจัยชิงประมินผล   ดยก็บขอมูลจากผูประกอบการที่ขารวมครงการดวย
บบสอบถาม  ลวทําการวิคราะหแขอมูลดวยสถิติจํานวน รอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละ฿ชสถิติ
ทดสอบคือ F-test มื่อผลการทดสอบ F-test พบความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทําการ
ทดสอบความตกตางป็นรายคูดวยวิธี LSD ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการที่ขารวมครงการ มีขีดความสามารถ
฿นการขงขันพิ่มขึ้น฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทุกตลาดละยกวนตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแ ที่อยู฿นระดับ
มากที่สุด หากพิจารณา฿นรายละอียดพบวาสวน฿หญดานการสรางนวัตกรรม ป็นดานที่ผูประกอบการมีขีด
ความสามารถ฿นการขงขันต่ําสุด นอกจากนี้มื่อทําการปรียบทียบขีดความสามารถ฿นการขงขันดยรวมของ
ผูประกอบการทั้ง 7 ตลาด พบวามีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ละมื่อปรียบทียบป็น
รายคูพบวาตลาดที่ผูประกอบการมีขีดความสามารถ฿นการขงขันตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คือตลาดเนทแบาซารแ จังหวัดนครราชสีมาสูงกวาตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถม
มอ จังหวัดบุรีรัมยแ สวนตลาดรอยปีมืองยา จังหวัดนครราชสีมา สูงกวาตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาด
ถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ ละตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแสูงกวาตลาดหม่ําชองสามหมอ 
จังหวัดชัยภูมิ ตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ 
คําสําคัญ : ตลาดตองชม, ขีดความสามารถ฿นการขงขัน 
 
ABSTRACT 
 The objective of this evaluation research is to examine the competitive capability of the 
encourage and develop potential of the local market project (Taladtongchomproject) 
participated entrepreneurs in the lower northeastern region, Group 1 and 1/2.The questionnaires 
were employed to gather the data from the participated entrepreneurs then, the statistical 
analysis; frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test were used. Since the F-test 
illustrates the significantly differentiation at alpha level of 0.05, the multiple comparison, t-test 
by LSD, will be apply. The results reveal that the participated entrepreneurs has gained the 
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competitive capability at the “High” level in every market, except the Green Market, Surin which 
has gained more competitive capability at the “Very High” level. In more details, it shows that 
the competitive capability in innovation creation is the weakest capability of the participated 
entrepreneurs. Moreover, the comparison of competitive capability of the participated 
entrepreneurs in all 7 markets reveals the significantly statistical differentiation at aloha level of 
0.05. The multiple comparisons, t-test found that the market with significantly differentiation in 
entrepreneur’s competitive capability at alpha level of 0.05 are the Night Bazaar Korat Market 
which is higher than the Sroew Ground Walking Street and the NangrongWalkingStreet, the 
MuangYa100 Years market is higher than the Sroew Ground Walking Street and the Nangrong 
Walking Street, theSurin Green Marketis higher that thechongsammor market, the Sroew Ground 
Walking Street and the Nangrong Walking Street. 
Keywords : Taladtongchom, Competitiveness 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 รัฐบาลมีนยบาย฿นการขับคลื่อนศรษฐกิจดย฿หความสําคัญกับการสรางความขมข็งจากศรษฐกิจ
ภาย฿นประทศ ดยดํานินนยบายศรษฐกิจชุมชนหรือศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ซึ่งมีความสอดคลอง
กับหลักศรษฐกิจพอพียง รวมทั้งมุงนนการยกระดับรายเด฿หกับผูมีรายเดนอยอยางทั่วถึง พื่อ฿หศรษฐกิจของ
ประทศมีการจริญติบตอยางมั่นคง มั่งคั่ง ละยั่งยืน รวมทั้งปฏิรูปครงสรางศรษฐกิจการคาของประทศ ที่
มุงนน การสรางความขมข็งจากภาย฿นประทศ มุงสรางความขมข็ง฿หกับชุมชน พื่อป็นพลังสําคัญ฿นการ
รงรัดการกระตุนระบบศรษฐกิจ฿หติบตอยางยั่งยืน ภาย฿ตนวทางการขับคลื่อนดย “ประชาชน” ที่มีการบูรณา
การงานของภาครัฐ อกชน ละชุมชน มีสวนรวมคิด รวมทํา฿นการพัฒนาชุมชน฿หขมข็ง  
 กรมการคาภาย฿น กระทรวงพาณิชยแ มีภารกิจหลัก฿นการดูลศรษฐกิจการคาภาย฿นประทศ จึงสงสริม
ละสนับสนุนการยกระดับความสามารถ฿นการขงขันของระบบศรษฐกิจทองถิ่น พื่อชวยสรางรายเดประชาชน
ละกระตุนศรษฐกิจ฿นภูมิภาค฿หมคีวามมั่งคงละยั่งยืน ดย฿ชกลเกระบบตลาดที่มีการดูลละดาํนินการสงสรมิ
ลวอยางตอนื่อง อาทิ ตลาดกลาง ตลาดสด ละตลาดชุมชน จึงกําหนดนวทางดํานินงานพื่อสงสริมละพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจของตลาด฿นภูมิภาคตางๆ (ตลาดกลาง -ตลาดชุมชนประชารัฐ) ดยกําหนด฿หมีการ
ดํานินการศึกษาหานวทางการสงสริมละพัฒนาตลาดปูาหมาย฿นตละหงดยละอียด นื่องจากชุมชนละ
ตลาด฿นตละพื้นที่มีศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ประวัติศาสตรแ ละวิถีชีวิตความป็นอยู ภาษา อาหารที่ดดดน
ตกตางกัน รวมทั้งยังมีสถานที่ทองที่ยวที่นาสน฿จมากมาย ดังนั้น พื่อ฿หการสงสริมละพัฒนาตลาดมีอัตลักษณแ
ฉพาะตัวตามบบอยางของตละทองถิ่น ละสามารถช่ือมยงขากับหลงทองที่ยวตางๆ เด จึงเดจัดทํา 
“ครงการจัดจางที่ปรึกษาสงสริมละพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด฿นสวนภูมิภาค” ภาย฿ตครงการ
สงสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐพื่อพัฒนาศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ขึ้น 
 ศูนยแวิจัยละพัฒนาธุรกิจทองถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ฿นฐานะที่ปรึกษา฿นการดํานินครงการดังกลาว
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 1 (฿นจังหวัดชัยภูมิละนครราชสีมา จํานวน 3 ตลาด) ละ 1/2 
(฿นจังหวัดบุรีรัมยและสุรินทรแ จํานวน 4 ตลาด) ประกอบดวยดตลาดเนทแบาซารแจังหวัดนครราชสีมา ตลาดรอยปี
มืองยา จังหวัดนครราชสีมา ตลาดหม่ําชองสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ ตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยแ ตลาดถนนคน
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ดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ ตลาดน้ําราชมงคลสุรินทรแ จังหวัดสุรินทรแ ละตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแ 
ซึ่ง฿นกระบวนการดํานินครงการ ริ่มจากการลงพื้นที่พื่อนะนําครงการกับผูที่กี่ยวของ สํารวจ ละรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของตลาดละขอมูลพื้นฐาน ลววิคราะหแ฿หเดนวทางการสงสริมละพัฒนาตลาด ดยจัดทําป็นผน
สําหรับป็นนวทางการสงสริมละปรับปรุงพัฒนาตลาด จัดกิจกรรมสงสริมละประชาสัมพันธแตลาดดํานินการ
ปรับปรุงละตกตง ภูมิทัศนแตลาด จัดทําหลักสูตรพื่อสริมสรางองคแความรูละพัฒนาศักยภาพละจัดการอบรม
สัมมนาสริมสรางองคแความรู฿หกผูประกอบการ  นอกจากนี้ยังมีการ฿หคําปรึกษารานคา฿นตลาด฿นการสรางองคแ
ความรู ปรับปรุง ละพัฒนาตลาดรานคา ตลอดจนผลิตภัณฑแ฿นพื้นที่ ฿นการดํานินการดังกลาว มุงสราง
ความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการ฿นตลาดทั้งสิ้น ดังนั้น จึงป็นหตุ฿หสน฿จทําการวิจัยวาการดํานินการ
ดังกลาวจะพิ่มขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการ฿นตลาดเดมากนอยพียง฿ด 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษาขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการจากการขารวมครงการสงสริมละพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดตองชม) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 1 ละ 1/2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีป็นการวิจัยชิงประมินผล (Evaluation Research) ดยมีกรอบนวคิด฿นการวิจัยดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการจากการขารวมครงการสงสริมละพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดตองชม) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 1 ละ 1/2 ป็น
การวิจัยชิงประมินผล เดดํานินการวิจัยดยก็บขอมูลจากผูประกอบการที่ขารวมครงการดวยบบสอบถาม 
(Questionnaire) ลวทําการวิคราะหแขอมูลดยดวยสถิติ จํานวน รอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละ฿ช
สถิติทดสอบคือ F-test มื่อผลการทดสอบ F-test พบความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทํา
การทดสอบความตกตางป็นรายคูดวยวิธีการของ Fisher’s Least-significant Different (LSD) ตอเป 
 
 
 

กระบวนการสงสริมละ
พัฒนาศักยภาพการประกอบ
ธุรกิจตลาด (ตลาดตองชม) 

ผูประกอบการ 

- ปลี่ยนรูปบบ  
- ปลี่ยนวิธีคิด 

ขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

- องคแความรูทางธุรกิจที่พิ่มข้ึน 

- ประสิทธิภาพการดํานินงาน      
ที่พ่ิมขึ้น 
- การสรางนวัตกรรม 
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ผลการวิจัย 
 ขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการจากการขารวมครงการสงสริมละพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดตองชม) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 1 ละ 1/2 ฿นตละตลาด 
พบดังนี ้
 1. ตลาดเนทแบาซารแจังหวัดนครราชสีมา พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการสวน฿หญป็นพศหญิง 
คิดป็นรอยละ 87.00 มีอายุ50 ปีขึ้นเป คิดป็นรอยละ 36.00 ละมีรายเดต่ํากวา 10,000 บาทตอดือน คิดป็น

รอยละ 38.00 สวนขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( x =4.03, S.D.=0.48) ละ฿น
รายละอียด พบวาขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดานการพิ่มขึ้นของความรู฿นการดํานินธุรกิจละสามารถ

นําเป฿ชประยชนแเด ป็นดานที่มีสูงสุด ( x =4.03, S.D.=0.53) ละดานการพิ่มประสิทธิภาพ ( x =3.95, 
S.D.=0.56) ต่ําสุด 
 2. ตลาดรอยปีมืองยา จังหวัดนครราชสีมา พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการสวน฿หญป็นพศหญิง 
คิดป็นรอยละ 65.00 มีอายุระหวาง 41 - 50 ปี คิดป็นรอยละ 35.00 ละมีรายเดอยูระหวาง 10,000 – 20,000 

บาทตอดือนคิดป็นรอยละ 35.00 สวนขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( x =4.10, 
S.D.=0.50) ละ฿นรายละอียด พบวาขีดความสามารถ฿นการขงขันดานการพิ่มขึ้นของความรู฿นการดํานินธุรกิจ

ละสามารถนําเป฿ชประยชนแเดป็นดานที่สูงสุด ( x =4.14,  S.D.=0.54)  ละดานการสรางนวัตกรรม ( x =4.07, 
S.D.=0.61) ต่ําสุด 
 3. ตลาดหม่ําชองสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการสวน฿หญป็นพศชาย 
คิดป็นรอยละ 56.67อายุ พบวา มีอายุระหวาง 30 - 40  ละอายุระหวาง 41 - 50  ปี คิดป็นรอยละ 80.00  
ทากัน มีรายเดอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาทตอดือน คิดป็นรอยละ 66.67  สวนขีดความสามารถ฿นการ

ขงขัน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( x =3.89, S.D.=0.59) ละ฿นรายละอียด พบวาขีดความสามารถ฿นการ

ขงขันดานการพิ่มขึ้นของความรู฿นการดํานินธุรกิจละสามารถนําเป฿ชประยชนแเดป็นดานที่สูงสุด    ( x   

=4.01,  S.D.=0.59) ละดานการสราง นวัตกรรม ( x =3.76, S.D.=0.61) ต่ําสุด 
 4. ตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยแ พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการสวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็น
รอยละ 66.00 มีอายุระหวาง 41 - 50 ปี คิดป็นรอยละ 45.20 ละ มีรายเดอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาทตอ

ดือนคิดป็นรอยละ 30.80 สวนขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยภาพรวมอยู ฿นระดับมาก ( x =3.79,  
S.D.=0.69) ละ฿นรายละอียด พบวาขีดความสามารถ฿นการขงขันดานการพิ่มขึ้นของความรู฿นการดํานินธุรกิจ

ละสามารถนําเป฿ชประยชนแเดป็นดานที่สูงสุด ( x =3.83,  S.D.=0.74) ละดานการสรางนวัตกรรม ( x =3.75,  
S.D.=0.73) ต่ําสุด 
 5. ตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการสวน฿หญป็น
พศหญิง คิดป็นรอยละ 70.43 มีอายุระหวาง 41 - 50  ปี  คิดป็นรอยละ 47.39 มีรายเดอยูระหวาง 10,000 – 

20,000 บาทตอดือน คิดป็นรอยละ 39.13 สวนขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( x =
3.78, S.D.=0.71) ละ฿นรายละอียด พบวาขีดความสามารถ฿นการขงขันดานการพิ่มขึ้นของความรู฿นการดํานิน

ธุรกิจละสามารถนําเป฿ชประยชนแเดป็นดานที่สูงสุด ( x =3.82, S.D.=0.74) ละดานการสรางนวัตกรรม ( x =
3.76, S.D.=0.76) ต่ําสุด 
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 6. ตลาดน้ําราชมงคลสุรินทรแ จังหวัดสุรินทรแ พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการ    สวน฿หญป็นพศ
หญิง คิดป็นรอยละ 66.67 มีอายุระหวาง 30 - 40 ปี คิดป็นรอยละ 55.56 มีรายเดระหวาง 30,001 – 40,000 

บาทตอดือน คิดป็นรอยละ 44.44 สวนขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( x =4.10, 
S.D.=0.69) ละ฿นรายละอียด พบวาขีดความสามารถ฿นการขงขันดานการพิ่มขึ้นของความรู฿นการดํานินธุรกิจ

ละสามารถนําเป฿ชประยชนแเดป็นดานที่สูงสุด ( x =4.17, S.D.=0.19) ละดานการสรางนวัตกรรม ( x =4.04, 
S.D.=0.09) ต่ําสุด 
 7. ตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแ พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการสวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็น
รอยละ 68.57 มีอายุระหวาง 41 - 50 ปี คิดป็นรอยละ 51.43 มีรายเดต่ํากวา 10,000 บาทตอดือน คิดป็นรอยละ 

51.43  สวนขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยภาพรวมอยู฿นมากท่ีสุด ( x =4.24, S.D.=0.69) ละ฿นรายละอียด 

พบวาขีดความสามารถ฿นการขงขันดานการพิ่มประสิทธิภาพการดํานินงานป็นดานที่สูงสุด ( x =4.28, 

S.D.=0.30) ละดานการสรางนวัตกรรม ( x =4.18, S.D.=0.36) ต่ําสุด 
 8. จากการปรียบทียบขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการทั้ง 7 ตลาด พบวามีความ
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ละมื่อปรียบทียบป็นรายคูพบตลาดที่ผูประกอบการมีขีด
ความสามารถ฿นการขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้คือ  
  8.1 ผูประกอบการ฿นตลาดเนทแบาซารแจังหวัดนครราชสีมามีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงกวา
ตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ  
  8.2 ผูประกอบการ฿นตลาดรอยปีมืองยา จังหวัดนครราชสีมา มีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูง
กวาตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ 
  8.3 ผูประกอบการ฿นตลาดตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงกวา
ตลาดหม่ําชองสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ  ตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนน คนดิน ถมหมืด ถมมอ 
จังหวัดบุรีรัมยแ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการสงสริมละพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดตองชม) ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 1 ละ 1/2 พบวาผูประกอบการที่ขารวมครงการมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน
พิ่มขึ้น฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทุกตลาดละยกวนตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแ ที่อยู฿นระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจป็นพราะการดํานินครงการดังกลาวป็นการดํานินการป็นปีที่ 2 จึงทํา฿หผูประกอบการ฿นทุกตลาดมีความ
พรอมละกิดการปลี่ยนปลง฿นการพิ่มขีดความสามารถ฿นการขงขันพิ่มขึ้นอยางชัดจน ซึ่งผลดังกลาว
สอดคลองกับนยบายของรัฐบาลที่ปรากฏ฿นคําพูดของนายสนธิรัตนแ สนธิจิรวงศแ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พาณิชยแ วาตลาดตองชมจะสงสริมละสนับสนุนการยกระดับความสามารถ฿นการขงขันของระบบศรษฐกิจ
ทองถิ่น (local economy) เด อยางเรก็ตาม หากพิจารณา฿นรายละอียดพบวา สวน฿หญดานการสรางนวัตกรรม 
ป็นดานที่ผูประกอบการมีขีดความสามารถ฿นการขงขันต่ําสุด ทังนี้อาจนื่องมาจากลักษณะของกิจกรรม฿นการ
พัฒนาผูประกอบการ฿นครงการสวน฿หญเมเดนน฿นรื่องการสรางผลิตภัณฑแ฿หมๆ ตจะมุนรื่องการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้มื่อทําการปรียบทียบขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการที่มีขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือตลาดเนทแบาซารแจังหวัดนครราชสีมาสูงกวาตลาดซราะกราว
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จังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแ ท้ังนี้อาจนื่องมาจากตลาดเนทแบาซารแ มีขนาดที่
ล็กกวา ทํา฿หผูประกอบการ฿นตลาดเดรับอกาสการสนับสนุนจากการพัฒนาของภาครัฐมากกวา      สวนตลาด
รอยปีมืองยา จังหวัดนครราชสีมา สูงกวาตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ 
จังหวัดบุรีรัมยแ ทั้งนี้อาจนื่องมาจากตลาดรอยปีมืองยา ป็นตลาดอกชน จึงสามารถคัดลือกผูประกอบการที่มี
ความตั้ง฿จ฿นการพัฒนาตนองเดมากกวา ละตลาดนัดสีขียว จังหวัดสุรินทรแสูงกวาตลาดหม่ําชองสามหมอ จังหวัด
ชัยภูมิ ตลาดซราะกราวจังหวัดบุรีรัมยและตลาดถนนคนดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมยแทั้งนี้อาจนื่องมาจาก
ลักษณะการดํานินการของตลาด    นัดสีขียว ป็นรูปบบประชารัฐละมีผูประกอบการผูประสานดูลป็นผูนํามี
ศักยภาพ ขมข็ง ทุมทการทํางาน ละสามารถประสานการชวยหลือจากภาครัฐเดจากทุกภาคสวน 
 
ข๎อเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช๎ 
 1. นื่องจากขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดานการสรางนวัตกรรม ป็นดานที่ผูประกอบการมีขีด
ความสามารถ฿นการขงขันต่ําสุด หนวยงานท่ีกี่ยวของควรพิ่มองคแความรูพื่อ฿หผูประกอบการมีขีดความสามารถ
฿นการสรางนวัตกรรมที่พิ่มขึ้น ชน ระบบการจายงินดวย QR Code ป็นตน 
 2. นื่องจากลักษณะของตลาดตองชมป็นตลาดมีอัตลักษณแฉพาะตัวตามบบอยางของ ตละทองถิ่น 
ละสามารช่ือมดยขากับหลงทองที่ยวตางๆ เด  ดังนั้น หนวยงานที่กี่ยวของควรดึงจุดดนที่ป็นมีอัตลักษณแ
ฉพาะตัวของตละตลาดลวพัฒนาชื่อมยงป็นลจิสติกสแดานการทองที่ยว฿นกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรแ  
 3. หนวยงานท่ีกํากับดูลนวนยบายควรหานวทาง฿หตลาดตองชม มีการบริหารตลาดดย฿ชรูปบบ
ประชารัฐ ละคนหาผูนําท่ีมีศักยภาพทุมทการทํางาน  
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความหมายละลกัษณะ ตลอดจนวิคราะหแนวคิดของการมืองภาค
ประชาชนท่ีสะทอนผานรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา ซึ่งป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่กิดขึ้นจากความรวมมือระหวาง
สมาคมนักขียนหงประทศเทยละรัฐสภา ผลการวิจัยพบวา รื่องสั้นรางวัลพานวนฟูานับตั้งต พ.ศ. 2545 -
2555 กลาวถึงปใญหาการพัฒนาการมืองภาคประชาชนอยู 2 ลักษณะ ประการรกคือ การรวมมือกันของภาครัฐ
ละนายทุนพื่อลดทอนอํานาจทางการมืองของประชาชน ประการที่สองคือ ประชาชนถูกตัดขาดจากภาครัฐพราะ
ปใญหาความยากจน ฿นดานนวทางการพัฒนาการมืองภาคประชาชน รื่องสั้นรางวัลพานวนฟูาสนอทางออกที่
คอนขางจํากัดคือ การรวมตัวกันของภาคประชาชนละ฿ชอํานาจผานระบบประชาธิปเตยบบตัวทน 
คําสําคัญ : รางวัลพานวนฟูา, วรรณกรรมการมือง, การมืองภาคประชาชน 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the meaning, characteristics and analyze concepts of the 
participatory democracy through the short story “Phan Waenfa Award” which is a literary award 
originated from cooperation between the Writers Association of Thailand and Thai National 
Assembly. The research found that the short story since 2002-2012 discusses two issues of 
participatory democracy. The first is the cooperation of the public and capitalists to reduce the 
political power of the people. Second is People are not receiving state assistance because of 
poverty. In the field of public policy development. The short story suggests a limited solution is. 
People need more political participation through a representative democracy.  
Keywords : Phan Waenfa Award, Political literature, Participatory democracy 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 มการปกครองของเทยจะปลี่ยนป็นระบอบประชาธิปเตยมานับตั้งต พ.ศ. 2475 ลว ทวาบานมือง฿น
ระยะรก ภายหลังปลี่ยนปลงการปกครองก็ยังป็นการยงชิงอํานาจของชนช้ันนํา กิดสถานการณแการรัฐประหาร
ละ฿ชอํานาจปกครองบบผด็จการบ็ดสร็จ จนกระทั่งกิดการตอสูรียกรองประชาธิปเตยของประชาชน ฿น
หตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีกลุมนิสิตนักศึกษาป็นผูนําการชุมนุมตอตานรัฐบาลผด็จการจนเดรับชัยชนะ อาจ
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กลาวเดวาหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 ป็นจุดสําคัญหรือป็นหลักสําคัญของการมืองภาคประชาชน  (สํานักงาน
ลขาธิการสภาผูทนราษฎร. 2554 : 11) 
 ความสําร็จของการรียกรองประชาธิปเตย฿นหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 นับป็นรงบันดาล฿จสําคัญที่
ทํา฿หกิดการคลื่อนเหวของภาคประชาชนอยางกวางขวาง ดยฉพาะ฿นชวงปี 2518 – 2519 ปรากฏการชุมนุม
ประทวงละนัดหยุดงานของกรรมกรมากกวา 600 ครั้ง ละกลุมอาชีพอ่ืน ๆ อีกมากถึง 153 ครั้ง (ประภาส ปิ่นตบ
ตง. 2541 : 33 – 34) กอนที่การคลื่อนเหว฿นรูปบบการดินขบวนจะลดลงอยางมากภายหลังหตุการณแ 6 
ตุลาคม 2519 หลังจากน้ันครงสรางการชุมนุมคลื่อนเหวเดปลี่ยนจากนักศึกษาละประชาชนระดับอื่น ๆ มาป็น
ครงสรางที่ประกอบดวย ชนช้ันกลาง นักธุรกิจป็นหลัก (สํานักงานลขาธิการสภาผูทนราษฎร. 2554 : 12) กิด
การจัดตั้งกลุมองคแกรพัฒนาอกชน (Non-Governmental Organization : NGOs) ที่ขามามีบทบาททางการมือง
พื่อผลักดัน฿หมีการพัฒนาประชาธิปเตยบบมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น (ประภาส ปิ่นตบตง. 2541 : 34) 
 อันที่จริงคําวา “การมืองภาคประชาชน” ป็นหนึ่ง฿นจํานวนหลายสิบคําที่มีความหมายพองกับ
กระบวนการทางสังคมของปใจจกบุคคล ท่ีพยายามมีบทบาท฿นการ฿ชอํานาจพื่อตัดสิน฿จ฿นกิจการตาง ๆ ที่สัมพันธแ
ตอผลประยชนแของตนละสาธารณะ อาทิ ประชาธิปเตยบบมีสวนรวม ประชาธิปเตยทางตรง ประชาธิปเตยบบ
฿ครครวญปรึกษาหารือ การมืองบบธรรมชาติ การมืองภาคพลมือง การมืองภาคประชาชน การมืองบนทอง
ถนน การมือง฿หม ขบวนการประชาชน ขบวนการมวลชน ป็นตน ประวศ วะสี ฿หความหมายคําวา “การมือง
ภาคประชาชน” หรือ “การมืองภาคพลมือง” วาหมายถึง พลมืองมีสวนรวม฿นการกําหนดนยบายสาธารณะ การ
วางผนละขับคลื่อนการพัฒนาละการตรวจสอบการ฿ชอํานาจรัฐทุกระดับ  (สํานักงานลขาธิการสภา
ผูทนราษฎร. 2554 : 13) คํานิยามของสกสรรคแ ประสริฐกุล (2548 : 173) กลาววา การมืองภาคประชาชนคือ 
การคลื่อนเหวอยางมีจิตสํานึกทางการมืองของกลุมประชาชนพื่อลดฐานการครอบงําของรัฐ รวมทั้งพื่ออน
อํานาจบางสวนมา฿หประชาชนพื่อ฿ชดูลชีวิตของตนองดยตรง ขณะที่ สมกียรติ พงษแเพบูลยแ (2545) กลาววา 
การมืองภาคประชาชน หมายความถึง การมืองที่ภาคประชาชนสวนตาง ๆ มีสวนรวม฿นทุกระดับ ทั้ง฿นระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติละระดบันานาชาติ ป็นการมืองที่ประชาชนนอกสภาฯ มีบทบาทละขา฿จถึงอํานาจดยตรง฿น
การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ ละการขาถึงอํานาจ฿นการกําหนดนยบายสาธารณะดยเมตองผาน
การมืองประชาธิปเตยบบตัวทนท้ังจากการลือกตั้งละตงตั้ง ซึ่งหมายถึงตองสรางประชาธิปเตยบบมีสวนรวม
ละประชาธิปเตยทางตรง฿หกิดขึ้น พื่อกํากับละกําหนดทิศทางการคลื่อนเหวของประชาชน มากกวาฝาก
ความหวังละพึ่งพาระบบประชาธิปเตยบบตัวทนพียงอยางดียว 
 จากทรรศนะของนักวิชาการอาจสรุปความเดกวาง ๆ วา การมืองภาคประชาชนคือปฏิกิริยาที่กิดขึ้น
ทามกลางการมือง฿นชิงสถาบันหรือประชาธิปเตยบบตัวทนที่เมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
เด พลมือง฿นฐานะสมาชิกของสังคมจึงคลื่อนเหวพื่อสิทธิ฿นการ฿ชอํานาจพื่อตัดสิน฿จ฿นการจัดการตนอง ซึ่งมี
การสรางความสัมพันธแระหวางพลมืองละกลุมทางสังคม฿หมีพลังมากพอที่จะทาทายหรือตตอบกับอํานาจรัฐที่
พยายามครอบงําหรือชวงชิงอํานาจ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรละอํานาจ฿นการปกครองตนองของพลมือง 
 คําวา “การมืองภาคประชาชน” ฿นบริบทของรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา ปรากฏขึ้นนับตั้งตการประกวด
พานวนฟูาริ่มจัดขึ้นป็นครั้งรก ดังที่สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผูทนราษฎรซึ่งป็นประธาน
คณะกรรมการการจัดประกวด฿นขณะนั้นเดกลาวถึงจตจํานงของรางวัลมื่อรกริ่มมีการประกวดวา (ตัวนนป็น
ของผูขียน) ฿นยุคหงการสถาปนาการเมืองภาคประชาชน฿หมั่นคงข็งรงภาย฿ตรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักร
เทย พุทธศักราช 2540 นี่ยอมป็นหัวลี้ยวหัวตอสําคัญที่จะห็นระบอบประชาธิปเตยสมบูรณแบบกิดขึ้น ห็น
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การเมอืงเป็นเร่ืองของพลเมืองกิดขึ้น ละห็นจิตสํานึกทางการมืองเดพรกระจาย฿นทุกซอกหลืบของสังคมเทย 
ครงการประกวดวรรณกรรมรื่องสั้นการมืองรางวัล “พานวนฟูา” จึงป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางรัฐสภาเดริริ่มขึ้น 
พื่อมุงหวัง฿หกิดการมีสํวนรํวมทางการเมืองดยอิสระ ฿ชศิลปะการประพันธแป็นกระจกงาสะทอนภาพที่ทจริง
อีกมุมหนึ่งของการมืองเทย สะทอนภาพที่ป็นตัวตนของสังคมเทย฿หรับรูรวมกัน  (รักษแมนัญญา สมทพ. 2546 : 
239) ชนดียวกับอุทัย พิมพแ฿จชน ประธานรัฐสภา฿นขณะนั้นที่กลาวถึง “การมีสวนรวมของประชาชน” เว฿นคํา
นิยมของลมสอง฿นทํานองดียวกันวา ดวยจตนารมณแ฿หกิดการสรางสรรคแวรรณกรรมการมืองของเทย ละ
สงสริม฿หประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งผยพรนวคิดประชาธิปเตยผานนื้อหาหง
วรรณกรรมการมืองเปสูประชาชนทุกหมูหลาอยางกวางขวาง (รักษแมนัญญา สมทพ. 2547 : คํานิยม) 
 อยางเรก็ตาม มคําวา “การมืองภาคประชาชน” ดูหมือนจะป็นคําสําคัญที่ปรากฏ฿นรื่องสั้นพานวน
ฟูา ทวารื่องสั้นสวน฿หญกลับกลาวถึงสิทธิการลือกตั้งละการมอบอํานาจการปกครองผานประชาธิปเตยบบ
ตัวทนป็นหลัก จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา รื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา นับต พ.ศ. 2545-2555 ที่กลาวถึง
การมืองภาคประชาชน ดยมีองคแประกอบหลักที่กลาวถึงการมีสวนรวม฿นการคลื่อนเหวหรือกําหนดนยบาย
สาธารณะ ตลอดจนสนอการตรวจสอบละลดการครอบงําของรัฐนั้นมีอยูพียง 12 รื่อง จากทั้งหมด 115 รื่อง 
ละรื่องที่สะทอน฿หห็นปใญหาอยางชัดจน ตลอดจนนําสนอวิธีกเขปใญหานั้นมีอยูพียง 6 รื่องทานั้น  
 ประด็นรื่องการมืองภาคประชาชนที่ปรากฏ฿นรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูาซึ่งมีจํานวนที่คอนขางนอย 
อาจวิคราะหแเดสองประการ ประการรกคือ ผูขียนท่ีสงรื่องสั้นขาประกวดหรือกรรมการผูตัดสินการประกวดมิเด
฿หความสําคัญ฿นรื่องการมืองภาคประชาชนอยางทจริง จึงมิเดขียนขึ้นหรือเดรับคัดสรร฿หเดรับรางวัล หรืออีก
ประการหนึ่งคือ กระบวนการคัดสรรรื่องที่สงขาประกวดจนถึงขั้นตอนการเดรับรางวัลละการตีพิมพแ มีความมุง
หมายที่จะนําสนอภาพของการมืองภาคประชาชน฿นลักษณะหรือนิยามที่จํากัดตามความมุงหมายบางประการของ
ผูจัดประกวด ผูวิจัยจึงกิดความสน฿จวา รื่องสั้นพานวนฟูากลาวถึงความหมายละลักษณะของการมืองภาค
ประชาชนเวอยางเร ตลอดจนนําสนอนวคิดของการมืองภาคประชาชนเวอยางเรบางผานกระบวนการ “ประกวด
ละคัดสรร” ของรางวัลซึ่งจัดขึ้นดยรัฐสภาละสมาคมนักขียนหงประทศเทย พื่อป็นประยชนแ฿นการวิคราะหแ
รื่องสั้นการมืองของเทย฿นชิงประวัติศาสตรและนวคิด฿นตละยุคสมัย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความหมายของการมืองภาคประชาชน฿นรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา พ.ศ. 2545-2555 
 2. พื่อวิคราะหแนวคิดของการมืองภาคประชาชน฿นรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยเดคัดสรรละวิคราะหแรื่องสั้นจํานวนหนึ่ง฿นฐานะรื่องที่กลาวถึง “การมืองภาคประชาชน” ดย
อาศัยนิยามจากหนังสือชุด การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ของสํานักงานลขาธิการรัฐสภา 
(2554) ละ การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ของสกสรรคแ ประสริฐกุล (2548) พื่อวิคราะหแ
องคแประกอบของรื่องวามีความสอดคลองกับคํานิยามของการมืองภาคประชาชนหรือเม ละองคแประกอบตละ
สวน฿นรื่องสามารถตีความละสะทอนสังคม฿นทิศทาง฿ดบาง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาความหมายละคํานิยามของ “การมืองภาคประชาชน” จากหนังสือละงานวิจัยตาง ๆ 
 2. ศึกษารื่องสั้นนับตการประกวดครั้งรกจาก พ.ศ. 2545-2555 จํานวน 115 รื่อง 
 3. คัดสรรรื่องสั้น 6 รื่องที่มีองคแประกอบของรื่องสอดคลองกับนิยามของการมืองภาคประชาชน 
 4. ศึกษาละวิคราะหแประด็นตาง ๆ ที่กี่ยวของกับการมืองภาคประชาชน฿นรื่องสั้นดังกลาวพื่อ฿ห
ห็นการตีความละการสะทอนภาพการมืองภาคประชาชน 
 
ผลการวิจัย 
 การเมืองภาคประชาชนในรางวัลพานแวํนฟูา : ป๓ญหาและหนทาง 
 จากการวิคราะหแรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูานับตั้งต พ.ศ. 2545-2555 พบวา นับตั้งตการจัดประกวด
ตั้งตปีรกจนถึงปใจจุบัน รื่องสั้นพานวนฟูาทําหนาที่รวบรวม คัดกรอง ละคัดสรรรื่องสั้นที่มีประด็นทาง
การมืองรวมกันหลากหลายรูปบบ ลักษณะหนึ่งคือการสะทอนภาพสังคมหรือตีผ฿หห็นปใญหาทางการมืองที่
กิดขึ้น ขณะที่รื่องสั้นอีกชุดหนึ่งทําหนาท่ีสนอทางออกของปใญหาดังกลาว ฿นประด็นของการมืองภาคประชาชน
ที่นับเดวาป็นจุดมุงหมายของรื่องสั้นพานวนฟูานั้น มีรื่องที่กลาวถึงประด็นปใญหาดังกลาว 2 ลักษณะ เดก 
 1. การรํวมมือกันของภาครัฐและนายทุนเพ่ือลดทอนอํานาจทางการเมืองของประชาชน 
  สาหตุสําคัญอยางหนึ่งของการชวงชิงอํานาจการปกครองระหวางรัฐละภาคประชาชนกิดจากการที่
รัฐ฿ชอํานาจเมป็นธรรม฿นการครอบครองละจัดการทรัพยากร จนทํา฿หผูที่เมสามารถขาถึงทรัพยากรกิดความ
หลื่อมล้ํา฿นสังคมละทวีความรุนรงมากขึ้น ดยที่ชองทางภาย฿นระบบการมืองปกติเมสามารถกเขปใญหาเด 
การออกคลื่อนเหว฿นรูปบบตาง ๆ ของการมืองภาคประชาชนจึงกิดขึ้นพราะปใญหาละขอจํากัดดังกลาว ดังที่
สกสรรคแ ประสริฐกุล (2548 : 92-93) เดวิคราะหแอาเววา สาหตุหลักที่ทํา฿หประชาชนหลายหมูหลาออกมา
รียกรองสิทธิผลประยชนแของตน ลวนสืบนื่องมาจากการขาเมถึง (Inaccessibility) กระบวนการ฿ชอํานาจของรัฐ
ซึ่งมุงตอบสนองการขยายตัวของทุนดยเมสน฿จผลกระทบที่กิดขึ้นตอกลุมชนที่สียปรียบทาที่ควร ซึ่งที่มาของ
อํานาจบ็ดสร็จของรัฐ฿นการรุกรานทองถิ่นนั้น สกสรรคแช้ี฿หห็นวากิดจากวัฒนธรรมละศรษฐกิจสังคมอยาง
นอย 2 ประการคือ 1) วัฒนธรรมอุปถัมภแ ซึ่งนนการสนองผลประยชนแของกลุมบุคคลมากกวาความถูกตองของ
หลักการ ละ 2) ครงสรางรัฐบบรวมศูนยแอํานาจเวท่ีสวนกลาง ทํา฿หกิดวัฒนธรรมอุปถัมภแดํารงความสัมพันธแทาง
อํานาจดยมีรัฐราชการ (Bureaucratic state) ป็นศูนยแกลาง สายสัมพันธแตาง ๆ ของระบบอุปถัมภแเดทรกซึมอยู
฿นระบอบประชาธิปเตย฿นรูปบบผลประยชนแตางตอบทน฿นพรรค ครงการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผลประยชนแ
ระหวางกลุมทุนทั้งเทยละตางประทศ กลายป็นวัฒนธรรมประชาธิปเตยบบเทย ๆ (สกสรรคแ ประสริฐกุล. 
2548 : 95) 
  การขามาของกลุมทุนผานระบบประชาธิปเตยตัวทนนั้น สมบัติ จันทรวงศแ (2536  : 23-24) เด
ช้ี฿หห็นวาริ่มขึ้นนับตั้งตการปรับปลี่ยนครงสรางศรษฐกิจละสังคมครั้งสําคัญ฿นชวงทศวรรษ 2510 จาก
นยบายพัฒนาศรษฐกิจ ซึ่งทํา฿หกิดชนช้ันนํา (Elite) กลุม฿หมคือบรรดาพอคาละนายทุน ดังท่ีกลาววา  
  กิด “ชนช้ันนําทางชนช้ัน” ที่ขยายตัวติบ฿หญนื่องจากการจําริญติบตทางศรษฐกิจของ
ภาคอกชนข้ึน .การตอสูทางการมืองที่ตเหนตเรมาถูกจํากัดตัวอยูตภาย฿นวงของสถาบันราชการก็ริ่มขยายวง
ออกมาสูกลุมพลังศรษฐกิจสังคมนอกระบบราชการ ปฏิสัมพันธแระหวางพลังของศรษฐกิจละการมือง฿นระดับบน
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ของสังคมที่ปรปลี่ยนจากความสัมพันธแบบ “การมืองระบบอุปถัมภแ” เปสูสัมพันธภาพระดับ “หุนสวน” ที่ทา
ทียมกัน 
  ดังนั้นนับตการกิดขึ้นของชนช้ันนํา฿หม สมาชิกสภาผูทนราษฎร฿นระบอบประชาธิปเตยบบ
ตัวทน ก็กลับกลายป็นวทีการมืองพื่อรักษาผลประยชนแของชนช้ันนําจากภาคอกชน ดังที่สนหแ จามริก (2540 
: 335) เดกลาวเววา นับตผลการลือกตั้ง฿นปี พ.ศ. 2512 ซึ่งพอคาละนักธุรกิจเดรับลือกป็นสมาชิกสภาผูทน
ราษฎรถึง 45.7% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มื่อทียบกับการลือกตั้งครั้งที่สองของปี พ.ศ. 2500 สถิตินี้เดพิ่มขึ้น
มากกวาทาตัว 
  การรวมมือของภาครัฐละนายทุน฿นการถือสิทธ์ิขาดที่เดรับผานประชาธิปเตยบบตัวทนพื่อขามา
รุกรานการถือครองทรัพยากรของทองถิ่นอยางลือดย็นละหี้ยมกรียม ปลี่ยนพื้นที่฿นทองถิ่น฿หกลายป็นหลง
ผลประยชนแของตนละพวกพอง สะทอน฿หห็นอยางดนชัด฿นรื่องสั้น ผ๎ูลํา ของ ริงณรงคแ กตุพินิจ (กลุมงาน
ผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร . 2551) รื่องสั้นรางวัลชมชยจากการประกวดปี 2550 ซึ่ง
กลาวถึงรื่องราวของชายสองคนที่ป็นพื่อนรักกันมานานอยาง ดํา ละ ชัยชนะ ซึ่งป็นลูกหลานชาวประมง
หมือนกัน ตลือกวิถีทางที่ตกตางกัน ฝุายดํานั้นลือกจะสืบทอดอาชีพชาวประมงตอจากบรรพบุรุษ ขณะที่ชัย
ชนะลือกที่จะขายรือท้ังหมดพื่อนํางินมาป็นทุนลงลนการมือง ดยขาพยายามชูประด็นรื่องการตอตานอวน
ลากซึ่งกําลังรุกรานทรัพยากรทางทะลของชาวบาน สงผล฿หขาเดรับชัยชนะอยางทวมทน ทวาตอมา มชัยชนะจะ
เดรับลือกตั้งป็นนายกสภาทศบาล ตขาก็พยายามบิดพลิ้วคําสัญญาที่มีตอชาวบาน นื่องจากบื้องหลังของชัย
ชนะ สวนหนึ่งมาจากการเดรับงินทุนสนับสนุนจากกลุมอวนลาก ละขาเดตกลงผลประยชนแกับกลุมอวนลากลว 
สุดทายรืออวนลากก็ยังคงรุกรานทะลอยางเมหยุดหยอน ทํา฿หผูคน฿นทองถิ่นหลายตอหลายคนรวมถึงดําตองลิก
อาชีพประมง ภายหลังชัยชนะจึงเดฉลย฿หดําฟใงวา การรุกรานของอวนลากวาเม฿ชปใญหาที่การมือง฿นระดับ
ทองถิ่นจะกปใญหาเด นื่องจากจาของอวนลากลวนตป็นผูมีอิทธิพลที่วางครือขายอุปถัมภแเว฿นระบบราชการ
ละการมืองระดับประทศท้ังหมดลว ละขาทําอะเรเมเด จึงลือกที่จะตักตวงหาผลประยชนแทน 
  “พวกรืออวนลากนะ สวน฿หญลวป็นพวกศรษฐี ตกอนก็ป็นพียงผูมีอิทธิพล฿นทองถิ่น ตตอนนี้
ขาขยายอํานาจดวยการวางสนสายอยู฿นระบบราชการละขาราชการการมือง ลูก ๆ หลาน ๆ ของขาถูกสงเป
รียนสูง ๆ ถึงมืองนอกมืองนา กลับมาก็รับราชการ฿นกระทรวงสําคญั ๆ หรือเมก็เปลงรับสมัครลือกตั้งละก็เปอยู
คุมอํานาจทางการมืองหมดลว เมวาระดับตําบล อําภอ จังหวัดหรือประทศ พ่ือคอยอํานวยความสะดวก฿หธุรกิจ
ของขา” (กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร. 2551 : 112) 
  ขณะที่ดําสนอวาหากรวมตัวกันประทวง ซึ่งป็นหนทางการสดงออกทางประชาธิปเตยบบมีสวน
รวมจะทํา฿หภาครัฐหันมาสน฿จบาง ตชัยชนะก็ตือนวาเมมีประยชนแ฿ด ๆ พราะมันกี่ยวพันกับผลประยชนแ
จํานวนมหาศาล 
  “ถาพวกรารวมมือรวม฿จ ชวยกันรวมตัวประทวงอยางเมหยุดหยอนลา” ดําอยสียงข็งอยางเม
ยอมพ ชัยชนะยิ้มที่มุมปากกอนยักเหลอยางเมยี่หระ 
  “ทางการเมหันกลับมามองกหรอก อยางมากก็มารับหนังสือพื่อถวงวลาเปวัน ๆ ก็ผูบริหารของ
จังหวัดหรือของกระทรวงมันก็พวกของอวนลากทั้งนั้น อีกอยางพวกรืออวนลากนะสียภาษี฿หรัฐละองคแการสวน
ทองถิ่นปีละป็นลาน ๆ ขาคงเมงคิดตัดสนทางทํามาหากินหรอก” (กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรม
สภาผูทนราษฎร. 2551 : 112 - 113) 
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  ดําซึ่งชื่อมั่น฿นการมืองภาคประชาชนจึงตั้งตัวป็นกนนําประทวงการ฿ชอวนลาก ขาจึงทั้งถูกจับขา
คุกละถูกขูฆา พื่อนรวมประทวงทยอยหายเปทีละคน ๆ ละยอมจํานนตอการรุกรานทองถิ่น วันหนึ่งชัยชนะจึง
ขามาทาบทาม฿หดําขาสูสนามการมืองทองถิ่นทนตน สวนขานั้นจะลงลนการมืองระดับประทศ ดําซึ่ง
สิ้นเรเมตอกจึงเมคิดจะตอตานชัยชนะอีก ละคิดฝในอาเววาการขึ้นมามีอํานาจครั้งนี้ ตนองจะมีอกาสกลายป็น 
“ผูลา” อยางชัยชนะบาง 
  รื่องสั้นรื่องนี้สดง฿หห็นถึงอํานาจของภาครัฐท่ีขามารุกรานทองถิ่นเดอยางบ็ดสร็จจนเมมีทางจะ
ตานทานเด ดังจะห็นเดจากตัวละครทั้งสองคนที่ผูตงเดสราง฿หป็นตัวละครที่ทาทียมกัน฿นชวงรก ดย฿หชัย
ชนะป็นผูที่หันเป฿ชอํานาจรัฐ สวนดําก็ปรียบสมือนกลุมอํานาจดิม฿นทองถิ่นที่ตองการรักษาฐานทรัพยากรดย
ฝากฝใง฿หชัยชนะ฿ชอํานาจรัฐพื่อตอตานกลุมอวนลากที่กําลังทําลายทรัพยากรทองถิ่น ทวามื่อชัยชนะเดขึ้นครอง
อํานาจกลับรวมมือกับกลุมทุนพื่อรุกรานชาวบาน เลตอนจนกระทั่งดําตองลิกอาชีพดิ ม มดําจะพยายาม
คลื่อนเหวดวยพลังของการมืองภาคประชาชนอยางชนการยื่นหนังสือประทวง การรวมกลุมชุมนุมตอตาน ตก็
ป็นการคลื่อนเหวอยางออนพลัง ดวยอํานาจรัฐที่บ็ดสร็จกินเปทํา฿หการมืองภาคประชาชนทบเมมีบทบาทละ
ตองกลายป็นผูพ฿นที่สุด ดังชนดํา฿นตอนทายรื่องที่มจะถูกรุกรานอยางหนัก ทวาขาก็ยอมจํานนละพยายาม
ขาเป฿นการมืองระบบตัวทนพียงพื่อจะสวงหาผลประยชนแ นี่ก็คือความพายพของการมืองภาคประชาชนที่
ผูขียนเดสดง฿หห็นอยางป็นรูปธรรมนั่นอง 
  การตอสูกับกลุมทุนอุตสาหกรรมที่รวมมือกับกลุมนักการมืองทองถิ่น ละระบบอุปถัมภแที่ขยาย
ครือขายจนทรกซึมขามา฿นกลุมคนทองถิ่นเดสะทอน฿หห็น฿นรื่องสั้น วิถีแหํงสัตว๑ ของ ริงณรงคแ กตุพินิจ 
(กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร . 2549) รื่องสั้นรางวัลชมชยจากการประกวดปี 
2548 ซึ่งกลาวถึง “ผู฿หญคํา” ผู฿หญบานของหมูบานชาวน้ําลที่กําลังถูกทางการรุกล้ําที่ทํากินดยอางวาจะสราง
ขื่อนพื่อประยชนแของชาติ ผู฿หญคํานึกถึงครั้งกอนที่ถูกเลที่จากริมทะล฿หมาตั้งรกราก฿หมที่นี่ ดยที่หมูบานดิม
กลายป็นสถานที่พักตากอากาศของผูมีอํานาจบางคนทานั้น ผู฿หญคําจึงป็นตัวตั้งตัวตี฿นการประทวงมิ฿หสราง
ขื่อน ทวาทางการกลับตตอบดยสงลูกชายของกองมากลี้ยกลอม ซึ่งลูกชายของผู฿หญป็นลูกจางของผูมีอํานาจ
คนนั้นนั่นอง มวาผูป็นพอจะพยายามอธิบายถึงตนสายปลายหตุของการสรางขื่อนวาจะนําเปสูการทุจริตละ
อื้อประยชนแฉพาะพวกพองอยางเรบาง ตลูกชายก็คัดคานดยอางวาผูมีอํานาจทานน้ันมีบุญคุณตอขา 
  “มันป็นผลประยชนแของคนคกลุมดียว ตมันสรางผลกระทบ฿หกับราทั้งหมูบาน ทั้งปะการัง ขด
หินธรรมชาติ฿ตน้ําที่ป็นหลงที่อยูอาศัยของสัตวแทะลตองพังพินาศ มันตอง฿ชวลาหลายสิบปีกวาที่มันจะ
คืนกลับมาอีกครั้ง 
  “กร่ํารียนมาสูงนาจะชวยป็นปากป็นสียง฿หกับชาวบาน คกเปรางหนังสือสดงผลกระทบการ
สรางขื่อนหินตอธรรมชาติ ลวก็เปยื่นตอนายอําภอคัดคานสดงความเมห็นดวยกับการสรางขื่อนเดเหม” 
  “มันเมเดหรอกพอ นายขามีบุญคุณกับฉัน ขา฿หงานฉันทํา ฿หฉันมีงินดือน฿ชจาย ฉันจะเป
ขวางทางครงการขาเดอยางเร” (กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร. 2549 : 51-52) 
  วันตอมาผู฿หญคําจึงพาลูกชายเปดักลอบปลาหมึกหมือนที่คยชวยกันสมัยที่ลูกชายยังเมเปรียนตอ
฿นมือง ผู฿หญคําละลูกชายพบหมึกกระดองสองตัวติดอยู฿นลอบ ละหมึกตัว฿หญกําลังพยายามกินหมึกตัวล็กอยู 
ผู฿หญคําจึงพูดปรียบปรยวาหมือนรื่องที่ลูกชายพยายามกลอม฿หพออนออนตอขอสนอสรางขื่อน พราะเมวา
อยางเรผูที่ตกป็นหยื่อก็คือทั้งคู ทวาลูกชายกลับมองวามันป็นวิถีธรรมดาของลก วันตอมา ชาวบานกลุมหนึ่งที่
ยอมจํานนตอจํานวนงินมหาศาลที่ทุมขามาจึงตั้งป็นกลุมสนับสนุนการสรางขื่อน มื่อผู฿หญคําบริภาษวาชาวบาน
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กลุมนั้นเมรักบานกิด พวกขาก็สวนกลับวา ตอ฿หสูเปก็เมมีทางชนะหมือนครั้งกอนท่ีถูกเลที่พ่ือสรางรีสอรแตนั่นอง 
฿นที่สุดผู฿หญคําก็ยอมจํานนตอการรกุเลพื้นที่ของรัฐ ตอนจบขาเดกินหมึกกระดองที่ลามาเดมื่อวานละนึกถึงรื่อง
ที่มันขนฆาพวกพองพื่ออยูรอด จากนี้เปขาองก็คงตอง฿ชชีวิตดวย “วิถีหงสัตวแ” เมตางจากมันลย 
  รื่องสั้นรื่องนี้สะทอน฿หห็นถึงระบบอุปถัมภแที่หยั่งรากลึกลงมาจนถึงระดับทองถิ่น นั่นคือลูกชายของ
ผูนําการตอสูอยางผู฿หญคําที่กลายป็นสวนหนึ่งของระบบอุปถัมภและพยายามกลี้ยกลอม฿หบิดาของตนยอมจํานน 
ดยผูขียนเด฿ชฉากการจับหมึกกระดองที่หมึกตัว฿หญกวากินหมึกตัวล็กป็นฉากปรียบทียบการตอสูของการมือง
ภาคประชาชน ทั้งที่สุดทายลวมันก็จะถูกมนุษยแกินท้ังหมด น่ันคือการตอสูของชาวบานตอกลุมผูมีอํานาจที่กําลังมา
รุกราน ดังจะห็นวากลุมชาวบานองก็ตกออกป็นสองกลุมคือมีบางพวกที่สนับสนุนการสราง ขื่อน ดยเดรับ
ผลตอบทนป็นงินจํานวนหนึ่ง พลังอํานาจของการมืองภาคประชาชนที่ควรจะสามัคคีมื่อถูกอํานาจรัฐรุกราน
กลับยงชิงผลประยชนแกันองเมตางจากหมึกกระดองที่มนุษยแถูกจับกินท้ังหมด฿นตอนทาย 
  ทั้งรื่อง ผ๎ูลํา ละ วิถีแหํงสัตว๑ สะทอน฿หห็นถึงการรุกคืบอยางงียบชียบละยียบย็นของกลุมทุน
ผานระบบอุปถัมภและสนสายอํานาจที่ทรกซึมอยู฿นระบบประชาธิปเตยบบตัวทน ดยฉพาะมื่อตัวทนของ
ประชาชนเมเดอาสาขาเปทํางานพื่อประชาชนอยางทจริง หากตมุงรักษาผลประยชนแของตนละพวกพอง
อาเว ทํา฿หคนทองถิ่นผูคยครอบครองพ้ืนท่ีดิมตองพลัดพรากจากชุมชน กลายป็นคนชายขอบที่เมสามารถขาถึง
ทรัพยากรหรือสูญสียพื้นท่ีทํามาหากิน กลายป็นคนสิ้นเรเมตอก สุดทายก็ตองยอมพึ่งพาระบบดังกลาวพื่อการอยู
รอด สูญสิ้นสํานึกทางการมืองอยางสิ้นชิง ดังที่ Noam Chomsky (อางถึง฿น สกสรรคแ ประสริฐกุล. 2548 : 152) 
กลาววา 
  ระบอบประชาธิปเตยบบสรีนิยม฿หมท่ีชิดชูกลเกตลาด เดล็ง฿สสวนน้ี (บทบาททางการมือง) บบ
จอยิงลยทีดียว ทนที่ระบอบดังกลาวจะผลิตพลมือง กลับผลิตผูบริภค ทนที่จะชวยสรางชุมชน มันกลับสราง
ศูนยแการคา ผลรวมที่ออกมาคือทั้งสังคมตองตกออกป็นอนุภาคช้ินล็กช้ินนอย ต็มเปดวยปใจจกบุคคลที่เมอา
ธุระ เรสิ่งยึดหนี่ยวละเรอํานาจทางสังคม 
  สังคมที่ตกออกป็นช้ินล็กช้ินนอย ละปใจจกบุคคลที่เมอาธุระนั้นสะทอน฿หห็นอยางชัดจนจาก
ภาพหมูบานละตัวละครทั้งสองรื่อง น่ันคือ ดํา ที่สูญสียทุกอยางจนสิ้นนื้อประดาตัว จนตองกลายป็นลูกนองของ
ชัยชนะ ละสูญสียความคิดที่จะปกปูองหมูบาน หันมาหาผลประยชนแจากการมือง ละลูกชายของผู฿หญคําที่ป็น
สวนหน่ึงของระบบท่ีรุกคืบขามาทําลายหมูบาน พรอมกับกลี้ยกลอม฿หผู฿หญคํากลายมาป็นหัวคะนน฿หจานาย
ของตนอีกดวย นี่จึงป็นความลมหลวของการมืองบบตัวทน฿นการกเขปใญหา฿นทองถิ่น ละความพายพของ
การมืองภาคประชาชนท่ีถูกระบบการมืองบบตัวทนรุกเลทําลายอยางตอนื่อง 
  จะห็นเดวาระบบประชาธิปเตยบบตัวทน ซึ่งควรจะป็นชองทางการ฿ชอํานาจของประชาชน กลับ
กลายป็นชองทางการขยายอํานาจของกลุมทุนที่ทรกซึมขามาทั้ง฿นระดับผูกําหนดนยบายละ฿นระดับประชาชน
ทองถิ่น ละกีดกันผูครองอํานาจอธิปเตยที่ทจริงออกเปป็นพียงคนชายขอบทางศรษฐกิจละสังคม 
 2. ประชาชนถูกตัดขาดจากภาครัฐเพราะป๓ญหาความยากจน 
  มื่อผลจากการรุกรานทรัพยากรจากสวนกลางริ่มสงผลมากขึ้น จึงกิดประชาชนที่ถูกยงหรือถูก
จํากัดการขาถึงทรัพยากร ระบบอุปถัมภและการรวมอํานาจที่ศูนยแกลางซึ่งนนการอุปถัมภแพวกพองละกีดกันผูที่เม
มีผลประยชนแกับตน ประชาชนสวนหนึ่งจึงกลายป็น “คนชายขอบ” จนกลายป็น “ปใจจกบุคคลที่เมอาธุระทาง
การมือง” สวนทางกับนวทางของการมืองภาคประชาชนท่ีตองการการมีสวนรวมของประชาชน฿นระบบการมือง 
ชน฿นรื่อง  มะเส๏าะ...ผ๎ูไมํมีหมายเลข ของ ปกาศิต มนเทยสงคแ (รักษแมนัญญา สมทพ . 2548) รื่องสั้นรางวัล
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ชมชยจากการประกวดปี 2547 ซึ่งกลาวถึงหญิงผูยากเรนามวา “มะส฿าะ” ซึ่งมีภาระตองทํามาหาลี้ยงชีพอยูตั้งต
ชาจนถึงย็น มื่อรัฐบาลเดประกาศครงการลงทะบียนคนจน ซึ่งอันท่ีจริงนาจะป็นครงการที่สรางขึ้นมาพื่อคนที่
เมมีงินจริง ๆ อยางธอ ตมื่อธอเดฟใงรายละอียดรื่องคา฿ชจาย฿นการยื่นอกสารตาง ๆ ตลอดจนตองสียวลา
ดินทางพื่อเปลงทะบียนที่อําภอ ธอก็ถอด฿จเมเปลงทะบียน 
  บางทีนยบายที่ทางรัฐบาลกําหนด กลับป็นพียงนยบายพื่อรองรับคนช้ันกลางมากกวา ผมมองเม
ห็น฿บหนาหยาบกรานอยางมะส฿าะ ผูซึ่งสวมรองทาตะละ฿สสื้อขาด ๆ บนท่ีวาการอําภอสักคน นละคนจน ๆ 
กลับเมมีอกาสเดเป พราะมัวตทํางานหาลี้ยงปากลี้ยงทอง... 
  ผมคิดถึง฿บหนาละววตามะส฿าะ สลับ฿บหนาละววตาตละคนบนที่วาการอําภอมื่อตอนที่ยง 
เลตั้งตจามี ถากหวัง กํานันสริญ รวมถึงพี่พนมบานคูหัวนอน รายชื่อหลานี้หมือนตอกย้ํา฿หผมรูวาลก฿บนี้เมมี
พื้นที่วาง฿หกับคนอยางมะส฿าะลวจริง ๆ (รักษแมนัญญา สมทพ. 2548 : 104) 
  รื่องสั้นรื่องนี้จึงช้ีชวน฿หผูอานเดทบทวนถึงครงการหรือนยบายที่กําหนดมาดยสวนกลาง ตดวย
ระบบซึ่งถูกกําหนดมา฿หรองรับชนช้ันกลางจึงกลับเมสามารถตอบสนองความตองการที่ทจริงของประชาชนเด 
นยบายดังกลาวยังป็นการตอกย้ํา฿หห็นถึงพื้นที่ที่ถูกจํากัดของประชาชนผูซึ่งมีความหลื่อมล้ําทางศรษฐกิจอยาง
สุดขั้วจนกระทั่งเมสามารถขาถึงทรัพยากร฿ด ๆ มตทรัพยากรที่รัฐจัดสรรมา฿ห ดังชนที่คณะทํางานวาระทาง
สงัคมเดวิคราะหแอาเววา 
  นยบายพัฒนาท่ีมุงตจะสรางความมั่งคั่ง฿หกคนจํานวนนอย ดยการที่รัฐยงชิงอาทรัพยากรจาก
คนสวน฿หญเปบํารอผลประยชนแของคนสวนนอยตลอดวลา ก็นับป็นสาหตุของความยากจน฿นมืองเทย ยิ่งคน
จนเรอํานาจก็ยิ่งทํา฿หเมสามารถปรับปลี่ยนนยบายพัฒนาเดลย 
  ...ความยากจนมีมูลหตุมาจากการตัดสิน฿จ ดยฉพาะการตัดสิน฿จที่กระทบถึงการจัดการทรัพยากร 
฿นขณะที่คนจนเรอํานาจที่จะขาเปรวม฿นการตัดสิน฿จ ฉะนั้นจึงปฏิสธเมเดวา ความยากจนป็นผลผลิตของ
การมือง (คณะทํางานวาระทางสังคม. 2544 : 115-116) 
  นอกจากนี้ ความยากจนอยางถึงที่สุดยังสงผล฿หจิตสํานึกทางการมืองของประชาชนบางสวนลือน
หายเป ดังชน฿นรื่องสั้น อาหารมื้อค่ํา ของอุทน พรมดง รื่องสั้นรางวัลชมชยจากการประกวดปี 2549 (กลุม
งานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร . 2550) ป็นรื่องราวของม ละลูกสาวซึ่งชอบกินปูมา
มาก ทวาดวยอาชีพขายน้ําผลเมซึ่งมีรายเดตอวันเมมากนัก ทํา฿หด็กหญิงเมมีอกาสกินอาหารที่ชอบลย จนกระทั่ง
วันหน่ึงกิดการชุมนุมทางการมืองครั้ง฿หญของประชาชนท้ังที่สนับสนุนละตอตานรัฐบาล ซึ่งมก็เดนําน้ําผลเมเป
ขาย฿นท่ีชุมนุม เดกําเรมาพอซื้อปูมา฿หลูกกิน ด็กหญิงจึงดี฿จมาก ทวาตอมาเมนานการชุมนุมก็ยกลิก ทํา฿หมขาย
น้ําผลเมเมเดหมือนคย ดวยความที่ด็กหญิงยังเรดียงสาจึงบอกกับมวาอยาก฿หมีการชุมนุมประทวงกันอีก พื่อที่
มจะเดขายน้ําเดกําเรมาซื้อปูมา฿หธอเดกินอีกครั้ง 
  “ชวงที่ขาประทวงกัน มขายน้ําเดดี มีตังคแซื้อกับขาวดี ๆ ฿หหนูกิน ทําเมขาเมประทวงกันอีกละ ม
รูมั้ย?” 
  มาลีงียบงัน เมรูจะอธิบาย฿หลูกขา฿จอยางเรดี 
  “มื่อเหรขาจะประทวงกันอีกละม? หนูอยากกินปูมา...” (กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละ
กิจกรรมสภาผูทนราษฎร. 2550 : 153) 
  รื่องสั้นรื่องนี้มอง฿นงหนึ่งอาจป็นมุมกลับของการคลื่อนเหวหลัง 14 ตุลาคมที่มีคําขวัญวา “เมรบ
นายเมหายจน” ซึ่งมีการวิคราะหแวา การผยพรประชาธิปเตยที่นักศึกษาออกสูชนบท ทํา฿หมีการ฿หความรูก
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ชาวนา฿นประด็นรื่องสิทธิสรีภาพละความป็นธรรม฿นสังคม จนป็นปใจจัยสําคัญที่ทํา฿หชาวนากิดจิตสํานึกทาง
การมืองละห็นปใญหาการอารัดอาปรียบ฿นชิงครงสราง  (ประภาส ปิ่นตบตง. 2541 : 21) ทวาระบบ
ศรษฐกิจทุนนิยม฿นปใจจุบันกลับทํา฿หผูที่มีความหลื่อมล้ําทางศรษฐกิจถูกตัดขาดจากวงจรการมืองอยา งสิ้นชิง 
ดังท่ี Noam Chomsky (อางถึง฿น สกสรรคแ ประสริฐกุล. 2548 : 152) วิคราะหแวาระบบสรีนิยมประชาธิปเตยที่
มุงชิดชูกลเกตลาดเดผลิตผูบริภคทนที่จะผลิตพลมือง ความยากจนทนที่จะปลุกรา฿หคนขารวม฿นการสดง
พลังภาคประชาชน กลับทํา฿หบุคคลถูกตัดขาดออกจากบทบาทการมีสวนรวม฿นระบบ สดง฿หห็นวาปใญหาความ
หลื่อมล้ําทางศรษฐกิจของประชาชนนั้นสงผลตอจิตสํานึกทางการมืองของประชาชน ที่ด็กหญิงรียกรอง฿หมีการ
ชุมนุมเม฿ชพราะจิตสํานึกทางการมืองตพราะผลประยชนแทางศรษฐกิจที่จะเดรับมากกวา มวาการชุมนุมนั้น
อาจนํามาซึ่งความวุนวายหรือปใญหาทางการมืองก็ตามที 
  จะห็นเดวา ผลจากการที่ชุมชนทองถิ่นถูกทําลาย ละการถูกตัดสิทธ์ิ฿นการขาถึงทรัพยากรที่คยป็น
ของตน จึงสงผลกระทบ฿หปใญหาความหลื่อมล้ําทางศรษฐกิจขยายวงกวางมากขึ้นรื่อย ๆ มื่อกิดคนจนที่เม
สามารถขาถึงทรัพยากรสวนกลางมากขึ้น จึงทํา฿หนยบายของรัฐบาลเมทํา฿หประชาชนกิดรงจูง฿จทางการมือง 
พราะตองยุงอยูกับการทํามาหากินจนกระทั่งถูกตัดขาดจากกิจกรรมทางการมือง ละสูญสียจิตสํานึกทางการมือง
฿นที่สุด 
 ทางออกของการเมืองภาคประชาชน : การยึดโยงระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
 มวารื่องสั้นพานวนฟูาสวนมากจะสะทอน฿หห็นถึงความพายพของกระบวนการคลื่อนเหวภาค
ประชาชน ชน การประทวงที่สุดทายตองยอมจํานนตออํานาจของสวนกลาง ตก็ยังมีรื่องสั้นจํานวนหนึ่งที่นําสนอ
ทางออกของพลังภาคประชาชน฿นชิงบวก ซึ่งประชาชนหลานั้นมีความสามารถ฿นการพึ่งพาตนอง ทั้งดวยการ฿ช
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละการรวมกลุมกันป็นสหกรณแ ซึ่งทํา฿หมีอํานาจการตอรองทางศรษฐกิจกับกลุมอํานาจ
อื่นของประชาธิปเตยระบบตัวทน อยางเรก็ตามการสดงออกของพลังภาคประชาชนก็ยังถูกจํากัดอาเวที่การทํา
ตามระบบประชาธิปเตยบบตัวทน เมวาจะป็นการตัดสิน฿จลือกผูสมัครผานการลือกตั้งซึ่งอํานาจการตัดสิน฿จ
ทางการมืองเมถูกผูกติดอยูกับกลุมผลประยชนแ  หรือการสงตัวทนของกลุมตนลงตอสู฿นสนามลือกตั้ง ดังชน฿น
รื่อง ทุเรียนการเมือง ของชษฐพล มานิตยแ (กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร. 2553) 
รื่องสั้นรางวัลชมชยจากการประกวดปี 2552  กลาวถึง “ยาย” ผูที่สามารถพึ่งตนองเดจากการรวมกลุมกันป็น
สหกรณแการผลิตทุรียนทอด จึงทํา฿หยายลิกยุงกี่ยวกับการมืองมานาน นื่องจากความผิดหวังที่การลือกตั้งของ
ตนเมสามารถสงผล฿ด ๆ ทางการมืองเด ต฿นที่สุด หลานสาวช่ือมี่ยงก็ช้ี฿หห็นวามยายจะพยายามหลบลี่ยง
การมืองคเหน ตการมืองก็ยังอยูรอบ ๆ ตัวยาย เมวนมตรงงานที่ยายบริหารอยูซึ่ง฿ชวิธีคัดสรรกรรมการ฿น
รงงานผานการลือกตั้ง 
  “ทุรียนทอดของยายมีการมืองขามากี่ยวของมากที่สุดลยนะ น้ํามันพืชสําหรับ฿ชทอด กลือสําหรับ
ปรุงรส ละสวนประกอบอ่ืน ๆ ควบคุมราคาดยกระทรวงพาณิชยแ ถากระทรวงอนุญาต฿หขึ้นราคาวัตถุดิบพวกนี้จะ
สงผลกระทบตอธุรกิจของยายดยตรงลยละ” 
  “จริงสิยาย ลวก็รื่องที่จะมีการหวตลือกประธานกลุมละตําหนงอื่น ๆ ฿นกลุมดวย ถึงจะป็นค
การหวตบบยกมือลงคะนนสียงนะยาย ตอยาลืมวาทุกคนตางมีคะนนสียง฿นมือทากัน ความสมอภาคเด
กิดขึ้นลว พียงคมีบัตรลือกตั้งกับหีบบัตรลือกตั้งมันก็เมตางอะเรลยจากการลือกตั้ง”... 
  “ห็นมั้ยละจ฿ะยาย นอกจากธุรกิจของยายกี่ยวกับการมืองลว ที่ยิ่งเปกวานั้นคือที่ผานมายายองก็
คือผู฿ชสิทธิละสรีภาพตามระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงป็นประมุขอยูตลอดนะ ฿นหนวย฿หญ
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ระดับประทศลว ประชาธิปเตยละการมืองอาจจะป็นรื่องเกลตัว ตความจริงลวถามองถึงหนวยยอยมันคือ
รื่อง฿กล ๆ รอบตัวราคนี้อง” อีมี่ยงพูดปิดทาย (กลุมงานผยพรประชาธิปเตยละกิจกรรมสภาผูทนราษฎร. 
2553 : 87-88) 
  ฿นที่สุดยายจึงช่ือมี่ยงวาหนึ่งสียงของยายอาจมีผลปลี่ยนปลงประทศเด ยายจึงเปลงคะนน
ลือกตั้งป็นครั้งรก฿นรอบหลายสิบปี ดยยายลือกผูสมัครที่ คิดวาจะทําประยชนแ฿หประทศชาติเดดีที่สุด 
นื่องจากยายเมมีรงกดดัน อามิสสินจาง หรือผลประยชนแตางตอบทนจากผูสมัคร ทํา฿หภาพของจิตสํานึกทาง
การมือง฿นการลือกตั้งครั้งนี้ป็นเปอยางบริสุทธ์ิ฿จละคํานึงถึงผลประยชนแของสวนรวมป็นที่ตั้ง 
  รื่องหนึ่งที่นําสนอปใญหาละทางออก฿นการพัฒนาการมืองภาคประชาชนอยางดนชัดคือ เมื่อวัน
นั้น...มาถึง ของ ยงยุทธ หนูนียม (รักษแมนัญญา สมทพ . 2548) รื่องสั้นรางวัลชมชยจากการประกวดปี 2547 
กลาวถึงหมูบานหงหนึ่งที่มีผูนํา฿นการพัฒนาชุมชนคือ “ผม” ละครูสือ ซึ่งตางก็ยึดหลัก฿นการทํากษตรบบ
พึ่งตนอง ละเดผยพรความรูจนชาวบานสามารถพึ่งตนองเดละกิดการรวมกลุมกันอยางขมข็ง ขาจึงป็น
สมือนผูนํา฿นหมูบานอยูกลาย ๆ ตขาก็เมปรารถนาจะขึ้นป็นผูนําหมูบานจริง ๆ ละห็นวาคนที่หมาะสมคือครู
สือ ครูหนุมผูมีอุดมการณและมีความ฿กลชิดกับชาวบานมากกวา 
  วันหนึ่งการลือกตั้งระดับตําบลมาถึง กิดรื่องประหลาดขึ้นคือบรรดาผูมีอํานาจทั้งหลาย฿นตําบล
เดก กํานันผาดที่มีชื่อวาป็นกํานันตเมคยมีผลงานป็นช้ินป็นอัน ถากเซผูคยยึดกุมศรษฐกิจของทั้งตําบลดวย
ปุยละการกษตรบบคมี ละทานพระครูผูนิยมปลุกสกครื่องรางของขลังละ฿บหวยมากกวาทํากิจของสงฆแ 
ทั้งหมดตางพากันชิญขาเปรวมรับประทานอาหาร ลวขาก็เดพบวา ที่คนหลานั้นชิญผมเปรับประทานอาหาร
ดวย ก็พียงพื่อจะ฿หชวยป็นหัวคะนน฿หชาวบานชวยกันลือก฿นการลือกตั้งที่จะถึงนี้ ระหวางที่ขาดินกลับบาน
มาดวยความผิดหวัง ก็พบกับกลุมชาวบานที่รวมตัวกันป็นกลุมยอย ๆ ตาง ๆ ชน กลุมกษตรกร กลุมออมทรัพยแ 
ทั้งหมดห็นตรงกันวาอยากจะสนับสนุนครูสอืซึ่งจะลงชิงชัย฿นศึกลือกตั้งท่ีกําลังจะมาถึงนี้ ละมาถามความห็นขา
วาดีหรือเม ขาเดตตื้นตัน฿จ฿นการรวมตัวอันหนียวนนของหมูบานที่มุงจะกําหนดอนาคตทางการมืองของ
ตนองดวยมือของพวกขาอง 
  "ครูครับ พวกรากับสมาชิกกลุมทุก ๆ กลุม฿นตําบล เดตกลงกันลวครับวาจะสนับสนุนครูสือ฿หป็น
ผูนําการปลี่ยนปลงของตําบลราครับ ครูจะวายังเง" 
  "ผมเมวาอยางเรหรอก มันก็ถูกตองลวมิ฿ชหรือท่ีประชาชนอยางรา ๆ น่ีหละที่จะตองมีสวนรวมกัน
คิด รวมกันทํา รวมกันตัดสิน฿จละรับผิดชอบรวมกัน" ผมตื้นตันจนพูดตอเปเมออก ความหวังของผมกลับมาชนชัด
ขึ้นอีกครั้งลว ทามกลางรอยยิ้มของผูคนท่ีเดมีสวนคิดพิจารณาละตัดสิน฿จรื่องผูนําของตนรวมกัน 
  วันนี้... ชาวบานหลานี้เดทํา฿หผมตระหนักลววา พลังที่กอ฿หกิดความปลี่ยนปลงอันป็น
คุณประยชนแอยางทจริงตอชุมชน ตอสังคม ละตอประทศชาตินั้น จะบังกิดขึ้นเดก็ตอมื่อวันหงการมีสวนรวม
ของประชาชนมาถึงทานั้น (รักษแมนัญญา สมทพ. 2548 : 144 - 146) 
  รื่องสั้นรื่องนี้กลาวถึงทั้งปใญหาละทางออกของการมืองภาคประชาชน ดยริ่มที่ปใญหาคือการยึด
กุมอํานาจทางศรษฐกิจของถากเซดวยปุยละวิธีทําการกษตรบบคมี อีกทั้งยังมีกลุมอํานาจตาง ๆ ทั้งกํานัน
ผาดละทานพระครูที่คอยประสานผลประยชนแกันดวยระบบอุปถัมภแ ตมื่อคน฿นทองถิ่นยึดหลักการกษตรบบ
อินทรียแจากตัวละคร “ผม” ทํา฿หเมตองพึ่งพาปุยคมีจากถากเซอีกตอเป นับป็นการปลดอกทางศรษฐกิจ
ขั้นตน ตอมื่อคน฿นทองถิ่นรวมกลุมกันจนมีอํานาจมากพอจะตอรองอํานาจจากสวนกลางจึงเดสนอทางออก฿หกับ
การมืองทองถิ่นที่เมมีผูทนที่ดีพอดยการสนอผูที่ตัวองห็นวาหมาะสมขึ้นมาทน สอดคลองกับนวคิดของ
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ประวศ วะสี ท่ีเดกลาวเววา ชุมชนที่ขมข็งสามารถกปใญหาเดทุกชนิด ทั้งทางศรษฐกิจ จิต฿จ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งวดลอม ละการมือง (สนธยา พลศรี. 2547 : 360) ซึ่งจากรื่องสั้นท่ีกลาวมา ปใจจัยหงความสําร็จของการทํา
฿หชุมชนขมข็งก็สอดคลองกับนวคิดศรษฐกิจพอพียงชนกัน ดังที่ฆษิต ปใ้นปี่ยมรัษฎแ (2551  : 92-106) สรุป
อาเววา ศรษฐกิจพอพียงทํา฿หชุมชนมีหลักภูมิคุมกันท่ีดีละพรอมรับผลกระทบจากความปลี่ยนปลง฿นทุกดาน 
จะห็นเดวา รื่องสั้นพานวนฟูายังนําสนอทางออกที่คอนขางจํากัดอยูกับการลือกตั้งหรือการ฿ชระบบ
ประชาธิปเตยบบตัวทน ทั้งที่การคลื่อนเหวพื่อเดมาซึ่งอํานาจของประชาชนอยางทจริงยังมีอีกหลายรูปบบ 
อาทิ การรองทุกขแ การมุงตรวจสอบอํานาจรัฐ การรวมมือชิงวิพากษแกับรัฐ฿นชิงประชาสังคม ละทางออกอื่น ๆ ที่
มีนักวิชาการสนออาเว฿นขอขียนตาง ๆ จึงอาจนับเดพียงวา ทางออกท่ีรื่องสั้นพานวนฟูาสนอป็นพียงหนึ่ง฿น
ทางลือกชิงอุดมคติที่กิดขึ้นเดยาก อีกท้ังยังเมครอบคลุมละเมสอดคลองกับสภาพสังคม฿นปใจจุบันทาท่ีควร 
 
อภิปรายผล 
 การเมืองภาคประชาชน: ป๓ญหาและทางออกในเร่ืองสั้นพานแวํนฟูา 
 คําวา “การมืองภาคประชาชน” “การมืองป็นรื่องของพลมือง” ละ “การมีสวนรวมทางการมือง” 
ลวนป็นคําประกาศนับตั้งตรื่องสั้นพานวนฟูาเดมีการจัดประกวดครั้งรก ทวานับจากวันนั้นถึงวันนี้ รื่องสั้น
พานวนฟูาก็ยังทําหนาที่สนับสนุนคําวา “การมืองภาคประชาชน” เดพียงสะทอนปใญหาละอุปสรรคของการ
พัฒนาการมืองภาคประชาชนเดพียงสองประการคือ (1) การรํวมมือกันของภาครัฐและนายทุนเพ่ือลดทอน
อํานาจทางการเมืองของประชาชน ซึง่ป็นเปตามทฤษฎีการวิคราะหแวัฒนธรรมละศรษฐกิจสังคมของสกสรรคแ 
ประสริฐกุล ท่ีกลาววาระบอบประชาธิปเตยบบเทยนั้นกลายป็นระบอบที่อื้อ฿หกลุมทุนขามาสวงหาประยชนแ
ละกีดกันคนทองถิ่น฿หกลายป็นคนชายขอบท้ังทางศรษฐกิจละสังคม ละมื่อสูญสิ้นการมีสวนรวมทางการมือง 
ทํา฿ห (2) ประชาชนถูกตัดขาดจากภาครัฐเพราะป๓ญหาความยากจน ทนที่จะเดทําหนาที่การมีสวนรวมทางการ
มือง฿นระบอบประชาธิปเตย ก็กลับกลายป็นปใจจกบุคคลที่เมอาธุระทางการมือง นื่องจากความยากจนละการ
ถูกกีดกันจากหลงผลประยชนแ สอดคลองกับคณะทํางานวาระทางสังคมที่วิคราะหแอาเววา ความยากจนป็น
ผลผลิตของนยบายทางการมืองที่มุงตจะสรางความมั่งคั่ง฿หกคนจํานวนนอย ซึ่งสงผล฿หประชาชนขาดรงจูง฿จ
ทางการมืองละสูญสียจิตสํานึกทางการมือง฿นที่สุด 
 สวนการสนอทางออกของการมืองภาคประชาชนก็มี฿หห็นอยูนอยละยั งยึดยงอยูกับระบบ
ประชาธิปเตยบบตัวทน นนการพยายามรวมมือกับรัฐ฿นการ฿ชอํานาจผานประชาธิปเตยบบตัวทนหรือการ
ลือกตั้งอยางดิม ขาดตัวอยางของการรองทุกขแ การมุงตรวจสอบอํานาจรัฐ การรวมมือชิงวิพากษแกับรัฐ฿นชิง
ประชาสังคม ปรากฏพียงตการรียกรอง฿หผูคนมีจิตสํานึกบริสุทธ์ิดยคํานึงถึงผลประยชนแสวนรวมทาน้ัน ซึ่งหาก
พิจารณาจากรื่องสั้นท่ีสดงถึงการรุกรานจากภาครัฐอยางเมป็นธรรมซึ่งป็นทั้งรื่องตงละรื่องจริงที่รุนรงขึ้น
รื่อย ๆ ดยเมมีทางออกนอกจากการพึ่งตนอง ก็นับป็นรื่องยากที่รื่องสั้นพานวนฟู าจะมีบทบาทนําสนอ
วิธีการ฿ชครื่องมือของ “การมืองภาคประชาชน” พื่อช้ีนํา฿หประชาชนคลื่อนเหวละ สถาปนาอํานาจอธิปเตย
ของตนขึ้นทามกลางอํานาจรัฐท่ีกําลังสดงอํานาจออกมาอยางดนชัด 
 อยางเรก็ตาม ดวยสถานะของรื่องสั้นพานวนฟูาซึ่งเดรับการสนับสนุนจากรัฐสภา ละมีหนาที่฿นการ
ปลูกฝใงความชื่อมั่น฿นระบอบรัฐสภา จึงอาจกลาวเดวาการสะทอนตพียงปใญหาละนําสนอหนทางกเขปใญหา
ชิงอุดมคติผานระบบประชาธิปเตยบบตัวทนคงจะป็นสิ่งดีที่สุดที่รื่องสั้นพานวนฟูาทําเดตราบทาที่รางวัลยังมี
ขอจํากัดหลายประการอยู 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดการความร๎ูภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการผลิตข๎าวปลอดภยัท่ียั่งยืนอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

INFORMATION TECHNOLOGY FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT OF LOCAL WISDOM IN 
PRODUCING HEALTHY RICE IN CHALERMPRAKIET DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA 

 
เฉลิมชัย  หลํอวงศ๑ตระกูล1 พนิดา  หลํอวงศ๑ตระกูล2 วีรวัตร นามานุศาสตร๑3 และ กนกพร  ฉิมพลี4 

Chaloemchai Lowongtrakool1 Panida Lorwongtrakool2 Weravart Namanusart3 and Kanokporn 
Chimplee4 

1,อาจารยแประจําสาขาทคนลยสีารสนทศละการสื่อสาร 

2,3อาจารยแประจาํสาขาวิชาทคนลยีการกษตรละสิ่งวดลอม 
คณะวิทยาศาสตรและศลิปะศาสตรแ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

4ผูชวยศาสตราจารยแ. ดร. ประจําหลักสตูรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อประยุกตแทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดการความองคแความรูภูมิปใญญา
ทองถิ่น ฿นการผลิตขาวปลอดภัยที่ยั่งยืน ของอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ฿หมีการจัดการองคแความรู
฿นทองถิ่นเดอยางยั่งยืน ละสรางครือขาย฿นการจัดการองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่น ดยกลุมตัวอยางที่฿ช฿น
งานวิจัยเดกกษตรกรที่ปลูกขาวบบปลอดภัย ฿นขตอําภอฉลิมพระกียรติ มีการศึกษาความตองการ มีการก็บ
ขอมูลการสังกต สัมภาษณแ ละบบสอบถาม จากผูที่กี่ยวของของระบบ ดยระบบที่พัฒนาขึ้ นนี้สามารถสืบคน
นื้อหาดวยตนองผานระบบอินทอรแน็ต สามารถลกปลี่ยนความรู ขอสนอนะ ละประสบการณแกับปราชญแ
ชาวบาน฿นตละประภทขององคแความรู ระบบพัฒนาขึ้น฿นลักษณะว็ปอพพลิคชัน ดย฿ชภาษา PHP ฿นการ
ขียนปรกรม ละจัดก็บขอมูลดวย MySQL ระบบประกอบดวยผู฿ช 3 ประภท คือ ผู฿ชงานทั่วเปที่สามารถ
คนหา ละขามาอานนื้อหากี่ยวกับองคแความรูเด ผูช่ียวชาญหรือปราชญแ จะป็นผูที่ขามา฿หองคแความรู ละตอบ
คําถามของสมาชิก ละผูดูลระบบจะมีหนาที่จัดการระบบทั้งหมด สวนองคแความรูประกอบดวย 2 สวนคือองคแความรู 
บบ Tacit Knowledge ที่กิดจากประสบการณแ ภูมิปใญญา นวคิด ละ   Explicit Knowledge ที่เดจากการก็บ
รวบรวมขอมูล ป็นตํารา ว็บเซตแที่สามารถขาถึงเดดวยวิธีตางๆ สวนผลการประมินคุณภาพการ฿ชงานของระบบมี
คาฉลี่ยทากับ 4.85 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน มีคาทากับ 0.23 สดง฿หห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพอยู
฿นระดับดี ละการประมินความพึงพอ฿จของผู฿ชงานระบบมีคาฉลี่ยทากับ 4.58 สวนบี่ยงบน ฉลี่ยมีคาทากับ 
0.52 สดง฿หห็นวาระบบที่พัฒนามีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดี สามารถนําเป฿ชงานเดจริง ละป็นครื่องมือ฿น
การจัดการองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่น฿นยุค 4.0 บบยั่งยืน  
คําสําคัญ : ทคนลยีสารสนทศ, การจัดการความรู, ขาวปลอดภัย  
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research work is to apply information technology to manage bodies 
of knowledge of healthy and sustainable rice production in Chalermprakiat District, Nakhon 
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Ratchasima Province so that the local knowledge is managed in a sustainable manner and the 
network of local knowledge is created. The sample group includes safe rice producers in 
Chalermprakiat District. A feasibility study was conducted, and data were collected by 
observation, interview and questionnaire from the stakeholders. The developed system allows 
users to search for contents via the internet system and exchange knowledge, suggestions and 
experiences with local scholars for each body of knowledge. The system has been developed in 
the form of web application. The PHP language was used to write the software, and data are 
stored by MySQL. The system is comprised of 3 types of users: general users who can search and 
read articles, experts or scholars who provide knowledge and answer members’ questions and 
system administrators who manage the entire system. There are 2 bodies of knowledge: tacit 
knowledge which is derived from experiences, wisdom and concepts; and explicit knowledge 
which is derived from data collection from textbooks and websites which can be accessed by 
certain means. In terms of evaluation of quality of the system, the mean was 4.85, and the 
standard deviation was equivalent to 0.23, indicating that the system was developed to be 
effective. In addition, in terms of users’ satisfaction, the mean was 4.58, and the standard 
deviation was equivalent to 0.52, indicating that the developed system was satisfying at the good 
level and could be used as the tool to manage the local knowledge and wisdom Thailand 4.0 in 
a sustainable manner.  
Keywords : Information technology, Knowledge management, Producing healthy rice 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 นื่องจากประทศเทยป็นประทศท่ีมีการสงออกขาวป็นอันดับตนๆของลก(พิมพิดา ยธาสมุทรแ, 2552) 
อาชีพทํานาป็นอาชีพสวน฿หญของคนเทย ซึ่งมีผลตอรายเดรวมของประทศ ละพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ป็นหลงพ้ืนท่ีหนึ่ง฿นประทศเทยท่ีมีการปลูกขาวปลอดภัยที่มีขนาด฿หญของประทศ มีนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 271 ตารางกิลมตร มีทคนิครูปบบการปลูกขาวที่หลากหลาย ฿นตละขตพื้นที่ชุมชน มี
ผลผลิตจํานวนมากขาสูระบบทองตลาด ทางภาครัฐเด฿หความสําคัญกับการปลูกขาวท่ีมีคุณภาพ ดยการรณรงคแ฿ห
ทํากษตรปลอดภัย มีปูาหมายคือลดการ฿ชปุยคมีละสารพิษทางการกษตรลง ปลี่ยนมาป็นการ฿ชสารอินทรียแ
ทดทน ราคาขาวมีราคาสูงกวาการปลูกบบ฿ชสารคมี กษตรกรมีรายเดที่พิ่มขึ้น ละปริมาณการสงออกอาหาร
ปลอดภัยที่พิ่มขึ้น ทั้งนี้เดนอมนําปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มาป็นนวทาง฿นการพัฒนาการปลูกขาว ละ฿ห
ความสําคัญกับการรวบรวมองคแความรูของปราชญแชาวบาน ผูช่ียวชาญ ผูมีประสบการณแ กษตรกรมีคุณภาพชีวิต 
ละศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดยเดดํานินงานขยายผลองคแความรูของปราชญแ฿นทองถิ่น ฿หมีการถายทอดความรู 
ความสามารถ จากประสบการณแ ดวยการสรางกระบวนการรยีนรู บบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ฿นการบูรณาการ
องคแความรูที่เดมา฿ช฿นการพัฒนาการปลูกขาว฿หมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ปใจจุบันขาวท่ีเดจากการปลูกอาจจะเมเดนนคปริมาณ ละตองนนรื่องคุณภาพดวย เมวาจะป็นการ
ปลูกบบวิถีธรรมชาติ กษตรปลอดภัย หรือกษตรอินทรียแ ดยหางเกลจากการ฿ชสารคมีละยาฆามลง ซึ่ง฿น
อดีตรามีภูมิปใญญา฿นการปลูกขาวบบ฿ชวิถีธรรมชาติ พอพียง฿นวิถีตนอง การปลูกขาวบบดั้งดิม฿นอดีตที่ผาน
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มา ขอมูลองคแความรูจากปราชญแชาวบาน ถูกจํากัดอยูฉพาะกลุม หรือฉพาะกษตรกรคนนั้นๆ การถายทอดความรู 
ทคนิค พรสวรรคแ ประสบการณแจากการปลูกขาว ป็นการถายทอดความรูจากรุน สูอีกรุน ซึ่งสวนมากป็นความรูที่
อยู฿นตัวบุคคล ทั้งที่ถายทอดเด ละถายทอดเมเด ละภูมิปใญญาทองถิ่นบางอยางก็มีการสูญหาย อาจจะกิดจาก
ระยะวลา หรือการลมตายของปราชญแที่มีความรู ขั้นตอนการปลูกขาวปลอดภัย฿นปใจจุบั นจําป็นตองอาศัยองคแ
ความรูที่เดสะสมมา ละสืบทอดมาจากประสบการณแของปราชญแตละคน มีการ฿ชทคนิคทางธรรมชาติ฿นการปลูก
ขาว ดยเมมีการ฿ชสารคมี ละยาฆามลง ซึ่งจะป็นอันตรายตอผูที่บริภค ขั้นตอนทั้งหมด฿นการปลูกขาว
ปลอดภัยปใจจุบัน ตละขั้นตอนจึงมีความสําคัญอยางมาก ตั้งตการจัดการปลงนา การจัดการครื่องมือละ
อุปกรณแการกษตร การตรียมมล็ดพันธุแ การตรียมปุย การจัดการการปลูกละดูลรักษา การตรียมขาวกลา การ
ปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตมล็ดพันธุแดี การกําจัดวัชพืช การกําจัดรคละมลงศัตรูขาวดวยสมุนเพร วิทยาการหลัง
การก็บกี่ยวทุกข้ันตอนดังกลาวลวนมีองคแความรูที่สืบทอดมา 
 จากท่ีมาละปใญหาดังกลาว ทางคณะผูวิจัยล็งห็นถึงนวทาง฿นการสรางรูปบบการจัดการองคแความรู 
ของผูผลิตขาวปลอดภัย ฿นขตอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ดยนําอาทคนลยีสารสนทศ ละ
การสื่อสารมาประยุกตแขากับการจัดการองคแความรูภูมิปใญญาชาวบานรื่องการปลูกขาวปลอดภัย พราะยังเมเดมี
การรวบรวม จัดก็บอยางป็นระบียบละคงทน ระบบดังกลาวจะขามาชวยบริหารจัดการขอมูลองคแความรูบบ
ออนเลนแ มีการจัดก็บขอมูลบนระบบคลาวดแ สามารถขาถึงขอมูลเดทุกท่ี ทุกวลา ภาย฿ตการรวบรวมขอมูลของผูที่
กี่ยวของทุกภาคสวน เมวาจะป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ ปราชญแ ผูช่ียวชาญ
ละกษตรกร฿นพื้นที่ พื่อบริหาร จัดการ ลกปลี่ยนองคแความรูมิ฿หสูญหายเป ละสามารถนํามา฿ชงาน฿หกิด
ประยชนแ มีการจัดการก็บรวบรวมความรู บงปใน ภูมิปใญญาทองถิ่นสูสังคมออนเลนแ สรางครือขายองคแความรู ทํา
฿หป็นตนบบครื่องมือการขาถึงองคแความรูของปราชญแ฿นการปลูกขาวปลอดภัย การบูรณาการองคแความรูพื่อ
พิ่มผลผลิต฿นชิงปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนนวทาง฿นการพัฒนากษตรกรผูผลิตขาวปลอดภัย ขาสูการรวม
ครือขายพื่อการพึ่งพาตนองอยางยั่งยืน ทํา฿หครือขายกษตรกรมีความขมข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง
ศรษฐกิจของประทศก็ดีตามมาดวย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาละประยุกตแทคนลยีสารสนทศสําหรับจัดการองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการผลิต
ขาว ปลอดภัย อําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
 2. พื่อสรางครือขายการจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น ละ฿หกษตรกรกลุมอําภอฉลิมพระกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา สามารถจัดการความรู฿นทองถิ่นของตนองเดอยางยั่งยืน 
 3. พื่อประมินประสิทธิภาพของระบบทคนลยีสารสนทศท่ี฿ชจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น 
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. การจัดการองคแความรู หมายถึง การจัดการ รวบรวม จัดกลุมองคแความรูที่มีอยู฿นองคแกร หรือ
หนวยงานนั้นๆ ที่กระจัดกระจายดยอาจจะอยู฿นรูปบบของอกสาร การจดบันทึก ประสบการณแ ละองคแความรูที่
อยู฿นตัวบุคคล ดยจัดการ฿หกิดความป็นระบบ ละระบียบ อาจจะ฿ชระบบทคนลยีสารสนทศสมัย฿หมขามา
ชวยจัดการปใญหาตางๆ มีระบบฐานขอมูลที่นาชื่อถือละปลอดภัย มีระบบคนคืน ขาถึงความรู อกสาร หรือขอมูล
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ทีเ่ดทําการรวบรวมมาเดอยางสะดวก รวดร็ว ถูกตอง ละสามารถนําองคแความรูหลานั้นเปพัฒนา ประยุกตแ ละ
สรางสรรคแ ฿หกิดประยชนแพื่อ฿หเดองคแความรู฿หม฿นลําดับตอเป 
 2. ทคนลยีสารสนทศ หมายถึง การนําอาทคนลยีที่ทางดานคอมพิวตอรแ ทคนลยีทางอุปกรณแ
อิล็กทรอนิกสแ ซึ่งประกอบดวยหนวยรับขอมูล ประมวลผลขอมูล สดงผลขอมูล หรือรายงาน  ละทคนลยีการ
สื่อสารชนระบบอินทอรแน็ต มาประยุกตแ฿ช฿นการจัดการขอมูลดิบ ละขอมูลสารสนทศที่เดผานการประมวลผล
ลว มีการวิคราะหแ รวบรวม จัดก็บอยางป็นระบบ  
 3. ขาวปลอดภัย หมายถึง การผลิตขาวที่กอนจะมาถึงผูบริภค ขาวหลานั้นจะตองกิดความปลอดภัย
ขาวมื่อรับประทานเปลว เมกิดอันตรายตอรางกาย ผูบริภคสามารถตรวจสอบยอนกลับสําหรับการผลิตเด ดย
จะตองเดรับมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการกษตรที่ดี ฿นการผลิตทุกข้ันตอน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
 ฿นสวนของกรอบนวคิดของระบบทคนลยีสารสนทศพื่อการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปใญญา
ทองถิ่น฿นการผลิตขาวปลอดภัยที่ยั่งยืนอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมานั้น ริ่มดวยการศึกษาความ
ป็นเปเดของระบบ ดยการสัมภาษณแ การลงพื้นที่ การสังกต การ฿ชบบสอบถาม ทั้งนี้เดรับความรวมมือกับ

การสังกต สัมภาษณแ 
บบสอบถาม พื่อหาความตองการ
฿นการออกบบสารสนทศพื่อการ

จัดการองคแความรู 

ครือขายการจัดการความรู
ภูมิปใญญาทองถิ่น 

องคแความรูการปลูกขาวปลอดภัยของ
กษตรกร 

- ความรูที่อธิบายเมเด 
- ความรูที่อธิบายเดตเมอธิบาย 

- ความรูที่อธิบายเด ตเมมีการบันทึก 

Infrastructure Technology 
- Cloud Computing, Database 
Methodology 
- Ontology 

Knowledge 
Management 

System 

การปลูกขา๎วปลอดภัย 
การปลูกขาวละปรับปรุงดิน การผลิต
มล็ดพันธุแที่ดี การกําจัดวัชพืช รคพืช
การทําปุยชีวภาพ การจัดการหลังการ
ก็บกี่ยว 

ความรู๎ที่ชดัแจ๎ง(Explicit Knowledge) : ความรูที่ป็นหตุป็นผล สามารถรวบรวมละถายทอดออกมา฿นรูปบบตางๆ เด 
ชน หนังสือ คูมือ อกสาร ละรายงานตางๆ ตลอดจนคนสามารถขาถึงเดงาย 

ผยพร ละลกปลี่ยนองคแความรู ระหวางปราชญแ ผูชี่ยวชาญ ละกษตรกร 
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ครือขายผูที่กี่ยวของ฿นพื้นที่ ฿นการรวบรวมองคแความรูที่กระจัดกระจายอยู ยังเมเดมีการบันทึก รียบรียง จัดกลุม 
จัดประภท ท่ีอยู฿นรูปบบขององคแความรูที่อยู฿นตัวบุคคล จากประสบการณแ การถายทอด ความช่ือ นวคิด องคแ
ความรูสมัย฿หมชิงวิชาการ ขอมูลทางสิ่งวดลอม คานิยมตละสถานที่ สิ่งหลานี้จะถูกรวมรวมละจัดก็บอยาง
ป็นระบียบลงฐานขอมูล ซึ่งจะป็นทคนลยี฿นการจัดก็บขอมูลบบออนเลนแ ดยขอมูลสวน฿หญจะนน฿นรื่อง
การปลูกขาวปลอดภัยป็นหลัก ฿นทุกข้ันตอนกระบวนการผลิต ฿หเดมาตรฐานการปลูกขาวปลอดภัย ตั้งตปลูกถึง
การจัดการหลักก็บกี่ยว ทุกอยางจะถูกจัดการดยระบบการจัดการองคแความรู ผลลัพธแที่เดจะป็นการคนคืน
อกสาร ขอมูลองคแความรู ฿นสิ่งที่ผู฿ชตองการคําตอบ฿นรื่องที่สน฿จ ระบบจะสดงคําตอบออกมาตามรื่องที่
สัมพันธแกับรื่องท่ีถาม หลังจากน้ันผู฿ชยังสามารถลกปลี่ยนองคแความรูฉพาะตนกับปราชญแที่อยู฿นระบบพื่อสราง
องคแความรู฿หมเด ระบบดังกลาวจะถูกรวบรวมละถายทอดออกมา฿นรูปบบที่ผูที่สน฿จสามารถ ขาเป฿ชงานเด
ตลอดวลา เมจํากัดสถานท่ี฿นการขาถึง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดํานินการวิจัยของระบบทคนลยีสารสนทศ  พื่อการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น
฿นการผลิตขาวปลอดภัยที่ยั่งยืนอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เดบงตามขั้นตอนดังตอเปนี้ คือ 
 1. การศึกษาความป็นเปเดของระบบละรวบรวมขอมูล 
  ผูที่กี่ยวของกับงานวิจัยละระบบเดกคณะผูวิจัย กษตรกร ชาวบาน ละหนวยงานสวนทองถิ่นที่
กี่ยวของ กลุมตัวอยาง฿นการทําวิจัยเดกกษตรกร ฿นขตพื้นที่อําภอฉลิมพระกียรติ ดยจะมีการศึกษาละ
รวบรวมขอมูล การศึกษาความตองการบื้องตน฿นการออกบบระบบ ผานการสัมภาษณแบบจาะลึก ละบบจัด
สนทนากลุม฿นหัวขอที่กี่ยวของ ซึ่งป็นการศึกษาความตองการบื้องตน฿นการออกบบระบบ ดยป็นขอมูลองคแ
ความรูที่กี่ยวของกับการปลูกขาวปลอดภัย฿นทุกกระบวนการผลิต ตั้งตการคัดลือกมล็ดพันธุแ การพาะกลา การ
เถ การหวาน การดํานา การ฿หน้ํา การ฿หปุย การกําจัดศัตรูพืช การบํารุงรักษา การก็บกี่ยว การสีขาว การก็บ
รักษา การขนสง ป็นตน ฿นทุกหัวขอจะมีผูช่ียวชาญละมีการลกปลี่ยนองคแความรูกัน การก็บขอมูลจะป็นทีม
งานวิจัยภาคสนาม ละนักศึกษา฿นรายวิชาท่ีกี่ยวของ 
 2. การวิคราะหแระบบ 
  หลังจากที่เดก็บรวบรวมขอมูล จากความตองการของผู฿ชจะนํามาวิคราะหแขอมูล ดยระบบจะ
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ เดก 1.สวนผูดูลระบบ) มีหนาที่฿นการจัดการขอมูลทุกอยาง฿นระบบ สามารถขาถึง
ขอมูลตางๆ กเข พิ่มติม ปรับปรุงขอมูล กําหนดสิทธิ์การขาถึงของผู฿ชตระระดับจัดหมวดหมูองคแความรู 2.
ปราชญแหรือผูช่ียวชาญ) จะป็นผู฿ชระบบ฿นระดับที่นําสนอองคแความรูของตนองขาสูระบบสามารถสดงความ
คิดห็น ตตอบความคิดห็นกับผูที่สน฿จ฿นตละรื่องเด 3.ผู฿ชทั่วเป) จะป็นผูที่ขามาศึกษานื้อหาผานทางหนา
ว็บเซตแของระบบ ดยสามารถสืบคนขอมูลเดจากการ฿ชคียแวิรแด ระบบจะทําการสดงคําตอบที่กี่ยวของสําหรับ
การคนหาออกมา฿ห 
 3. การออกบบระบบ 
  ระบบจะประกอบดวยมดูลตางๆที่ทํางานรวมกัน ละสัมพันธแกัน มีระบบการจัดการสมาชิกที่ดูล
ดยผูดูลระบบ ผู฿ชจะตองทําการ login ผานขามา฿นระบบ ดยผู฿ชตละประภทจะมีการขาถึงขอมูลที่ตกตาง
กัน การขาถึงหัวขอองคแความรูจะสามารถจัดการกับนื้อหา ท่ีประกอบดวยตวอักษร รูปภาพ ภาพคลื่อนเหว สียง 
วีดีอ หรือลิงคแนื้อหาท่ีชื่อมยงสูภายนอกเด ทั้งนี้ระบบจะสามารถลกปลี่ยนขอมูลองคแความรูตละผู฿ชเด 
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ภาพที่ 2 Class diagram ของระบบ 
 
 สวนประกอบของระบบจะมีการทํางานบบ 2 tier client server ซึ่งจะมีครื่องมขายหลัก฿นการก็บ
ขอมูลweb server ครงสรางระบบ รหัสตนบบ ละช่ือมยง database server ผานฐานขอมูล MySQL องคแ
ความรู ทั้งนี้ระบบยังมีการช่ือมยงกับการลกปลี่ยนองคแความรูสูระบบภายนอกผาน  Facebook พื่อขยาย
ขอบขตครือขายของผูที่สน฿จ฿นการลกปลี่ยนขอมูลกันบบเมจํากัด 
 

 
 
ภาพที ่3 Component diagram 
 
 4. การพัฒนาระบบ 
  ระบบมีการพัฒนาดวยฐานขอมูล MySQL 5.7.17 ละระบบ web server ดวย Apache 2.4.25 ซึ่ง
ป็นคอมพิวตอรแมขายบบ   Cloud computing พัฒนาระบบดวยภาษา PHP 7.1.1 ซึ่งประกอบดวยครงสราง
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ของว็บชิงความหมาย การจัดการกี่ยวกับระบบสมาชิก ขอบขตของการขาถึงของสมาชิก การบริหารจัดการ
ขอมูล กี่ยวกับองคแความรูที่ประกอบดวยนื้อหาขอความ รูปภาพ วีดีอ ละการช่ือมยงออกภายนอก 
 5. การทดสอบระบบ 
  ประกอบดวยการทดสอบบบ  Black Box Testing หรือการทดสอบบบกลองดํา ดยการทดสอบ
บบกลองดํา฿ชมุมมองจากภายนอกของระบบ฿นการสรางกรณีทดสอบ นั่นคือเมมีการ฿ชความรูกี่ยวกับครงสราง
ภาย฿นของซอฟตแวรแมาทดสอบ ดยมองซอฟตแวรแ฿หป็นหมือนกลองดําที่รับขอมูลขาละ฿หผลลัพธแออกมา ดย
มีรายละอียดดังนี้  
  5.1 การทดสอบ฿นขั้นอัลฟุา (Alpha Testing) ป็นการทดสอบความสมบูรณแของระบบดยผูพัฒนา
อง฿ชขอมูลสมมุติ฿นการทดสอบ พื่อ฿หทราบวาระบบมีขอผิดพลาดอะเรกิดขึ้นบาง ดย฿นการทดสอบบบอัลฟุา
คือการทดสอบการทํางาน฿นสวนที่เดทําการพัฒนาพิ่มขึ้นหลังจากการทดสอบพื่อที่จะเดนําเปกเขปรับปรุงละ
พัฒนา฿หดีขึ้นดยการสรางกรณีตัวอยางชน การกรอกขอมูลที่เมถูกตองพื่อตรวจสอบวาระบบมีการปูองกันการ
กรอกขอมูลที่ผิดง่ือนเขหรือเม  
  5.2 การทดสอบ฿นขั้นบตา (Beta Testing) ป็นการทดสอบระบบดยทีมงานผูช่ียวชาญระบบ ละ
ทีมนักวิจัย ซึ่งจะประกอบดวยการทดสอบของฟใงกแช่ันการทํางาน฿นสวนตางๆ ชนการรับขอมูลนําข า การ
ประมวลผล การสดงผล ตําหนงการสดงผล ละการสงคาคําตอบ ฿หตรงกับท่ีเดออกบบมา 
  5.3 การทดสอบ฿นขั้นกรมมา (Gramma Testing) ป็นการทดสอบความสมบูรณแของระบบดย
ผู฿ชงานกลุมปูาหมายดย฿ชบบสอบถาม฿นการประมินความพึงพอ฿จ มื่อทดสอบความพึงพอ฿จของกลุมผู฿ชงาน
ลว ผูพัฒนาระบบก็จะนําขอมูลที่เดมาปรบัปรุงพื่อ฿หตรงกับความตองการของผู฿ชงานตอเปนั่นคือการทดสอบดย
การ฿ชงานจริงจากผู฿ชงานท่ัวเปพื่อวิคราะหแวาระบบที่ออกบบมามีความสมบูรณแมากนอยพียง฿ด 
 6. การประมินประสิทธิภาพของระบบ 
  การประมินผลระบบ ละการประมินความพึงพอ฿จของผู฿ชระบบ ฿ชบบสอบถาม฿นการประมิน
จาก ผูชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ละกษตรกรผูปลูกขาว฿นขตตําบลหนองยาง ตําบลทาชาง ตําบลพระพุทธ ตําบล
หนองงูหลือม ละตําบลชางทองจํานวน 20 คน ดยบบประมินระบบบงออกป็น 5 ดาน เดก  
  6.1 ดาน Function Requirement Test ป็นการประมิน พื่อดูวาระบบที่เดพัฒนาขึ้นนั้น มี
ความสามารถทํางานละ ถูกตองเดตรงตามความตองการของผู฿ชมากนอยพียง฿ด  
  6.2 ดาน Function Test ป็นการประมินพื่อดูวาระบบที่ เดพัฒนาขึ้นนั้น มีความถูกตองละ
สามารถทํางานเดตามหนาท่ี ที่มีอยู฿นระบบมากนอยพียง฿ด   
  6.3 ดาน Usability Test ป็นการประมินดานการ฿ชงาน ของระบบพื่อดูวาระบบที่เดพัฒนาขึ้นนั้น 
มีความงายตอการ฿ช มีประสิทธิภาพ ละมีความหมาะสม฿นการ฿ชงานมากนอยพียง฿ด 
  6.4 ดาน Security Test ป็นการประมินดานความ ปลอดภัยของระบบพื่อดูวาระบบที่เดพัฒนาขึ้น
นั้น มีความ ปลอดภัยของขอมูลมากนอยพียง฿ด  
 
ผลการวิจัย 
 1. ระบบการจัดการองคแความรู 
  ก า ร จั ด ก า ร อ ง คแ ค ว า ม รู ด ว ย  ท ค  น  ล ยี ส า ร ส น  ท ศ  ส า ม า ร ถ  ข า ถึ ง เ ด ผ า น ท า ง 
http://ricewisdomkorat.org ดยระบบดังกลาวสามารถทําการคนหาองคแความรูผานทางคียแวิรแด ภาย฿น

http://ricewisdomkorat.org/


 

 

895 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ประกอบดวยการจัดการองคแความรู มีการจัดการสมาชิกกษตรกร ละปราชญแชาวบาน ละช่ือมยงองคแความรูสู
สังคมออนเลนแภายนอก 
 

 
 
ภาพที่ 4 หนาจอหลักของระบบ 
 

 
 
ภาพที่ 5 การตตอบความคิดห็น 
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ภาพที่ 6 การจัดการสมาชิกของระบบ 
 

 2. ผลการประมินประสิทธิภาพ 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประมินประสิทธิภาพของผูชี่ยวชาญ 
การประมิน คาฉลี่ย 

 

สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

การปลผล 

ดานการตรงตามความตองการของผู฿ชระบบ 4.76 0.29 ดีมาก 

ดานการทํางานเดตามฟใงกแชันงานของระบบ 4.84 0.29 ดีมาก 

ดานความงายตอการ฿ชงานของระบบ 4.84 0.26 ดีมาก 

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล฿นระบบ 4.96 0.08 ดีมาก 

สรุปผลการประมินประสิทธิภาพของระบบ 4.85 0.23 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปผลการประมินประสิทธิภาพดยรวมทุกดานของระบบมีคา ฉลี่ยทากับ 4.85 ละ
สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ 0.23 ซึ่งสดง฿หห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดยรวมทุกดานอยู฿นระดับดี
มาก ดยดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล฿นระบบ ซึ่งมีคาฉลี่ย 4.96 สวนบี่ยงบน
มาตรฐาน 0.08 รองลงมาคือดานการทํางานเดตามฟใงกแชันงานของระบบซึ่งมีคาฉลี่ยทากับ 4.84 สวนบี่ยงบน
มาตรฐาน 0.29 ละดานความงายตอการ฿ชงานของระบบซึ่งมีคาฉลี่ยทากับ 4.84 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 0.26 
ละคาฉลี่ยต่ําสุดคือดานการตรงตามความตองการของผู฿ชระบบ ซึ่งมีคาฉลี่ย ทากับ 4.76  สวนบี่ยงบน
มาตรฐาน 0.29 
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประมินประสิทธิภาพของปราชญและผู฿ชระบบ 
การประมิน คาฉลี่ย 

 

สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

การปลผล 

ดานการตรงตามความตองการของผู฿ชระบบ 4.55 0.48 ดีมาก 

ดานการทํางานเดตามฟใงกแชันงานของระบบ 4.62 0.44 ดีมาก 

ดานความงายตอการ฿ชงานของระบบ 4.39 0.63 ด ี

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล฿นระบบ 4.76 0.55 ดีมาก 

สรุปผลการประมินประสิทธิภาพของระบบ 4.58 0.52 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 2 สรุปผลการประมินประสิทธิภาพดยรวมทุกดานของระบบมีคาฉลี่ยทากับ 4.58 ละ
สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ 0.52 ซึ่งสดง฿หห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดยรวมทุกดานอยู฿นระดับดี
มาก ดยดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล฿นระบบ ซึ่งมีคาฉลี่ย 4.76 สวนบี่ยงบน
มาตรฐาน 0.55 รองลงมาคือดานการทํางานเดตามฟใงกแชันงานของระบบละซึ่งมีคาฉลี่ยทากับ 4.62 สวน
บี่ยงบนมาตรฐาน 0.44 ละดานการตรงความตองการของผู฿ชระบบซึ่งมีคาฉลี่ยทากับ 4.55 สวนบี่ยงบน
มาตรฐาน  0.48 ละคาฉลี่ยต่ําสุด คือดานความงายตอการ฿ชงานของระบบ ซึ่งมีคาฉลี่ยทากับ 4.39 สวน
บี่ยงบนมาตรฐาน 0.63 
 
อภิปรายผล 
 1. ฿นดานความสามารถทํางานตามความตองการ มื่อพิจารณาความพึงพอ฿จของผูชี่ยวชาญละผู฿ชงาน
ระบบ ชน ความสามารถ฿นการสดงผลขอมูลทั่วเป ความสามารถ฿นการจัดการขอมูลทั้งพิ่ม กเข ละลบความรู 
ความสามารถ฿นการสดงความคิดห็น฿นบทความ ความสามารถ฿นการสมัครสมาชิก ละความสามารถ฿นการ
จัดการขอมูล฿นระบบ มีผลความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชงานอยู฿นระดับดี ซึ่งกิดจากการศึกษาละออกบบระบบที่ตรง
กับความตองการของผู฿ชจริง ตพบปใญหา฿นดานการคนหาขอมูลองคแความรู นื่องจาก฿นการจัดวางมนูคนหา
ความรูนั้นเมชัดจนละเมหมาะสม ทํา฿หผู฿ชงานคนหาความรูเดยาก ซึ่งอาจป็นขอสนอนะ฿นการพัฒนาระบบ
ตอเป  
 2. ฿นดานหนาที่ของระบบ มื่อพิจารณาผลการประมินความพึงพอ฿จของผูช่ียวชาญละผู฿ชงานระบบ 
ชน ความถูกตอง฿นการสดงผลขอมูลทั่วเป ความถูกตอง฿นการจัดการขอมูลทั้งพิ่ม กเข ละลบความรู ความ
ถูกตอง฿นการสดงความคิดห็น฿นบทความ ความถูกตอง฿นการสมัครสมาชิก ละความถูกตอง฿นการจัดการขอมูล
฿นระบบ มีผลความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชงานอยู฿นระดับดี กิดจากผูพัฒนาเดทําการทดสอบระบบ฿นทุก ๆ ดานละ
เดรับคํานะนําจากผูทดสอบลวเดนํามาปรับปรุงกเข฿หระบบสามารถทํางานเดอยางถูกตอง 
 3. ฿นดานการ฿ชงานของระบบ มื่อพิจารณาผลการประมินความพึงพอ฿จของผูช่ียวชาญละผู฿ชงาน
ระบบ ชน ความงาย฿นการ฿ชงานของระบบ ความชัดจนของขอความที่สดงบนจอภาพ ความหมาะสม฿นการ
ลือก฿ชชนิด ขนาด สี ตัวอักษร ละสีพื้นหลัง ละความหมาะสม฿นการวางตําหนงของสวนประกอบตาง ๆ มีผล
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชงานอยู฿นระดับดี นื่องจาก฿นการออกบบหนาจอของระบบนั้น เดทําการออกบบ฿หมี
ความทันสมัยรองรับอุปกรณแทุกประภท (Responsive Web Design) หมาะสมกับผู฿ชงาน มีการบงสวนของกลุม
ความรู ขาวประชาสัมพันธแ ละกิจกรรมอยางชัดจน ตัวอักษรละสีของระบบมีความชัดจนละหมาะสม ตมี
ขอบกพรอง฿นสวนของคําศัพทแของมนูท่ี฿ชป็นศัพทแฉพาะ ทํา฿หผู฿ชเมคุนคยละเมขา฿จความหมายของมนูของ
ระบบดังกลาว จําป็นตองมีการพัฒนาละปรับปรุงคําศัพทแที่ผู฿ชสามารถขา฿จเดงายตอเป 
 4. ฿นดานความปลอดภัยของระบบ พิจารณาการประมินความพึงพอ฿จของผูช่ียวชาญละผู฿ชงาน
ระบบ ชน การกําหนดรหัสผู฿ช ละรหัสผาน฿นการตรวจสอบผูขา฿ชระบบ การกําหนดสิทธิการขา฿ชงานของผู฿ช
ทั่วเป ความถูกตองของการ฿ชงานของผู฿ชงานตละกลุม ละมีคําอธิบายมื่อพบขอผิดพลาด฿นการ฿ชงาน มีผลของ
การประมินความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดี นื่องจากระบบมีการกําหนดสิทธ์ิ฿นการขา฿ชระบบอยางชัดจน ซึ่งผู฿ชงาน
สามารถล็อกอินขา฿ชระบบละ฿ชงานตามสิทธิ์ นอกจากนั้นระบบยังมีการปูองกันขอความที่เม หมาะสม ดย
บทความที่สดง฿นระบบตองเดรับการอนุมัติจากผูดูลระบบกอน 
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 5. ผลที่เดรับจากนวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยที่ผานมา ดยระบบการจัดการองคแความรูที่เดทําการนําอา
ทคนลยีสารสนทศขามาประยุกตแ฿ช฿นการจัดการ จัดก็บรวบรวม ผลจากการ฿ชงานของผูที่กี่ยวข อง เดมีผล
ตอบรับกับการ฿ชงานระบบวาป็นระบบที่มีประยชนแ ฿นการจัดก็บขอมูลองคแความรูการปลูกขาวปลอดภัย สะดวก
฿นการขาถึง ละสืบคนขอมูล เดทุกที่ทุกวลาผานระบบอินทอรแน็ต มีการก็บฐานขอมูลบบยั่งยืนบนระบบ
คลาวดแ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ฿นสวนของระบบที่พัฒนาขึ้นควรมีการจัดรูปบบการสดงผลครงสรางว็ปเซตแ฿หป็นมาตรฐานทั้ง
ระบบ ละความปลอดภัย฿นการรักษาองคแความรูที่เดมีการจัดก็บเว฿นระบบ 
 2. ระบบควรมีการจงตือนเปยังผูดูลระบบวามีการพิ่มองคแความรู฿หม พื่อ฿หผูดูลระบบตรวจสอบ
ความรูละอนุมัติ฿หสดงชนทางอีมลป็นตน 
 3. ฿นการริ่ม฿ชงานระบบจัดการความรูนั้น ควร฿ชงาน฿นระยะวลาหนึ่ง พื่อทราบปใญหาละความ
ตองการ฿ชงาน พื่อ฿หผู฿ชงานขา฿ชระบบกิดป็นฐานความรูที่สามารถ฿ชงานเดจริง ละกิดประยชนแสูงสุด฿นการ
฿ชงานระบบ พื่อป็นนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาระบบตอเป 
 4. องคแความรูที่กิดจากการลกปลี่ยนรียนรู฿นระบบ อาจจะดวยการสดงความคิดห็น฿นบทความ 
หรือการถามตอบนั้น ควรมีการสกัดออกมาป็นองคแความรู฿หมท่ีสามารถถายทอดออกมาป็นลายลักษณแอักษร ละ
สามารถนําเป฿ชประยชนแเดอยางมีประสิทธิภาพตอเป 
 5. ระบบจัดการความรูดานการการผลิตขาวปลอดภัยป็นพียงครื่องมือ฿นการจัดการความรู ต
กระบวนการที่จะทํา฿หกิดความรูนั้นตองกิดจากการผลักดันของภาครัฐละกิดจากความรวมมือของครือขายกลุม
กษตรกรผูผลิตขาวปลอดภัยอําภอฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พื่อ฿หกิด ป็นองคแความรูสมัย฿หม ที่
สามารถนําเป฿ชประยชนแเดจริง฿นลําดับตอเป 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสํวนรํวมของคนในชมุชนท๎องถิ่น 
ในอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

THE STUDY ON CULTURAL TOURISM POTENTIAL DEVELOPMENT GUIDELINE  WITH THE LOCAL 
COMMUNITY’S PARTICIPATION IN SUNGNOEN DISTRICT, NAKORNRATCHASIMA PROVINCE 

 
พรทิพย๑ รอดพ๎น1 วรอนงค๑ โถทองคํา1 นวินดา ซ่ือตรง2 และ พิมพ๑นภา รัตนจันทร๑2 

PORNTIP RODPON1 WORAANONG THOTONGKAM1 NAVINDA SERATRONG2  
AND PHIMNIPHA RATTANAJUN2 

1อาจารยแ สาขาวิชาการจัดการ 2อาจารยแ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการทองที่ยว ศักยภาพละการมีสวน
รวม฿นการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม ละ2)พื่อศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยว
ชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชนทองถิ่น ฿นอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย 
คือ ประชาชน฿นหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,537 คน ดยการสุม
ตัวอยาง฿ชหลักความนาจะป็น (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางบบงาย (Simple random 
sampling) จะเดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการทําวิจัยป็นบบสอบถาม ละวิคราะหแขอมูล
ชิงปริมาณ ดยการจกจงความถี่ รอยละ คาฉลี่ย ละคาความบี่ยงบนมาตรฐาน สวนขอมูลชิงคุณภาพดย
การวิคราะหแนื้อหา(Content Analysis) ละการตรวจสอบยืนยันผลการวิจัย ดยการสัมภาษณแชิงลึก (In-dept-
Interview) ดย฿ชบบสัมภาษณแบบกึ่งครงสราง (Semi Structured) พรอมทั้งจัดประชุมกลุมยอย (Focus 
Group) 
 ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมตัวอยาง ประชาชน฿นหลงทองที่ยว มีความคิดห็น฿นดานศักยภาพละการมีสวน
รวม฿นการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู฿นระดับมาก มี
คาฉลี่ยทากับ 4.08 สวนรายดานพบวา ดานศักยภาพ฿นการจัดการ มีคาฉลี่ยทากับ 3.96 ละการมีสวนรวมของ
คน฿นชุมชน มีคาฉลี่ยทากับ 4.20 2) นวทาง การพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมี
สวนรวมของคน฿นชุมชนทองถิ่น ฿นอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่สําคัญ฿นดาน การบริหารจัดการ การ
฿หบริการ฿นหลงทองที่ยว ขนบธรรมนียมประพณีทองถิ่น กิจกรรมการทองที่ยว ผลิตภัณฑแชุมชน ดยมีหนวยงาน
ของรัฐป็นกนกลาง฿นการสรางการมีสวนรวม฿นชุมชนทองถิ่นพื่อการพัฒนาการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
คําสําคัญ : ศักยภาพของชุมชน, การมีสวนรวมของชุมชน, การทองที่ยวชิงวัฒนธรรม, การพัฒนาศักยภาพชุมชน,
 การจัดการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study on the community and tourism contexts in potential 
cultural tourism management l guideline development with the participation of local community 
for the development in SungNoen district, Nakornratchasima Province. The research populations 
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were 1,537 people from the cultural tourism sources in SungNoen district, Nakornratchasima 
Province. The researcher applied probability sampling via simple random sampling where 400 
samples were used. The research instrument was the questionnaire. Quantitative data analysis 
was done via distribution of frequency; average and standard deviation while the qualitative data 
was analyzed via content analysis then the results were checked and confirmed by the in-depth 
Interview using the Semi Structured interview questionnaire and as the  Focus Group. 
 The research results showed that overall the sample group and people in the tourism 
sources had the opinion toward the potential and participation in the cultural tourism 
management in SungNoen district, Nakornratchasima Province at high level with the average of 
4.08. While in each aspect, the average of management potential was 3.96 and the average of 
community participation was 4.20. 2) The guideline for the development of potential for cultural 
tourism with the participation of local community in SungNoen district, Nakornratchasima 
Province in which important on the aspect of administration, service in the tourism sources, local 
tradition and custom, tourism activities, community products with the government units as the 
central core in forming the local community’s participation for the development of cultural 
tourism. 
Keywords : Community potential, Community participation, cultural tourism, community’s 
 potentialdevelopment, cultural tourism management  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ผนพัฒนาการทองที่ยวหงชาติฉบับที่ 2 ข้ึนอยูกับปใจจัยหลายประการ ดยฉพาะการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน฿นการวางนยบายการ฿ชทรัพยากรละงบประมาณที่กี่ยวของ พื่อพัฒนาการทองที่ยว฿หป็นเปอยางมี
สวนรวม ทั้ง฿นระดับขตพัฒนาการทองที่ยว ระดับกลุมจังหวัด ละทองถิ่น  ละการ฿ชกลเกภาคีครือขายตางๆ  
ที่฿หความสําคัญกับความรวมมือภาครัฐละประชาชน ดยมีกระบวนการขับคลื่อน฿นตละระดับ เมวาจะป็น การ
ดํานินงานระดับนยบาย ระดับพื้นท่ี ละระดับชุมชน สําหรับระดับชุมชนนั้น หนวยงาน฿นระดับพื้นที่ละระดับที่
กี่ยวของจะตอง฿หการสนับสนุน฿หภาคประชาชนละชุมชนขามามีสวนรวม฿นการพัฒนาการทองที่ยวของ
ประทศ฿นบริบทท่ีหมาะสม ดยฉพาะการพัฒนาครงสรางพื้นฐานละสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองที่ยวที่
สอดรับกับวิถีชุมชนทองถิ่นผานกระบวนการจัดทําผนขับคลื่อนระดับชุมชน ทั้งนี้ การขามามีสวนรวมของชุมชน
ละภาคครือขายประชาชนจาของพื้นที่จะชวยพิ่มอกลักษณและความป็นเทย฿หกับประสบการณแการทองที่ยว 
ละป็นการกระจายรายเดจากการทองที่ยวสูประชาชนอยางทจริง (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองที่ยวละ
กีฬา,2560)  
 การทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นชุมชนทองถิ่นนั้น พื้นที่฿นหลงทองที่ยวนั้นตองมีศักยภาพละมีความ
พรอม฿นการตอบสนองความตองการของนักทองที่ยว จึงจําป็นอยางยิ่งตอการนําทุนของทองถิ่นมาปรับ฿ชพื่อ฿ห
กอกิดประยชนแสูงสุด ละเมกิดผลกระทบตอดานตาง ๆ ดยการนําทุนของทองถิ่นมาตอยอดจากสิ่งที่มีอยูดิ ม 
พื่อป็นการหาจุดดนท่ีตกตาง ป็นอกลักษณแฉพาะทองถิ่น ดยผานกระบวนการคิดอยางสรางสรรคแ฿ห กิดขึ้นเด 
ละประสบความสําร็จนั้น จําป็นตองมีความสอดคลองกับสิ่งที่นักทองที่ยวตองการ หรือ฿ห ความสําคัญกับหลง
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ทองที่ยว รวมเปถึงประสิทธิภาพการดาํนินงานภาย฿นหลงทองที่ยว (Griffin & Edwards, 2012) ซึ่งสิ่งท่ีสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของนักทองที่ยวเดนั้น จะสามารถสงผล฿ห นักทองที่ยวยินดีที่จะจายพื่อประสบการณแ
ที่นักทองที่ยวตองการหรอืสิ่งที่นักทองที่ยวจะเดรบั (Kim, Cheng and O’Leary, 2007; Mourato, Ozdemiroglu, Hett 
& Atkinson, 2004) ดยฉพาะอยางยิ่งความ สะดวกสบาย฿นหลงทองที่ยว นอกจากนี้การจัดการการทองที่ยว
สําหรับชุมชนป็นสวนหน่ึงที่ชวยกระจาย รายเด฿หกคน฿นพื้นที่ที่กี่ยวของกับการทองที่ยวซึ่งป็นเปตามนยบาย
ของกรมการทองที่ยวละกีฬา (Ministry of Tourism and Sports. Tourism Policy, 2015) 
 การพัฒนาศักยภาพการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมพื่อรองรับผนพัฒนาการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม   จึงมี
ความสัมพันธแกับคน฿นชุมชนซึ่งคน฿นชุมชนทองถิ่นป็นตัวขับคลื่อนการพัฒนาการจัดการการทองที่ยว ที่สําคัญ
หากชุมชนเมมีสวนรวมการพัฒนาบริหารจัดการการทองที่ยวคงเมประสบผลสําร็จ  ฿นขณะดียวกันยังป็นการ
สราง฿หชุมชนกิดความขมข็ง  สมัครสมานสามัคคี ภาย฿ตการพัฒนาการทองที่ยวบบมีสวนรวม ดยที่นําอาวิถี
ชีวิตประพณีละวัฒนธรรมที่ทําการสืบทอดจากบรรพบุรุษหลายตอหลายรุน หลายสมัย ออกมาผยพร฿หกับ
นักทองที่ยวเดชมละสัมผัสอยางครบถวนสมบูรณแ  คงอยูละสามารถยืนหยัดตอเป฿นภาวการณแที่ปลี่ยนปลง
ละควบคูกับคน฿นชุมชนทุกยุคทุกสมัยชนดียวกัน การพัฒนาการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมภาย฿ตการมีสวนรวมของ
คน฿นทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการทองที่ยว฿นประทศเทย 
 อําภอสูงนิน ป็นสวนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ป็นมืองกาที่สรางขึ้น฿นสมัยขอม ขามาป็น฿หญ฿น
ผนดินท่ีราบสูงหงนี้ ดยมีมืองกาสองมืองคือ มืองสมา ละมืองคราฆปุระ ท่ีมาของช่ือ คําวา สูงนิน ป็นคํา
รียกตามลักษณะละภูมิประทศ มีการสรางทางรถเฟ สายกรุงทพ ฯ – นครราชสีมา ละทางรถเฟผานขาสูงนิน
อันป็นชุมชน฿หญ ทํา฿หสนทางคมนาคมระหวางบานสูงนินกับตัวจังหวัดนครราชสีมาสะดวกสบาย มีคําขวัญ
ประจําอําภอวา ถ่ินดิมคราช พระพุทธเสยาศนแศิลา ธรรมจักรล้ําคา ปราสาทหินบราณ สมอหวานรสดี ประพณี
กินขาค่ํา ดนธรรมวะภูกว อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา มีหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรมที่มีช่ือสียง ชน 
ธรรมจักรสมารามปราสาทนนกู ปราสาทมืองกา ปราสาทมืองขก มืองสมา ป็นตน ดยมีนักทองที่ยวทั้งคน
฿นอําภอ ฿นจังหวัด ตางจังหวัดที่ขามาทองที่ยว รียนรูละสัมผัสกับคุณคาทางประวัติศาสตรแ ทางวัฒนธรรม ละ
รูปบบทางศิลปกรรมอยางตอนื่องตลอดทั้งปี 
 จะห็นเดวาอําภอสูงนินมีศักยภาพทางดานหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรมสูง ซึ่งจะสงผล฿หกิดการพัฒนา
ละความจริญสูชุมชนรอบหลงทองที่ยวละ฿นขตอําภอสูงนิน มาจนถึงภาย฿นจังหวัดนครราชสีมา ตปใจจุบัน
นักทองที่ยวริ่มลดนอยลง ละการจัดการการทองที่ยว฿นอําภอสูงนินขาดการพัฒนาอยางตอนื่อง อีกท้ังจากการ
ที่เดลงเปยังหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นชุมชน ทํา฿หพบกับปใญหา฿นรื่ องของการมีสวนรวมของประชาชน฿น
ชุมชน สาหตุกิดจากการที่ประชาชนเมคอยมีวลาวางนื่องจากตางก็ตองทํางานหาลี้ยงครอบครัว จึงป็นรื่องที่
ยากที่จะทํา฿หคน฿นชุมชนขามามีสวนรวม฿นกิจกรรมพรอมๆ กัน สวน฿หญจะป็นกลุมผูสูงอายุ฿นชุมชนที่ขามามี
สวนรวม฿นการจัดกิจกรรม สงผล฿หกิดการพัฒนายังเมมีประสิทธิภาพนื่องจากขาดความรวมมือของคน฿นชุมชน
ละทองถิ่น฿นการพัฒนาการทองที่ยวอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 จากความป็นมาละความสาํคัญดงักลาวคณะผูวิจัยจึงเดจัดทําครงการ การวิจัยรื่อง นวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชนทองถิ่นพื่อการพัฒนา ฿นอําภอสูง
นิน จังหวัดนครราชสีมา พื่อป็นการการกปใญหาการบริหารจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมดยชุมชนทองถิ่น
บบมีสวนรวม ละป็นการตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นละการพัฒนาการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿ห
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพละยั่งยืน อันจะนําเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หคน฿นชุมชนทองถิ่นสังคมละ
ประทศชาติตอเป 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบริบทชุมชนละบริบทดานการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของอําภอสูงนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
 2. พื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของชุมชน฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. พื่อศึกษาการมีสวนรวมการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของชุมชน ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
 4. พื่อหานวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿น
ชุมชนทองถิ่น ฿นอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยเดมีการศึกษาทั้ง฿นชิงคุณภาพละ฿นชิงปริมาณประกอบกัน ดย฿นชิงคุณภาพจะมีการศึกษา 
บริบทชุมชน บริบทดานการทองที่ยว ขอมูลกี่ยวกับศักยภาพบื้องตนของชุมชน การมีสวนรวม฿นชุมชน ปใญหา
ละอุปสรรค฿นการจัดการการทองที่ยว  พื่อพัฒนาเปสูบบสอบถามชิงปริมาณ ดานศักยภาพ การมีสวนรวมของ
คน฿นชุมชน ละนําขอมูลมาวิคราะหแนื้อหา฿นชิงคุณภาพ ตามกรอบนวคิด฿น ภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพที ่1 กรอบนวคิดการวิจัย 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ศักยภาพของหลงทองที่ยว หมายถึง ความพรอมของหลงทองที่ยว฿นพื้นที่ที่อื้ออํานวยตอการ
ดํานินการจัดการหลงทองที่ยว การพัฒนา การปรับปรุง หรือการทํา฿หกิดความปลี่ยนปลง รวมถึงความ
นาสน฿จของทองถิ่นนั้นวามีพียงพอตอการดึงดูด฿จนักทองที่ยว฿หตัดสิน฿จดินทางเปยังหลงทองที่ยวนั้น ดย

ศึกษาบริบทชุมชน / หลงทองที่ยว
อําภอสูงนิน 

ศึกษาปใญหาอุปสรรค/ศักยภาพ/การมีสวนรวม
฿นการจัดการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 

 
เก็บข๎อมลูเชิงปริมาณ (ศักยภาพละการมีสวนรวม฿นการทองที่ยว) 
ศักยภาพการมีสํวนรํวมของชุมชน 
- ดานการบริหารจัดการ - ดานการวางผน 
- ดานการรองรับของหลงทองทีย่ว - ดานการดํานินการจดัการหลงทองที่ยว 
- การ฿หบริการของหลงทองที่ยว - ดานการรับละบงปในผลประยชนแ 
- การดึงดูด฿นของหลงทองที่ยว - ดานการติดตามละประมินผล 

สรางนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวม 

คืนขอมูล สนทนากลุม สมัภาษณแชิงลึก กระบวนการมสีวนรวม  
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พิจารณาศักยภาพ฿นดานตางๆ ประกอบดวย ศักยภาพดานการบริหารจัดการ การรองรับของหลงทองที่ยว การ
฿หบริการของหลงทองที่ยว การดึงดูด฿จของหลงทองที่ยว 
 2. การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนจาของพื้นที่ หรือคน฿นชุมชนเดขารวมสดงความคิดห็น 
วางผน ตัดสิน฿จ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเดรับประยชนแจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ป็นสิ่งที่กิดจากความคิดของกลุม
ละป็นการปฏิบัติที่ริริ่มดยประชาชนคน฿นชุมชน 
 3. การทองที่ยวชิงวัฒนธรรม หมายถึง การดินทางพื่อพักผอนหยอน฿จหรือพื่อความสนุกสนาน
ตื่นตนหรือพื่อหาความรูป็นการศึกษาหาความรู฿นพ้ืนท่ีหรือบริวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม มีการบอกลารื่องราว฿นการพัฒนาทางสังคมละมนุษยแผานทางประวัติศาสตรแอันป็นผลกี่ยวนื่องกับ
วัฒนธรรม องคแความรู ละการ฿หคุณคาของสังคม ดยสถาปใตยกรรมที่มีคุณคาหรือสภาพวดลอมอยางธรรมชาติ 
ที่สามารถสดงออก฿หห็นถึงความสวยงามละประยชนแที่เดรับจากธรรมชาติ สามารถสะทอน฿หห็นถึงสภาพชีวิต
ความป็นอยูของคน฿นตละยุคสมัยเดป็นอยางดี  เมวาจะป็นสภาพทางศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมนียม
ประพณี 
 4. การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่จะทํา฿หชุมชนบรรลุปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ดยผานกระบวนการวางผน การจัดองคแการ การชักนํา การควบคุม ฿นกิจกรรมหรือทรัพยากรของ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ชุมชน หมายถึง ชุมชน฿นหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน ประกอบดวย ตําบลสมา 
ละตําบลคราช จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed Method Approach) ดยดํานินการวิจัยป็น 2 
ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศกึษาขอมูลทั่วเปของชุมชนละหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม จากอกสารขอมูลตาง ๆ  การ
สัมภาษณแ สอบถาม สังกต ละสรางบบสอบถามพื่อก็บขอมูลชิงปริมาณ ดยบงป็น 2 ข้ันตอนยอย  
 1. ศึกษาขอมูลจากอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย การสอบถาม  สัมภาษณแ กับประชากร฿นชุมชนรอบหลง
ทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน จํานวน 2 ตําบล 3 หมูบาน คือ หมูบานกนทาว หมูบานคลองขวาง 
ตําบลสมา ละ หมูบานมืองกา  หมูบานกกกอก  ตําบลคราช  ลวนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแนื้อหาลวนําขอมูล
มาสรางกรอบคําถามกรวิจัย฿นขั้นตอนตอเป  
 2. สอบถามความคิดห็นของกลุมตัวอยาง฿นชุมชน ดานศักยภาพละการมีสวนรวม฿นการจัดการ
ทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นชุมชน ดย 
  2.1 ประชากรละกลุมตัวอยาง ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย คือ ประชาชน฿นหลงทองที่ยวชิง
วัฒนธรรม อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,537 คน ดยการสุมตัวอยาง฿ชหลักความนาจะป็น  
(Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางบบงาย (Simple random sampling) จะเดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน 
  2.2 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย คือบบสอบถามสรางครื่องมือวัด ละหาคุณภาพของครื่องมือวัด 
พื่อ฿หเดครื่องมือที่มีคุณภาพ ละสามารถนําเป฿ชกับกลุมตัวอยางเดจริง ดยสรางบบสอบถามป็นบบ
ลือกตอบ (Check list) ดยวัดนื้อหา ดานศักยภาพละดานการมีสวนรวม฿นการจัดการการทองที่ยว 
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  2.3 นําขอมูลที่เดมาวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณ ดยการจกจงความถี่ รอยละ  คาฉลี่ย ละคา
ความบี่ยงบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาดานศักยภาพละการมีสวนรวม฿นการจัดการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นชุมชน ดยการ
สนทนากลุม (Focus group) 
 1. คณะผูวิจัยคัดลือกผู฿หขอมูลบบจาะจง (Purposive sampling) ป็นกลุมผูนําชุมชน จํานวน 6 
ทาน กลุมอาชีพ฿นชุมขนจํานวน 3 กลุมๆ ละ 3 คน ประชาชนทั่วเป จํานวน 9 คน ตัวทนหนวยงานราชการ
ทองถิ่น จํานวน 3 คน 
 2. ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยคือ การจดบันทึกการสนทนากลุม (Focus group) จากบบสัมภาษณแกึ่ง
ครงสราง (Semi-structured or guided interviews) 
 3. การก็บขอมูลผานผูทนชุมชน฿น 3 หมูบาน หมูบานละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน ผานการสนทนา
กลุมดยการบันทึกขอมูลป็นความรียงละนําขอมูลที่เดจากการก็บรวบรวมมาจัดหมวดหมู  
 4. วิคราะหแขอมูลชิงนื้อหาดยการจํานกชนิดขอมูล (Typological Analysis) ละตรวจสอบขอมูล
บบสามสา (data triangulation) จากวิธี3 วิธี คือการศึกษาอกสารการสังกต ละการสัมภาษณแผูวิจัยตรวจสอบ
ขอมูลการสัมภาษณแดย฿ช คําถามดิมถามซ้ํามากกวา1 ครั้ง กับบุคคลสถานที่ละวลาที่ตกตางกัน (สุภางคแ , 
2553)  
 
ผลการวิจัย 
 1) บริบทชุมชน จากการศึกษาพบวํา อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ป็นอําภอหนึ่งที่มีหลง
ทองที่ยวทางวัฒนธรรม฿นชุมชนป็นจํานวนมาก ครอบคลุมหลายหมูภาย฿นอําภอ ผูวิจัยจังเดมีการสรุปขอมูล
กี่ยวกับบริบทชุมชนละบริบทดานการทองที่ยว ของหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน ที่ผูวิจัยเด
ทําการศึกษา ประกอบดวย มืองสมา , วัดธรรมจักรสมาราม (พระพุทธรูปปางเสยาสนแ ละธรรมจักรศิลา) มือง
บราณตําบลคราช (ปราสาทนนกู , ปราสาทมืองขก ละ ปราสาทมืองกา)  
  บริบทชุมชนละบริบทดานการทองที่ยว ฿นหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรแ ฿นอําภอสูงนิน จาก
ขอมูลบื้องตนจะห็นเดวามีหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรมป็นจํานวนมาที่ควรคากการสงสริม สําหรับ฿นดาน
บริบทชุมชน คน฿นชุมชนดยรอบหลงทองที่ยว ฿นตละพื้นที่สวน฿หญป็นคนพื้นถิ่น฿นที่อาศัยอยู฿นบริวณรอบ
หลงทองที่ยวตั้งตสมัยปูุยาตายาย ดยรอบสวน฿หญป็นชุมชนชนบท มีความอื้ออารี ชวยหลือซึ่งการละกัน 
฿หความสําคัญกับประพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่ถือปฏิบัติกันป็นวลานาน อีกทั้งยัง฿หความสําคัญกับบราณสถาน 
บราณวัตถุภาย฿นทองถิ่น ฿หความสน฿จละความรวมมือ฿นกิจกรรมของชุมชนป็นอยางดี 
  นอกจากนี้จากการศึกษาชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแ การสนทนากลุม คณะผูวิจัยยังเดมีการสรุป
ขอมูล฿นประด็นตาง ๆ กี่ยวกับจุดดนของอําภอสูงนิน฿นดานการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมละปใญหา
ละอุปสรรคละศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม ดังนี ้
 จุดดนของอําภอสูงนิน฿นดานการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
 1. อําภอสูงนินมีหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรมที่มีคุณคา จํานวนมาก เมวาจะป็น มืองสมา 
พระพุทธรูปปางเสยาสนแ ธรรมจักรศิลา มืองบราณตําบลคราช ปราสาทนนกู ปราสาทมืองขก ละ ปราสาท
มืองกา ที่ควรกการอนุรักษและสงสริม฿หกิดประยชนแสูงสุด 
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 2. อําภอสูงนินมีวัฒนธรรมประพณีที่มีคุณคา เดก งานประพณีกินขาค่ํา บริวณปราสาทมืองขก 
ที่ถือป็นวิถีชีวิตของชาวคราช งานประพณีลอยกระทง “พระประทีปพระราชทาน” บริวณคูมืองสมา ที่สืบทอด
มาป็นวลานาน ละควรคากการอนุรักษและสงสริม฿หกิดความยั่งยืน 
 3. คน฿นชุมชนบริวณรอบหลงทองที่ยวละบริวณ฿กลคียง฿นขตอําภอสูงนิน มีความป็นชุมชน
ชนบทมีความรักความสามัคคี ละความอื้ออาทรตอกัน ฿หขอนะนําละ฿หการสนับสนุนการการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ที่ป็นการพัฒนาชุมชน หลงทองที่ยว฿นชุมชน  
 4. องคแกรชุมชนมีศักยภาพ฿นการ฿หการสนับสนุนละสงสริม฿นการจัดกิจกรรมตาง ๆ ฿นหลงทองที่ยว 
รวมทั้งมีความสามารถ฿นการสนับสนุนงบประมาณละสิ่งตางๆ ท่ีจะกิดประยชนแตอชุมชน 
 5. ดานผูนําชุมชน ผูนําชุมชน เมวาจะป็นกํานัน ผู฿หญบาน ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม มีการสงสริม
฿หชุมชนมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดยการ฿ชประชาชนขามามีสวนรวมดยวิธีการตางๆ ชน ประชาสัมพันธแ ประชุม
ชาวบาน สงหนังสือวียน ป็นตน 
 6. ดานหลงทองที่ยว฿นชุมชน ป็นสถานท่ีที่ชุมชน฿หความหวงหนละ฿หความสําคัญ฿นการทํานุบํารุง
หลงทองที่ยว฿หอยู฿นสภาพดี  
 7. สินคาของที่ระลึก฿นชุมชน ปใจจุบันมีการรวมกลุมอาชีพ฿นชุมชนที่ชัดจน มีการพัฒนาสินคาชุมชน
หลายชนิด ชน การสานตะกรา การทําอาหาร 
 ปใญหาละอุปสรรคละศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม  
 1. หลงทองที่ยวป็นหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรม ปใจจุบัน อยู฿นการดูลของกรมศิลปากร ซึ่ง฿นการ
ดํานินการตาง ๆ ที่กี่ยวกับหลงทองที่ยวจําป็นตองจงหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ฿หทราบ ฿นบางครั้งคน฿นชุมชน
เมกลาดํานินกิจกรรมตาง ๆ ฿นหลงทองที่ยว พราะมีความขา฿จวามีขั้นตอน฿นการติดตอประสานงานที่ยุงยาก
มากกินเป 
 2. คน฿นชุมชนบางกลุม มีหนาที่การปฏิบัติงานประจํา ทํา฿หเมมีความสะดวกมารวมกิจกรรมของชุมชนเด 
อีกทั้งกลุมดังกลาวยังป็นกลุมที่มีศักยภาพ฿นการพัฒนาการทองที่ยว฿นชุมชนอีกดวย 
 3. หนวยงานราชการที่รับผิดชอบดยตรงตอชุมชน มีความพรอม฿นการประสานงานสวนตาง ๆ ตบางครั้ง
ดวยความที่ป็นหนวยงานราชการ การดํานินการอาจกิดความลาชา อีกท้ัง ตองมีการวางผนการดํานินการตาง ๆ 
ลวงหนา เมสามารถประสานงานเดทันที 
 4. ดานการอนุรักษแวัฒนธรรมประพณีของชุมชน ฿นบางครั้งมื่อชุมชนของความรวมมือ฿นการรวม
อนุรักษแวัฒนธรรมประพณี ยังมีบางสวนเม฿หความรวมมือ ทํา฿หกิจกรรมทางวัฒนธรรมประพณีที่ดํานินการยังเม
มีความสมบูรณแทาที่ควร 
 5. ดานผูนําชุมชน ผูนําชุมชนมีความพรอม฿นการ฿หขอมูลดานการทองที่ยว฿นชุมชน ต฿นบางครั้งดวย
ภารกิจท่ีมีจํานวนมาก อาจเมมีพรอม฿นการขารวมกิจกรรม ประกอบกับมีการ฿หประชาชนขามามีสวนรวม฿นการ
ตัดสิน฿จกี่ยวกับการทองที่ยว฿นชุมชนยังมีปใญหาอยูบาง นื่องจากผูนําชุมชนรับนยบายจากหนวยงานของรัฐหรือ
องคแกรชุมชนรงดวน ลวประสานงานตอทันที ทํา฿หบางครั้งเมสามารถสรางการมีสวนรวมกับชาวบาน฿นชุมชนเด 
 6. ดานบทบาทหนาท่ีละนยบายขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น อาจทํา฿หกิดการมีสวนรวม฿นชุมชน
นอย การประชาสัมพันธแยังเมมากทาที่ควร รวมถึงการประสานงานกับสวนงานราชการดวยกันกิดความลาชา  
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 7. ดานหลงทองที่ยว฿นชุมชน ปใจจุบันกิดปใญหาหลายประการ จากท่ีเดกลาวมาขางตน คือ ป็นหลง
ทองที่ยวทางวัฒนธรรมบราณ ตปูายบอกประวัติของหลงทองที่ยวยังเมมีความพรอม ประกอบกับ
สาธารณูปภคพื้นฐานของหลงทองที่ยวบางจุดยังเมสะดวกทาที่ควร สินคาของที่ระลึกยังเมเดรับการสงสริมละ
สนับสนุนดยฉพาะสถานท่ี฿นการจัดจําหนาย  
 8. การมีสวนรวม฿นการดํานินกิจกรรมของกลุม ฿นกรณีที่กลุมมีการดํานินกิจกรรม คน฿นชุมชนบางสวน
เมพรอม฿นการมีสวนรวม฿นกิจกรรมบางกิจกรรม อาจทํา฿หเมกิดความตอนื่อง฿นการดํานินการเด 
 2) ศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของชุมชน฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา 
พบวา (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สดงคาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐานกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
 ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ศักยภาพแหลํงทํองเท่ียวทางวัฒนธรรม X  S.D ระดับศักยภาพ 
1. ดานการบริหารจัดการหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
2. ดานการรองรับหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
3. ดานการ฿หบริการของหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
4. ดานการดึงดูด฿จของหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 

4.05 
4.08 
4.05 
3.67 

0.63 
0.66 
0.79 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.96 0.64 มาก 
 
 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยาง฿นหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม สวน฿หญ มีความคิดห็นกี่ยวกับศักยภาพ
การจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ย
ทากับ 3.96 มื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางห็นการมีศักยภาพดานการรับรองหลงทองที่ยวชิง
วัฒนธรรม฿นชุมชนมากที่สุด มีคาฉลี่ย ทากับ 4.08 รองลงมา คือดานการบริหารจัดการหลงทองที่ยวชิง
วัฒนธรรม กับ ดานการ฿หบริการของหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม มีคาฉลี่ยทากัน คือ 4.05 ละ การดึงดูด฿จของ
หลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม มีคาฉลี่ย ทากับ 3.67 ตามลําดับ 
 นอกจากนี้จากการศึกษาชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแ การสนทนากลุม ยังพบวา ศักยภาพ฿นหลง
ทองที่ยวชิงวัฒนธรรมที่มีความพรอม฿นระดับมาก ทั้ง฿นดานการบริหารจัดการหลงทองที่ยว การรองรับ
นักทองที่ยวของหลงทองที่ยว การ฿หบริการกับนักทองที่ยว ละการดึงดูด฿จของหลงทองที่ยว ซึ่งศักยภาพ
ของหลงทองที่ยว จะห็นวาชุมชนจะมีการรวมกลุมกันพ่ือทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมประพณี สงสริมประพณีที่
สืบทอดกันมายาวนาน เมวาจะป็นประพณีลอยกระทงของตําบลสมา ประพณีกินขาค่ําบริวณรอบปราสาทมือง
ขก ที่มีนักทองที่ยวขามาที่ยวพิ่มมากขึ้นทุกปี ทํา฿หห็นวาชุมชนมีศักยภาพ฿นดานการทองที่ยวสูง ต฿นการ
บริหารจัดการที่ป็นรูปธรรมนั้น อาจจะยังเมชัดจนมากนัก จําป็นที่จะตอง฿หสวนราชการขามามีสวนรวมพื่อ ฿ห
กิดการพัฒนาศักยภาพดานการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿หยั่งยืนตอเป 
 3) การมีสวนรวมการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของชุมชน ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัด
นครราชสีมา พบวา (ตารางที่ 2) 
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 ตารางที่ 2 สดงคาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐานกี่ยวกับการมีสวนรวมของคน฿นชุมชน฿นการจัดการ 
 การทองที่ยวชิงวัฒนธรรม ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา 
การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการจัดการการ
ทํองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

X  S.D ระดับการมีสํวน
รํวม 

1. ดานการวางผน 
2. ดานการดํานินการจัดการ 
3. ดานการรับละการบงปในผลประยชนแ 
4. ดานการติดตามละประมินผล 

4.23 
4.22 
4.17 
4.19 

0.71 
0.66 
0.70 
0.70 

มาก 
มาก 
มา 
มาก 

รวม 4.20 0.76 มาก 
 
 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยาง ประชาชน฿นหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม สวน฿หญ มีความคิดห็น
กี่ยวกับการมีสวนรวมของคน฿นชุมชน฿นจัดการการทองที่ยว ชิงวัฒนธรรม ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัด
นครราชสีมา ภาพรวมอยู฿นระดับมาก  มีคาฉลี่ยทากับ 4.20 มื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวางผน มีสวน
รวม฿นระดับมาก มีคาฉลี่ย ทากับ 4.23 รองลงมา ดานการบริหารจัดการ มีสวนรวม฿นระดับมาก มีคาฉลี่ย 
ทากับ 4.22 ละ ดานการรับละการบงผลประยชนแ มีสวนรวม฿นระดับมาก มีคาฉลี่ย ทากับ 4.17 ตามลําดับ 
 นอกจากน้ีจากการศึกษาชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแ การสนทนากลุม ยังพบวาการมีสวนรวมของชุมชน
นั้น ชุมชนมีความพรอมที่จะขาเปมีสวนรวม฿นดานตาง ๆ ท่ีกิดขึ้น ละมีความห็นวาหนวยงานภาครัฐก็พยายามที่
จะสงสริม฿หชุมชนมีสวนรวม฿นการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กิดขึ้น฿นหลงทองที่ยวสวน฿หญมีนวคิดละสดงถึง
การมีสวนรวมอยู฿นกณฑแดี ต฿นบางพื้นที่ยัง฿หความห็นวายังขาดความรวมมือกันระหวางหนวยงาน ชน 
หนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาคอกชน ซึ่งควรมีการติดตอประสานงานกัน฿หมากยิ่งขึ้น ฿นกรณีที่มีนักทองที่ยว
มาป็นหมูคณะดยมีบริษัททัวรแนําขามา อาจจะสงผลตอการขาเปดูลพื้นท่ีพื่อตอนรับนักทองที่ยวอาจจะยังเมดี
ทาที่ควร 
 4) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสํวนรํวมของคนใน
ชุมชนท๎องถิ่น ในอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการศึกษาขอมูลบริบทชุมชน บริบทดานการทองที่ยว ศักยภาพละการมีสวนรวม฿นการจัดกรการ
ทองที่ยวชิงวัฒนธรรมของคน฿นชุมชนทองถิ่น ฿นขตอําภอสูงนิน ทั้ง฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยเด
มีการรวมกันนําผลการศึกษาขางตนมาวิคราะหและหานวทาง฿นการพัฒนาศักยภาพการจัดการทองที่ยวชิง
วัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชนทองถิ่น ฿นขตอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา พื่อพัฒนาตนองสูการ
ทองที่ยวท่ียั่งยืน เดดังนี้ 
 1. ควรการอนุรักษและสงสริม฿หกิดการจัดการหลงทองที่ยวอยางตอนื่อง มีการพัฒนา฿นดานตาง ๆ 
ของหลงทองที่ยว อาทิชน ประวัติของหลงทองที่ยวอยางละอียด การสงสริมวัฒนธรรมประพณีอื่น ๆ ฿น
หลงทองที่ยว ครงสรางพื้นฐานหลงทองที่ยว ที่พัก฿นหลงทองที่ยว รวมทั้งการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน พื่อ
ตอบสนอง฿นดานการรองรับของหลงทองที่ยว 
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 2. ควรมีการจัดตั้งกลุมคน฿นชุมชนหรือรอบชุมชน พื่อ฿หกิดการมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการหลง
ทองที่ยว ดยหนวยงานของรัฐหรือหัวหนาชุมชน฿นหลงทองที่ยวป็นกนนํา฿นการจัดตั้งกลุม  มื่อกิดการมีสวน
รวม จะนําเปสูการอนุรักษแ หวงหนวัฒนธรรมของชุมชน฿หกิดความยั่งยืนสืบตอเป 
 3. ควรมีการพัฒนาละจัดการกี่ยวกับการ฿หบริการ นื่องจาก ฿นบางชุมชนยังขาดการ฿หบริการที่
กอ฿หกิดความสะดวกสบายตอนักทองที่ยว เมวาจะป็นมัคคุทศกแทองถิ่น รานขายสิ นคาบริวณรอบหลง
ทองที่ยว การ฿หบริการขอมูล ความป็นมา ความรู฿นหลงทองที่ยว ทั้งนี้คน฿นชุมชนรอบหลงทองที่ยวหรือ
บริวณ฿กลคียง สามารถมีสวนรวม฿นการจัดการดังกลาวกี่ยวกับการ฿หบริการกนักทองที่ยวเด ชน การนําของที่
ระลึก หรือสินคาประจําตําบล ประจําหมูบาน มาจําหนาย฿นหลงทองที่ยว  
 4. ควรสงสริม฿หกิดการช่ือมยงวัฒนธรรมประพณีอื่น ๆ ฿นบริวณดยรอบชุมชน฿กลคียง ดวยความ
ที่หลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน มีวัฒนธรรมประพณีที่ดดดน ละสามารถดึงดูดนักทองที่ยว
ขามารวมเดมากขึ้น อีกทั้งยังป็นสิ่งที่คน฿นชุมชนเดขามามีสวนรวม฿นวัฒนธรรมประพณีของทองถิ่นเดอยาง
ต็มที่ ถือเดวาป็นศักยภาพท่ีควรกการสงสริม  
 5. ตองมีสนทางที่สามารถช่ือมยงกันเดสะดวก การที่จะมีนักทองที่ยวมาที่ยวนั้น ฿นบางครั้งอาจจะ
ตองมีการจัดกิจกรรมตางๆ ขาเปสนับสนุนรูปบบ฿นการจัดการทองที่ยวที่หมาะสมกับหลงทองที่ยว อาจมี
กิจกรรมตางๆ ที่สามารถทํา฿หกิดความสนุกสนาน฿นการทองที่ยวเด หรือรูปบบการทองที่ยว฿นชุมชนบบ 1 วัน 
หรือ การปใ่นจักรยานที่ยวชมสนทางอารยธรรมขอม ป็นตน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการทองที่ยว อาจมีการ
ประสานงานรวมกันสวนงานอกชนหรือบริษัทการทองที่ยวรวมดวย 
 6. หนวยงานภาครัฐ เมวาจะป็นองคแกรสวนทองถิ่น การทองที่ยวหงประทศเทย จังหวัดนครราชสีมา 
กรมศิลปากร ตองขาสงสริมละสนับสนุน฿นการจัดกิจกรรมตางๆ พิ่มติมนอกหนือจ ากงานดานวัฒนธรรม
ประพณี ควรมีการประสานงานรวมกับชุมชน พราะคน฿นชุมชนมีความพรอมตอการมีสวนรวม฿นการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ฿นทองถิ่น 
 7. ตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน พราะป็นสวนหนึ่งที่ทํา฿หคนเดชุมชนเดขามามีสวนรวม ทั้งคน฿น
หลงทองที่ยว ละ฿กลคียง สามารถนําผลิตภัณฑแมาจําหนาย฿นหลงทองที่ยว ซึ่ง฿นชุมชน฿นขตอําภอสูงนินมี
ผลิตภัณฑแชุมชนที่มีช่ือสียงหลายอยาง ถือป็นศักยภาพที่ควรเดรับการสงสรมิ อีกทั้งจะทํา฿หกิดการมีสวนรวมของ
กลุมป็นจํานวนมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการดํานินการวิจัยรื่อง นวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมี
สวนรวมของคน฿นชุมชนทองถิ่นพื่อการพัฒนา ฿นอําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยมีประด็นอภิปราย ดังน้ี 
 1. ทรัพยากรการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม 
  อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ป็นอําภอหนึ่งที่มีหลงทองที่ ยวทางวัฒนธรรม฿นชุมชนป็น
จํานวนมาก ครอบคลุมหลายหมูบานภาย฿นอําภอ เมวาจะป็น มืองสมา, วัดธรรมจักรสมาราม (พระพุทธรูปปาง
เสยาสนแ ละธรรมจักรศิลา) มืองบราณตําบลคราช (ปราสาทนนกู, ปราสาทมืองขก ละ ปราสาทมืองกา) 
ดยหลงทองที่ยวที่กลาวมานี้ ขึ้นอยูกับการดูลของกรมศิลปากร ซึ่ง฿นบางครั้งการจัดกิจกรรมตางๆ ทางการ
ทองที่ยว อาจเมสะดวกมากนัก ตคน฿นชุมชนห็นวาป็นหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางศิลปะ 
ขนบธรรมนียมประพณี บริบทชุมชนรอบหลงทองที่ยวดังกลาว สวน฿หญป็นชุมชนชนบท คน฿นชุมชนมี
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ความรูสึก หวงหนหลงทองที่ยวป็นอยางมาก มีความตองการละความพรอมที่จะพัฒนาหลงทองที่ยว ชิง
วัฒนธรรม หลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน ทั้ง 7 หง มีประชาชนที่อาศัยอยู฿นบริวณ฿กลคียง 
สอดคลองกับการศึกษาของ สุรีรัตนแ กองวี (2550) เดศึกษารื่อง การมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารจัดการ
หลงบราณสถาน฿นขตพื้นที่มืองกา จังหวัดลําพูน ละพื้นที่ตอนื่อง บราณสถานขึ้นกับบราณสถานสํานัก
ศิลปากรที่ 8 ชียง฿หม ซึ่งป็นหนวยงานหลักจะขาเปดํานินการกเขดยวิธีการขาเปศึกษาวาสภาพดิมป็น
อยางเรมีความป็นมาอยางเรละมีวิธีการที่จะบูรณะ฿หกิดความมั่นคงอยางเรหลังจากนั้นก็จะทําความขา฿จ
รวมกันกับประชาชนละหนวยงานที่กี่ยวของละดํานินการซอมซมบูรณะซอมซม฿หมีสภาพคงดิมมากที่สุด
พิพิธภัณฑสถานหงชาติหริภุญเชย จังหวัดลําพูน  ซึ่งคน฿นพื้นที่อาจจะขาเปดูลรักษาเมสะดวกมากนัก  
 2. ศักยภาพของหลงทองที่ยว 
  จากการศึกษาพบวา ผลการประมินศักยภาพของหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรมดยภาพรวมมี
ศักยภาพละความพรอมอยู฿นระดับมาก สดง฿หห็นถึงศักยภาพดานการบริหารจัดการหลงทองที่ยว การรองรับ
นักทองที่ยวของหลงทองที่ยว การ฿หบริการกับนักทองที่ยว ละการดึงดูด฿จของหลงทองที่ยว ซึ่งศักยภาพ
ของหลงทองที่ยว จะห็นวาชุมชนจะมีการรวมกลุมกันพ่ือทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมประพณี สงสริมประพณีที่
สืบทอดกันมายาวนาน เมวาจะป็นประพณีลอยกระทงของตําบลสมา ประพณีกินขาค่ําบริวณรอบปราสาทมือง
ขก ที่มีนักทองที่ยวขามาที่ยวพิ่มมากขึ้นทุกปี ทํา฿หห็นวาชุมชนมีศักยภาพ฿นดานการทองที่ยวสูง ต฿นการ
บริหารจัดการที่ป็นรูปธรรมนั้น อาจจะยังเมชัดจนมากนัก จําป็นที่จะตอง฿หสวนราชการขามามีสวนรวมพื่อ฿ห
กิดการพัฒนาศักยภาพดานการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿หยั่งยืนตอเป สอดคลองกับการศึกษาของ กฤษณแ คตร
สมบัติ (2552) เดศึกษารื่อง การประมินศักยภาพการทองที่ยวชิงนิวศ: กรณีศึกษาหลงทองที่ยว฿นขตกงสาม
พันบก อําภอพธ์ิเทร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ดยภาพรวมมีศักยภาพอยู฿นระดับมาก เดก ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ดานสภาพการขาถึงหลงทองที่ยว ดานสิ่งดึงดูด฿จนักทองที่ยว ดานคุณคา ความสําคัญ 
ละการ฿หการศึกษา ดานความรวมมือของชุมชน฿นการจัดการทองที่ยว ละดานองคแกร฿นการจัดการละการ
บริหารการทองที่ยว ดยสวน฿หญห็นดวยกับนวทาง฿นการสงสริมการจัดการการทองที่ยวชิงนิวศ฿นขตสาม
พันบก นื่องจากป็นการทํา฿หศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชาวบานมีงานทําละมีรายเดมากยิ่งขึ้น   
 3. การมีสวนรวมของชุมชน 
  การมีสวนรวมของชุมชน พบวา ชุมชนมีความพรอมที่จะขาเปมีสวนรวม฿นดานตางๆ ที่กิดขึ้น ละมี
ความห็นวาหนวยงานภาครัฐก็พยายามที่จะสงสริม฿หชุมชนมีสวนรวม฿นการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กิดขึ้น฿นหลง
ทองที่ยว สวน฿หญมีนวคิดละสดงถึงการมีสวนรวมอยู฿นกณฑแดี ต฿นบางพื้นที่ยัง฿หความห็นวายังขาดความ
รวมมือกันระหวางหนวยงาน ชนหนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาคอกชน ซึ่งควรมีการติดตอประสานงานกัน฿ห
มากยิ่งข้ึน ฿นกรณีที่มีนักทองที่ยวมาป็นหมูคณะดยมีบริษัททัวรแนําขามา อาจจะสงผลตอการขาเปดูลพื้นที่พื่อ
ตอนรับนักทองที่ยวอาจจะยังเมดีทาที่ควร สอดคลองกับการศึกษาของ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2552) เด
ศึกษารื่องการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมดยชุมชนป็นศูนยแกลาง ที่เห็นว่าการมีสวนรวมของประชาชน
จาของทองถิ่น฿นการจัดการการทองที่ยวยังมีอยูนอยมากละภาครัฐควร฿หความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปนวทางการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมดยนน฿หชุมชนป็นศูนยแกลางเด
ดังนี้คือ 1) การกําหนดนยบายการศึกษาของรัฐป็นครื่องมือท่ีสําคัญ฿นการอนุรักษแวัฒนธรรม ละป็นครื่องมือ฿น
การจัดการทองที่ยวทางวัฒนธรรมภาย฿ตกระสลกาภิวัตนแ  2) คือการกําหนดนยบายการทองที่ยวของรัฐ
จําป็นตองสงสริม฿หชุมชนมีสวนรวม฿นการจัดการการทองที่ยวพื่อสรางความตระหนัก฿นการมีสวนรวม฿นการ
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พัฒนาการทองที่ยวของทองถิ่น 3) สริมสรางชุมชน฿หขมข็งละปิดพื้นที่฿หภาคประชาชนขามามีสวนรวม฿น
การดํานินงานมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จมีสวนรวม฿นการประมินละที่สําคัญ คือมีสวนรวม฿นผลประยชนแมาก
ยิ่งข้ึน 4) การสงสริมการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมภาครัฐองคแกรที่กี่ยวของละคน฿นชุมชนเมควรมุงนนประยชนแ
ทางดานศรษฐกิจพียงดานดียว 
 4. นวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวม 
  นวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชน
ทองถิ่น฿นอําภอสูงนิน พบวา ชุมชนเดมีการสนอนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม
บบมีสวนรวมของคน฿นชุมชน ดยคน฿นชุมชนละหนวยงานภาครัฐจะตองรวมมือกัน฿นการดํานินการพื่อ฿หกิด
ความป็นรูปธรรม ละนํามาสูประยชนแทางดานศรษฐกิจ สังคม ที่ดี฿นพื้นที่หลงทองที่ยวมากที่สุด ดยเดบง
ออกป็นประด็นตาง ๆ ประกอบดวย ภาพรวมการทองที่ยว การบริหารจัดการหลงทองที่ยวรวมกัน การ
฿หบริการ฿นหลงทองที่ยว วัฒนธรรมประพณีทองถิ่นที่ควรคากการรักษา การประชาสัมพันธแหลงทองที่ยว 
การจัดกิจกรรมสงสริม฿หกิดการทองที่ยว฿นสนทางอารยธรรมสูงนิน การสนับสนุน฿นกิดผลิตภัณฑแภาย฿นชุมชน
ทั้งที่ป็นชุมชน฿นพื้นที่หลงทองที่ยวละนอกหลงทองที่ยว ละสุดทายตองเดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐการป็นกนกลาง฿นการประสานงานตาง ๆ ซึ่งจากนวทาง฿นการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทองที่ยว 
มีหลายสวนที่สอดคลองกับงานวิจัยที่ผูวิจัยเดศึกษาพิ่มติม฿นบทที่ 2 อาทิ ปรีชา  คุณสน (2555) เดศึกษาวิจัย
รื่อง การจัดการทองที่ยวดยชุมชนขององคแการบริหารสวนตําบลมสาบ อําภอสะมิง จังหวัดชียง฿หม พบวาการ
ดํานินการจัดการทองที่ยวดยชุมชนขององคแการบริหารสวนตําบลมสาบ อําภอสะมิง จังหวัดชียง฿หม สามารถ
สริมสรางความขมข็งละพึ่งตนองเด฿หชุมชนกอ฿หกิดสงสริมการทองที่ยว฿นชุมชน฿นระดับมาก ละสามารถ
สรางงานละสรางรายเด฿หกชุมชนเด รวมถึง อภิวัฒนแ ภูริศิวารักษแ (2553) เดศึกษาวิจัยรื่องการจัดการทองที่ยว
ดยชุมชน : ศึกษาพื้นที่บานฝใ่งทาหมู 5 ตําบลวังกแพงอําภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธแ พบวา การบริหาร
จัดการบงตามกิจกรรมตางๆของชมรมเดกิจกรรมรือนําที่ยวลองมน้ําปราณกิจกรรมที่พัก  Home Stay ละ
อุทยานวังมัจฉา มีการระดมทุน฿นการดํานินกิจกรรมตางๆจากชาวบานกันอง ละเดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกบางการรับผลตอบทนจะเดรับ฿นลักษณะตางๆ กันตามการมีสวนรวม ชน ถาป็นจาของรือ
นําที่ยวจะเดรับคาตอบทนจากนักทองที่ยวดยตรงลวหักป็นงินกองทุนของชมรมสวนกิจกรรม  Home Stay 
ละกิจกรรมอุทยานวังมัจฉาจะเดรับคาตอบทนจากงินปในผลที่เดลงหุนอาเว 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะชิงนยบาย 
  1.1 ควรมีครงการรวมกันระหวางชุมชนละหนวยงานภายนอก ฿หความรูดานวิชาการ ละการ
บริหารจัดการ฿หกผูนําอยางตอนื่อง พรอมกับสรางภาคีครือขายระหวางหนวยงาน 
  1.2 องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีนยบายสงสริมการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่น฿หมี
สมรรถนะทางดานการบริหารคน บริหารงาน การจัดการการทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของชุมชนทุก
ภาคสวน฿หบรรลุวัตถุประสงคแตามวิสัยทัศนแ ละพันธกิจขององคแกร 
 2. ขอสนอนะ฿นการวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาละจัดการหลงทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿หหมาะกับทองถิ่น ท่ีนนกระบวนการ
มีสวนรวม 
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  2.2 ควรมีการพัฒนาระบบการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน ดยการ฿ชทคนลยี
สารสนทศ ฿นการนําสนอหลงทองที่ยว  
  2.3 ควรมีการศึกษาการช่ือมยงสนทางการทองที่ยวชิงวัฒนธรรม฿นขตอําภอสูงนิน ละ฿นขต
จังหวัดนครราชสีมา 
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บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตํอสังคม ในกลุํมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3 

THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE 21st CENTURY WITH SOCIAL RESPONSIBILITY 
IN RAKCHAIMONGKOL EDUCATION QUALITY DEVELOPMENT CLUSTER UNDER THE OFFICE OF 

ROIET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3 
 

ธรรมเกียรติ พรหมจันทร๑1 
Tammakiarte Prommajan1 

เสาวนี สิริสุขศิลป์1 
Saowanee Sirisooksilp1 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยขอนกน 

1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนกน 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ฿นกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 2) พื่อศึกษา
ระดับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 3) พื่อศึกษานวทาง฿นการสงสริมบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 กับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษแชัยมงคล สังกัดสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ดยดํานินการก็บขอมูล
บงป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ก็บขอมูลชิงปริมาณกับประชากร คือ ครูละคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 210 คน ครื่องมือที่฿ชป็นบบสอบถามมาตรตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ระยะที่ 2 ก็บขอมูลชิง
คุณภาพดยการจัดสนทนากลุม ผู฿หขอมูล จํานวน 7 คน ดวยวิธีลือกบบจาะจง ครื่องมือท่ี฿ชป็นบบบันทึกการ
สนทนากลุมละวิคราะหแขอมูลดวยวิธี (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
฿นศตวรรษที่ 21 ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยอ็ด ขต 3 ดยภาพรวมละรายดานอยู฿นระดับ “มาก” ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานการ
บริหารงานบบมีสวนรวม มีคาฉลี่ยต่ําสุด 2) ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนา
คุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ดยภาพรวมละ
รายดานอยู฿นระดับ “มาก” ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานธรรมาภิบาล มีคาฉลี่ยต่ําสุด 3) นวทาง฿น
การสงสริมบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 กับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา
฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ฿น
ดานการบริหารงานบบมีสวนรวม ผูบริหารควรศึกษาบริบทขององคแกร฿หลึกซึ้งละขอระบียบปฏิบัติ฿หชัดจน ฿ช
การประชุมการปรึกษาหารือมาระดมความคิดห็นจากบุคลากรภาย฿นละภายนอก วางผนการทํางานดย
ประมินผลการดํานินงานที่ผานมารวมกันลวนํามาป็นนวทาง฿นการพิจารณาปใญหา สรางความตระหนักตอ
ความคิดห็นสวน฿หญกคน฿นองคแกร กระจายอํานาจออกเปอยางป็นธรรมป็นกลางละจริง฿จ จัดวางตัวบุคคลลง
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ปฏิบัติหนาท่ี฿หตรงกับความรูความสามารถละ฿หเดทําหนาท่ีอยางอิสระ ติดตามผลการดํานินงานตามที่มอบหมาย
เป รวมกันประมินผลสรุปผลละตองรับผิดชอบผลที่กิดขึ้นรวมกัน ตองขา฿จ ขาถึง ละพัฒนาผูรวมงาน ลด
ชองวางสรางบรรยากาศความป็นกันอง ฿หขวัญกําลัง฿จตางๆ ตอผูรวมงานอยางจริง฿จละรวมช่ืนชมผลการ
ดํานินงานรวมกัน ละ฿นดานธรรมาภิบาล ผูบริหารตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขอบังคับตางๆ ของทาง
ราชการอยางครงครัด ยึดมั่น฿นความป็นธรรมความยุติธรรมละครรลองของความถูกตองดีงาม  สงสริม฿ห
บุคลากรละผูรียนเดพัฒนาตนอง฿นรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยางตอนื่อง สงสริม฿หคน฿นองคแกรเมสนับสนุนการ
คอรัปช่ัน จงขอมูลขาวสารการดํานินงานผานการประชาสัมพันธแ฿นรูปบบตางๆ พื่อ฿หผูปกครองหรือชุมชน
สามารถขาถึงขอมูลเดอยางสะดวก ขา฿จงายละตรวจสอบเด ฿นทุกกรณี ปิดอกาส฿หบุคลากรหรือผูมีสวน
กี่ยวของขามามีสวนรวม฿นการบริหารจัดการการศึกษารวมวางผน รวมตัดสิน฿จ รวมปฏิบัติ ละรับผิดชอบผล
รวมกันดย฿นการดํานินงานตางๆ฿ห฿ชกระบวนการ PDCA ตระหนัก฿นสิทธิหนาที่ของตนองละผูอื่นป็นนัก
ประชาธิปเตยที่ปิด฿จกวางยอมรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น สรางจิตสํานึก฿หบุคลากร฿นสถานศึกษาตระหนัก฿นการ
คารพกฎกติกา฿นการ฿ชทรัพยากรตางๆของสถานศึกษาอยางประหยัด ละบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยาง
คุมคา฿ช฿หกิดประยชนแสูงสุดกสวนรวม 
คําสําคัญ : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21, ความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ABSTRACT 
 This descriptive research study had three objectives; 1) to examine the role of school 
administrators in Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-
Et Primary Educational Service Area 3; 2) to investigate their social responsibility of school in 
Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-Et Primary 
Educational Service Area 3; 3) to discover strategies of encouraging their role together with social 
responsibility in the 21st century. The study consisted of 2 phases; quantitative data collection 
and qualitative one. In the first phase, participants were 210 teachers and Basic Educational 
Institution committees. The study was conducted using a 5-rating-scale questionnaire. In the 
second phase, 7 participants were selected using the purposive sampling to join the focus group 
discussion. Data was collected using the focus group discussion and further studied in the 
content analysis.The result showed that. 1) Role of school administrators in the 21st century in 
Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-Et Primary 
Educational Service Area 3, the overall level was also high while the participative management 
criteria ranked at the lowest level on average. 2) For social responsibility of school in 
Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-Et Primary 
Educational Service Area 3, the overall level was also high while the good governance criteria 
ranked at the lowest level on average. 3) In order to increase participative management, the 
administrators should do the in-depth study of both context and regulations of organizations. 
Also, it was recommended that administrators should prepare brainstorm discussion with both 
colleagues and outsources in order to evaluate previous achievement, discover solutions, and 
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raise awareness among colleagues. Decentralization should be highly promoted and colleagues 
should be suitably assigned for job positions depending on their actual performance. Moreover, 
there should be follow-up conferences in order to discuss and solve problems effectively. 
Everyone should do the altogether evaluation upon faced problem, accept any consequences, 
and summarize results collaboratively, should understand and encourage colleagues to improve 
the latter’s capability.They should develop sociable characteristics, give colleagues advice and 
encouragement, and congratulate them on their work achievement as well. And In order to 
increase good governance, it was necessary the administrators follow any rules with regard of 
fairness and integrity. They should be well-performed, encourage both their colleagues and 
students to develop themselves with regard of virtue, and convince their colleague to protest 
against any corruption. It was important that work progress be publicized to community via 
various media so that it could be later investigated for any corruption. Furthermore, colleagues or 
any work-related participants had their rights to make decisions, recommend, perform duty, and 
be responsible via the use of PDCA process. The administrators should, as well, be self-aware of 
their responsibility and the other’s, and allow everyone to give their opinions. This would further 
promote the colleagues to be open-minded and to accept the consequences. Also, the 
administrators should raise awareness among colleagues of using any equipment effectively and 
sustainably.  
Keywords : Role of school administrators in the 21st century, Social responsibility 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 จากสังคมยุคอุตสาหกรรม฿นศตวรรษท่ี 19 ละ 20 ปลี่ยนผานขาสูสังคมยุคความรู฿นศตวรรษที่ 21 ที่มี
การปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว นื่องมาจากการ฿ชทคนลยีพื่อช่ือมยงขอมูลตางๆ ของทุกภูมิภาค฿นลกขา
ดวยกัน สงผลทํา฿หกิดการปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว ซึ่งการปลี่ยนปลงดังกลาวทํา฿หกิดการปลี่ยนปลงทาง
การศึกษาตามเปดวยอยางเมอาจหลีกลี่ยงเด สถานศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวละตรียมพรอม฿นการการ
ปลี่ยนปลงการจัดการรียนรูพื่อตรียมความพรอม฿หนักรียนมีทักษะสําหรับการออกเปดํารงชีวิต ฿นลก฿นยุค
ศตวรรษที ่21  
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษา฿นยุคเรพรมดน กลาวถึงการสรางละพัฒนาทุนมนุษยแของประทศพื่อ฿ห
กิดทักษะหงศตวรรษท่ี 21 นั้น ป็นงานรงดวนท่ีผูบริหารสถานศึกษา฿นทุกระดับการศึกษาตองกลาตัดสิน฿จริริ่ม
ดํานินการทันท ีเมตองรอคําสั่งหรือหาจาภาพ ขอ฿หต็มที่กับการทําทุกวิถีทางพื่อ฿หนักรียนมีทักษะพรอมทุกดาน
สําหรับการ฿ชชีวิต฿นลกเรพรมดนเดอยางมีคุณคาละมีความสุข ทั้งนี้การจัดการรียนรูพื่อพัฒนาทักษะหง
ศตวรรษที่ 21 นั้น มีการ฿หขอสนอนะเว 4 ประการ เดก 1) สถานศึกษาตองจัดนื้อหาที่สอดคลองกับชีวิตจริง
ของผูรียน 2) นําลกกวางขาสูหองรียน 3) นําผูรียนออกเปสูลกกวาง ละ 4) สรางอกาส฿หผูรียนมีปฏิสัมพันธแ
กับพื่อนรวมช้ัน กับครู ละผูมีความรูฉพาะศาสตรแที่฿ชประสบการณแการรียนรู฿นสภาพจริง (รสสุคนธแ มกรมณี, 2555) 
ดยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการจัดการศึกษา฿นยุคศตวรรษที่ 21 จะตองพัฒนาผูรียนทั้ง฿นดานความรู
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ละทักษะหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย 1) ทักษะการรียนรูละนวัตกรรม 
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2) ทักษะชีวิตละอาชีพ ละ 3) ทักษะดานสารสนทศ สื่อละทคนลยี จึงป็นภาระที่สําคัญของผูบริหารที่
จะตองรับผิดชอบจัดการศึกษา฿หประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารจะตองรูทาทันความปลี่ยนปลง พัฒนาตนอง คิดหา
ยุทธศาสตรแ฿นการบริหารจัดการ฿หมๆ ปรับปลี่ยนรูปบบการทํางาน ประสานความสัมพันธแกับผูที่กี่ยวของทั้ง฿น
สถานศึกษาละนอกสถานศึกษา สรางวัฒนธรรมองคแกรพื่อการมุงผลสัมฤทธ์ิ ฿ส฿จ฿นรื่องของศาสตรแทางการสอนที่
หมาะสมกับผูรียนละตรงกับความตองการของบริบทชุมชนหรือสังคมที่ป็นอยู ละตองขามารับบทบาท฿นการ
รงปรับปลี่ยนรูปบบการจดัการรียนการสอนของครู ปรับปลี่ยนนื้อหาตามหลักสตูรควบคูเปกับการพัฒนาทักษะ
฿หมๆ ฿หกับครูผูสอน สงสริม฿หมีการนําทคนลยีมา฿ชพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา฿หสูงขึ้น รวมทั้งสราง
ครือขายการรียนรูทั้งภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา พื่อพัฒนาผูรียน฿หมีความรูความสามารถ มีทักษะป็นที่
ยอมรับของชาติอื่น ละสามารถดํารงชีวิตเดอยางมีความสุข (สมหมาย อํ่าดอนกลอย, 2556)  
 ฿นปใจจุบันยาวชนมีการปลี่ยนปลงเปจากอดีตมาก เมวาจะป็นรื่องการตงตัว รูปบบของการ
สดงออก ดยนักรียนตั้งตระดับอนุบาลเปจนถึงถึงมหาวิทยาลัยสดง฿หห็นถึงการป็นคนรุน฿หมที่ติบตมา
พรอมกับทคนลยี฿หม ละมีการ฿ชวลาสวนมากอยูกับคอมพิวตอรแ กมสแ อินทอรแน็ต ทรศัพทแมือถือ รวมทั้ง
ของลนตางๆ ฿นยุคดิจิตอล นอกจากน้ันยังห็นเดวา ด็ก฿นยุคปใจจุบันมีระบบคิดละกระบวนการทางสารสนทศที่
ตกตางจากคนรุนกอนหนาอยางสิ้นชิง ละบุคลากรทางการศึกษา฿นปใจจุบันของรามีความพรอมที่จะรับมือตอ
การปลี่ยนปลงกับสิ่งที่กิดขึ้นลวหรือเม ครูมีความรูละทักษะพรอมที่จะนําทคนลยีมาพัฒนาการรียนการ
สอนหรือเม ผูบริหารสถานศึกษามีความขา฿จกี่ยวกับการปลี่ยนปลงละพรอมรับมือกับการปลี่ยนปลงหรือเม 
ละผูบริหารระดับนยบายมีความ฿ส฿จตอการปลี่ยนปลงดังกลาวลวหรือยัง (Prensky, 2001) ละ฿นชวง
ระยะวลาที่ผานมานั้น ประทศเทยตองผชิญกับความปลี่ยนปลงภาย฿นภาคสวนตางๆ อยางหลากหลายรูปบบ 
ชน ความขัดยงทางการมือง ศรษฐกิจขาดสถียรภาพ ปใญหารงงานนอกระบบละการคามนุษยแ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ทวีความรุนรงอยางที่เมคยกิดขึ้นมากอน ละสถิติอาชญากรรมที่พิ่มขึ้นอันป็นผลกี่ยวนื่องมาจาก
ปใญหาพฤติกรรมของยาวชน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) จากสภาพปใญหาทางสังคมที่มีมากขึ้นนี้ 
จึงกิดความสน฿จ฿นรื่องของความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เมวาจะป็น฿นหนวยงานของภาครัฐหรืออกชน ตางก็฿ห
ความสน฿จละดํานินกิจกรรม฿นรูปบบตางๆ จึงกิดกระสการสรางความรับผิดชอบตอสังคมของบรรษัท 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ละนอกจากนี้ยังมีคํายอที่นิยมรียกอีกคําหนึ่ง คือ (Social Responsibility : 
SR) ละดวยหตุนี้องคแการระหวางประทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) 
จึงเดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility) กองคแกรทุกประภท 
ดย฿หองคแกรลือก฿ชอยางหมาะสมกับองคแกร มิจําป็นตองลือก฿ชทุกขอ ดยมีนวทางปฏิบัติ฿นองคแกรพื่อ฿หกิด
ความรับผิดชอบตอสังคมอันมี 7 หัวขอหลัก คือ 1) ธรรมาภิบาล (Organizational Governance) 2) สิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) 3) การปฏิบัติดานรงงาน (Labour Practices) 4) สิ่งวดลอม (The Environment) 5) การปฏิบัติ 
ที่ป็นธรรม (Fair Operation Practices) 6) การ฿ส฿จตอผูบริภค (Consumer Issues) ละ 7) การมีสวนรวมละ
พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) พื่อ฿หบริษัท องคแกร หนวยงานละสถาบันตางๆ 
ทั่วลก รวมเปถึงผูมสีวนเดสวนสียที่กี่ยวของเดตระหนักละห็นคุณคา รวมถึงสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอนื่องละยั่งยืน (นิภา วิริยะพิพัฒนแ, 2552) ซึ่งปใจจุบัน฿นวดวงการศึกษาของรานั้น ครู ผูบริหาร ละบุคลากร
ทางการศึกษามีความพรอมที่จะรับมือกับการปลี่ยนปลงทางสังคมที่กิดขึ้นลวละการปลี่ยนปลงตางๆ ที่อาจจะ
กิดขึ้น฿หม฿นสังคมของรามากนอยพียง฿ดละอยางเร 
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสน฿จศึกษากี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กับความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ซึ่งศึกษาจากกลุมประชากรที่ป็นครูละคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดวยหตุผลที่วา ครูป็นผูรวมงาน มีความ฿กลชิดกับผูบริหารละป็นผูรับรูถึงสภาพการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ี฿นตําหนงผูบริหารสถานศึกษาดยตรง ฿นสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้นถือวาป็น
ผูทนของประชาชนหรือผูมีสวนกี่ยวของ฿นการจัดการศึกษาของรงรียนที่ตั้งอยู฿นบริบทของชุมชน พื่อจะ฿หเด
ขอมูลที่กี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นยุคศตวรรษที่ 21 กับระดับการปฏิบัติ฿น
รื่องความรับผิดชอบตอสังคมที่ดํารงอยูมากนอยพียง฿ดละอยางเร ละพื่อ฿ชการศึกษาดังกลาวนี้ป็นนวทาง฿น
การสงสริมบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศกึษา฿หสนองตอบตามความตองการของบริบทสังคม฿นยุคปใจจุบันละ
บรรลุวัตถุประสงคแตามจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติละนยบายของรัฐตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ในการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 
 2. พื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 
 3. พื่อศึกษานวทาง฿นการสงสริมบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กับความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกตามตําหนง
หนาที่฿นทุกมิติของการบริหารพื่อการพัฒนารงรียน฿หบรรลุปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ละบริหารจัด
การศึกษาพื่อพัฒนาผูที่กี่ยวของ฿หมีความรู ทักษะละคุณลักษณะอันพึงประสงคแ฿นยุคศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้
  1) การเป็นผ๎ูนําทางวิชาการ หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการวางผน การกําหนด
นยบาย ยุทธศาสตรแ วิสัยทัศนแ ลวนําสูการปฏิบัติพื่อความสําร็จทางวิชาการของนักรียนละบรรลุผลตาม
ปูาหมาย ละสรางพลังความรวมมือของทุกฝุายที่กี่ยวของ พื่อผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรูของผูรียน 
  2) การบริหารงานแบบมีสํวนรํวม หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการปิดอกาส฿หผูรวมงาน
ขามามีบทบาท฿นการพิจารณาปใญหาละตัดสิน฿จรวมกัน รวมรับผิดชอบ฿นการบริหารงาน กระจายอํานาจอยาง
หมาะสม ละระดมความคิดห็นตางๆ จากบุคลากร หนวยงาน ทั้งภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาพื่อกําหนด
ทิศทาง฿นการจัดการศึกษา 
  3) การเป็นผู๎ประเมิน หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ฿นการประมินผล
การดํานินงานตามนยบาย ประมินคุณภาพของครูตามกระบวนการอยางปรง฿สละป็นธรรม ละนําผลการ
ประมินมาช้ี฿หห็นท้ังจุดข็งละจุดออนการปฏิบัติหนาที่ของครู 
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  4) การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการนํา
ทคนลยีมา฿ชพื่อการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการ฿ชทคนลยีพื่อการจัดการรียนการสอนของครู สงสริม
฿หครูละนักรียน฿ชสื่อหรือครื่องมือทางดิจิตอลอยางมีประสิทธิผล ละ฿ชอยางตอนื่อง 
  5) การสร๎างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนร๎ู หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการ
สงสริม สนับสนุน฿นการสรางสิ่งวดลอมทางการรียนรูละจัดบรรยากาศการรียนรูที่พิ่มอกาส฿นการพัฒนา
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะทางอาชีพ ละตรียมผูรียนสําหรับการทํางาน฿นอนาคต  กระตุนละสงสริม
วัฒนธรรมการรียนรู฿หกิดขึ้นกับนักรียน ครูบุคลกร฿นรงรียนทุกคน 
  6) การสํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการสงสริมการ
พัฒนาครูละบุคลากร฿นรงรียน฿หเดรับการพัฒนาความรูละทักษะ฿หมอยางตอนื่อง ดยสงสริม฿หขารับการ
ฝึกอบรม ขารวมประชุมสัมมนาละเปศึกษาดูงาน พื่อพิ่มพูนความรูละประสบการณแ฿หทันตอความจริญกาวหนา
ละการปลี่ยนปลงของลก พื่อสามารถนํามาประยุกตและปรับปรุง฿นการจัดการรียนการสอน฿หดีขึ้น 
  7) การประชาสัมพันธ๑และประสานสัมพันธ๑กับชุมชน หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการ
สื่อสาร ทั้งการพูด การขียนละการ฿ชสื่อตางๆ พื่อสรางความขา฿จอันดีกับทุกฝุาย ประสานความสัมพันธแกับทุกฝุาย
ที่กี่ยวของทั้ง฿นรงรียนละนอกรงรียน พื่อสรางครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เดก ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรงบประมาณ ละทรัพยากรดานการจัดรียนการสอนรวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ  
  8) การเป็นผ๎ูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผูบริหารเดสดงออกถึงการป็นผูนําการปลี่ยนปลง
฿นหนวยงาน ป็นผูมีวิสัยทัศนแ฿นการบริหารงานที่พรอมรับกับการปลี่ยนปลง ป็นนักคิดละบริหารงานอยางสรางสรรคแ 
ป็นนักพัฒนาที่ทันตอการปลี่ยนปลงของสังคมลก สามารถชักนําหรือสรางรงจูง฿จ฿หผูรวมงานกิดการปลี่ยนปลง 
 2. ความรับผิดชอบตํอสังคม หมายถึง การทีผู่บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม ดานธรรมาภิบาล 
ดานสิ่งวดลอม ดานสิทธิมนุษยชน ละดานการมีสวนรวมละพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
  1) ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารที่สอดรับหรือสัมพันธแกับหลักการ
บริหารกิจการบานมืองละสังคมที่ดี พื่อ฿หสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูรักสามัคคีละรวมกันป็นพลัง
กอ฿หกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความปรง฿ส 4) หลักการมี
สวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา 
  2) สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารที่คํานึงถึงสภาพสิ่งวดลอมตางๆ 
พื่อสงสริมบรรยากาศการรียนรูของผูรียนละบุคลากร ชน มีพื้นที่บริวณอาคาร หองรียนละอุปกรณแตางๆ 
อยางพียงพอละหมาะสมกับการจัดการรียนการสอน มีการจัดหองรียน฿หสามารถปลี่ยนปลงยืดหยุน มีอาคาร
ละหองรียนที่ปลอดภัยกครูละนักรียน มีความสะดวก฿นการดินทาง฿นพื้นที่ภาย฿นรงรียน มีการออกบบบริวณ
ละอาคารรียนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพสามารถ฿ชประยชนแทุกพื้นที่เดอยางต็มที่งายตอการดูลบํารุงรักษา
ละคุมคากับการลงทุน 
  3) สิทธิมนุษยชน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารที่คํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยแ
พื่อการดํารงอยู สิทธิ฿นการมีชีวิตพื่อการพัฒนาทางรางกาย อารมณแ จิต฿จละสติปใญญา สิทธิ฿นการดํารงชีวิต
อยางทาทียมเมลือกปฏิบัติตามความตกตาง฿นรื่องช้ือชาติ สีผิว พศ อายุ ภาษา ศาสนา รวมถึงความช่ือทางการมือง
ละความช่ืออื่นๆ สิทธิ฿นการสดงความคิดห็น฿หความสําคัญกับความคิดละคํานึงถึงประยชนแตอผูที่กี่ยวของ
ป็นอันดับรก 
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  4) การมีสํวนรํวมและพัฒนาชุมชน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารที่กี่ยวของกับการ
มีสวนรวมกับชุมชน การพัฒนาชุมชนละสังคม ดยดํานินกิจกรรมสาธารณะประยชนแตางๆ พื่อกเข ปรับปรุง 
ชวยหลือละบงปในสูสังคมอยางป็นรูปธรรม 
 3. แนวทางในการสํงเสริม หมายถึง ขอสนอนะพื่อชวยหลือ กื้อหนุน ละสนับสนุน฿หดีขึ้น 
 4. กลุํมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร๎อยเอ็ดเขต 3 หมายถึง สถานศึกษาทั้ง 12 หง ที่มีที่ตั้ง฿นพื้นที่ของกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล อ.
หนองพอก จ.รอยอ็ด สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ดขต 3 ซึ่งประกอบดวย 1) รงรียน
บานคําพนสูง 2) รงรียนเตรมิตรวิทยา 3) รงรียนบานกุดตาวิทยา 4) รงรียนบานบะยาวบุงงงสามั คคี 5) 
รงรียนทรายทองฉลิมวิทยแ 6) รงรียนบานหนองขุนวิทยาคาร 7) รงรียนบานกกตาลดงบังวิทยา 8) รงรียน
บานพนงามหนองน้ํากิน 9) รงรียนบานหนองบก 10) รงรียนทาสีดาวิทยา 11) รงรียนคูมืองสามัคคีวิทยา 
ละ 12) รงรียนวัง฿หญหนองผักวน 
 5. ผ๎ูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําหนงผูอํานวยการรงรียน รวมทั้งผูรักษาการทน฿น
ตําหนงผูอํานวยการรงรียนที่ป็นกรณีศึกษา 
 6. ครู หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ที่ทําหนาที่หลัก฿นการปฏิบัติงานสอน฿น
สถานศึกษาท่ีป็นกรณีศึกษา 
 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวทนของประชาชนละผูที่กี่ยวของที่ขามามีสวน
รวม฿นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีป็นกรณีศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยเด฿ชนวคิดทฤษฎีของ ธีระ รุญจริญ (2544) ป็นหลักรวมกับการสังคราะหแตัวปรที่กี่ยวของ 
ละกรอบนวคิดของ กิตติพงศแ  จิรวัสวงศแ (2557) มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 : 
Social Responsibility) ดังภาพท่ี 1 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿น฿นศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตอสังคม 
 

 
 

ความรับผิดชอบตํอสังคม 
1) ธรรมาภิบาล  
2) สิทธิมนุษยชน  
3) สิ่งวดลอม฿นรงรียน  
4) การมีสวนรวมละพัฒนาชุมชน  

 
 

บทบาทผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1) การป็นผูนําทางวิชาการ 
2) การบริหารงานบบมสีวนรวม 
3) การป็นผูประมิน 
4) การสงสรมิการ฿ชทคนลยีพือ่การศึกษา 
5) การสรางบรรยากาศละวัฒนธรรมการรยีนรู 
6) การสงสรมิการพัฒนาครูละบคุลากร  
7) การประชาสัมพันธและประสานสัมพันธแกับชุมชน 
8) การป็นผูนําการปลีย่นปลง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งน้ี฿ชระบียบวิธีการวิจัยชิงบรรยาย (Descriptive Research) 3 ดยดํานินการก็บขอมูล
บงป็น 2 ระยะ 
 1. ระยะที่ 1 (การศึกษาระดับการปฏิบัต)ิ 
  1) ประชากร ป็นครูละคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากรงรียน฿นกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ทั้งหมด 12 รงรียน
ประกอบดวย ครู 114 คน ละคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 96 คน รวมทั้งหมด 210 คน 
  2) เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตรวจสอบ
ความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ของครื่องมือ ดยนําครื่องมือที่สรางขึ้นสนอตอผูช่ียวชาญที่เดรับการ
ตงตั้ง จํานวน 5 ทาน พื่อหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแหรือนื้อหา (Index of item-objective 
congruence: IOC) ซึ่งผลการคํานวณปรากฏวา ครื่องมือมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60-1.00 ละ การ
ตรวจสอบความชื่อมั่น (Reliability) ของครื่องมือ ผูวิจัยนําครื่องมือที่มีความตรงละปรับปรุงกเขตามที่อาจารยแที่
ปรึกษาละผูช่ียวชาญสนอเว เปทดลอง฿ช (Try out) พื่อวิคราะหแความชื่อมั่น (Reliability) ของบบสอบถามดย
การหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟุาของ Cronbach's Alpha Coefficient ดย฿ชปรกรมสําร็จรูป เดคาความช่ือมั่นของ
บบสอบถามทากับ 0.974 
  3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุคราะหแ฿นการตอบบบสอบถาม พรอม
บบสอบถามถึงครูละคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที ่ป็นประชากร฿นการศึกษา ลวรวบรวม
บบสอบถามที่เดรับคืนมาจํานวน 210 ชุด จากที่สงเปจํานวน 210 ชุด คิดป็นรอยละ 100 จากนั้นตรวจสอบ
บบสอบถามที่สมบูรณแลวนําเปทําการวิคราะหแขอมูล 
  4) การวิเคราะห๑ข๎อมูล นําขอมูลชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่เดมาทําการวิคราะหแตามลําดับ 
การวิคราะหแดวยสถิติชิงบรรยาย พื่อบรรยายคุณลักษณะของประชากรละตัวปรที่ศึกษา ดยการจกจงความถี ่

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (μ) ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน (σ) 
 2. ระยะที่ 2 (การศึกษาแนวทางในการสํงเสริม) 
  1) ประชากร กําหนดกลุมผู฿หขอมูล (Key Informants) ดย฿ชวิธีลือกบบจาะจง (Purposive 
Sampling) จากตัวทน 7 คน เดก ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน ครู 2 คน ละกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 คน 
  2) เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย ผูวิจัยเดสรางคูมือการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จากผล
การวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณ฿นระยะที่ 1 ลวนําขอมูลมา฿ช฿นการกําหนดประด็นคําถาม฿นการสนทนากลุม 
ประกอบดวย ประด็นคําถาม ละบบบันทึกที่฿ช฿นการสนทนากลุมพื่อหานวทาง฿นการสงสริมบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ลวนําเป฿หอาจารยแที่ปรึกษา
ตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา ละการ฿ชภาษา฿นการสื่อความหมายจากนั้นนํามาปรับปรุงกเขตามคํานะนําของ
อาจารยแที่ปรึกษา ลวจึงนําคูมือเป฿หผูรวมสนทนาเดศึกษากอนวันดํานินการสนทนากลุม 
  3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล ดํานินการสนทนากลุมตามวันวลาละสถานที่ที่กําหนด ดยช้ีจง
รายละอียดกี่ยวกับวัตถุประสงคแ฿นการจัดสนทนากลุม ลวบันทึกประด็นการสนทนากลุมดยการบันทึกสียง฿น
การพูดคุยละการถามตอบ พื่อ฿หเดขอมูลที่ครบถวนตรงตามวัตถุประสงคแของการวิจัยละคําถามการวิจัย ซึ่ง
ผูวิจัย฿ชการก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ 1) การสังกตละจดบันทึก 2) การบันทึกสียง 3) การบันทึกภาพนิ่ง 
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  4) การวิเคราะห๑ข๎อมูล การวิคราะหแขอมูลที่เดจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
ประกอบดวยการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) ตามกรอบนวคิดละประด็นอื่นที่พบละนํามาสรุป
ประด็น (Analytic Inductive) ของผู฿หขอมูล ดยรวบรวมขอมูลที่อยู฿นกลุมความหมายดียวกันเว฿นที่ดียวกัน
ลวสรุปป็นประด็นสําคัญ  วิคราะหแยกยะขอมูลที่มีความหมายกี่ยวกับนวทางการสงสริมบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ฿นกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ลวจึงนําขอมูลที่เดมาจัดหมวดหมู
ตามกรอบ฿นการวิจัย หลังจากน้ันขียนคําอธิบายกี่ยวกับสภาพความจริง นื้อหาสาระ นวทางละขอสนอนะที่
คนพบ ดยนําสนอ฿นรูปบบการขียนป็นความรียงดยวิธีการบรรยาย ลวนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลสรุปพื่อ
ตอบตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในกลุํม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3  ใน
ภาพรวม 
 

ตารางที่ 1 คาฉลี่ย (μ) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (σ) ละการปลผลระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 ฿นศตวรรษที่ 21 ฿นภาพรวมทั้ง 8 ดาน 

บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
μ σ 

การป็นผูนําทางวิชาการ 4.15 0.73 มาก 
การบริหารงานบบมีสวนรวม 4.11 0.77 มาก 
การป็นผูประมิน 4.14 0.84 มาก 
การสงสริมการ฿ชทคนลยีพื่อการศึกษา 4.32 0.67 มาก 
การสรางบรรยากาศละวัฒนธรรมการรียนรู 4.33 0.69 มาก 
การสงสริมการพัฒนาครูละบุคลากร 4.34 0.70 มาก 
การประชาสัมพันธและประสานสัมพันธแกับชุมชน 4.16 0.73 มาก 
การป็นผูนําการปลี่ยนปลง 4.22 0.81 มาก 

รวม 4.22 0.75 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยู฿น

ระดับมาก (μ = 4.22) ละมื่อวิคราะหแป็นรายดาน พบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ การสงสริมการพัฒนาครู

ละบุคลากร (μ = 4.34) รองลงมา คือ การสรางบรรยากาศละวัฒนธรรมการรียนรู (μ = 4.33) สวนดานที่มี

คาฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (μ = 4.11) 
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 2. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบตํอสังคมของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ในกลุํม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3  ใน
ภาพรวม 
 

ตารางที่ 2 คาฉลี่ย (μ) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (σ) ละการปลผลระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ
 ผูบริหารสถานศึกษา ฿นภาพรวมทั้ง 4 ดาน 

ความรับผิดชอบตํอสังคม 
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
μ σ 

ธรรมาภิบาล 4.29 0.72 มาก 
สิ่งวดลอม฿นรงรียน 4.30 0.70 มาก 
สิทธิมนุษยชน 4.37 0.69 มาก 
การมีสวนรวมละพัฒนาชุมชน 4.32 0.70 มาก 

รวม 4.32 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก (μ 

= 4.32) ละมื่อวิคราะหแป็นรายดาน พบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ สิทธิมนุษยชน (μ = 4.37) รองลงมา คือ 

การมีสวนรวมละพัฒนาชุมชน (μ = 4.32) สวนดานท่ีมีคาฉลี่ยต่ําสุด คือ ธรรมาภิบาล (μ = 4.29) 
 3. แนวทางในการสํงเสริมบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน ด้านการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม กับความรับผิดชอบตํอสังคมของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ในด้านธรรมาภิบาล 
  ฿นการดํานินการจัดสนทนากลุมนั้น ผูวิจัยเดนําดานการบริหารงานบบมีสวนรวมละดานธรรมาภิ
บาลของตัวปรที่ศึกษามาป็นประด็น฿นการสนทนากลุม สืบนื่องจากผลการศึกษา฿นชิงปริมาณของดานดังกลาวมี
คาฉลี่ยต่ําสุด ฉะนั้นการจัดสนทนากลุมจึงป็นเปพื่อการหานวทาง฿นการสงสริม฿หมีความหมาะสมละสมบูรณแ
มากยิ่งขึ้น ละพื่อ฿หผูบริหารองเดนําเป฿ชป็นนวทาง฿นการสงสริมบทบาทหนาที่ของตนละสรางสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม฿นดานดังกลาว฿หมีมากข้ึนดวย ซึ่งสรุปป็นรายดานเดดังนี้ 
  ด๎านการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม สามารถสรุปเดดังนี้ 
  1) ผูบริหารควรศึกษาบริบทขององคแกร฿หลึกซึ้งละขอระบียบปฏิบัติ฿หชัดจน  
  2) ผูบริหารควร฿ชการประชุมการปรึกษาหารือมาระดมความคิดห็นจากบุคลากรภาย฿นละภายนอก 
  3) ผูบริหารควรวางผนการทํางานดยประมินผลการดํานินงานที่ผานมารวมกันลวนํามาป็น
นวทาง฿นการพิจารณาปใญหา  
  4) ผูบริหารควรสรางความตระหนักตอความคิดห็นสวน฿หญกคน฿นองคแกร  
  5) ผูบริหารควรกระจายอํานาจออกเปอยางป็นธรรมป็นกลางละจริง฿จ 
  6) ผูบริหารควรจัดวางตัวบุคคลลงปฏิบัติหนาที่฿หตรงกับความรูความสามารถละ฿หเดทําหนาที่อยางอิสระ 
  7) ผูบริหารควรติดตามผลการดํานินงานตามที่มอบหมายเป 
  8) ผูบริหารควรรวมกันประมินผล สรุปผล ละตองรับผิดชอบผลที่กิดขึ้นรวมกัน 
  9) ผูบริหารตองขา฿จ ขาถึง ละพัฒนาผูรวมงาน ลดชองวางสรางบรรยากาศความป็นกันอง 
  10) ผูบริหารควร฿หขวัญกําลัง฿จตางๆตอผูรวมงานอยางจรงิ฿จละรวมช่ืนชมผลการดํานินงานรวมกนั 
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  ด๎านธรรมาภิบาล สามารถสรุปเดดังนี้ 
  1) ผูบริหารตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขอบังคับตางๆ ของทางราชการอยางครงครัด 
  2) ผูบริหารตองยึดมั่น฿นความป็นธรรม ความยุติธรรมละครรลองของความถูกตองดีงาม 
  3) ผูบริหารตองปฏิบัติตนป็นบบอยางท่ีดี ละสงสริม฿หบุคลากรละผูรียนเดพัฒนาตนอง฿นรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมอยางตอนื่อง 
  4) ผูบริหารตองสงสริม฿หคน฿นองคแกรเมสนับสนุนการคอรัปช่ัน ดยถาคน฿นองคแกรเมห็นดวยกับ
การคอรัปชั่นตางๆ จะสามารถยับยั้งการทุจริตคอรัปช่ันเด   
  5) ผูบริหารตองจงขอมูลขาวสารการดํานินงานผานการประชาสัมพันธแ฿นรูปบบตางๆ พื่อ฿ห
ผูปกครองหรือชุมชนสามารถขาถึงขอมูลเดอยางสะดวก ขา฿จงายละตรวจสอบเด฿นทุกกรณี   
  6) ผูบริหารควรปิดอกาส฿หบุคลากรหรือผูมีสวนกี่ยวของขามามีสวนรวม฿นการบริหารจัดการ
การศึกษา รวมวางผน รวมตัดสิน฿จ รวมปฏิบัติละรับผิดชอบผลรวมกันดย฿นการดํานินงานตางๆ ฿ห฿ช
กระบวนการ PDCA 
  8) ผูบริหารตองตระหนัก฿นสิทธิหนาท่ีของตนองละผูอื่น ป็นนักประชาธิปเตยที่ปิด฿จกวางยอมรับ
ฟใงความคิดห็นของผูอื่น 
  9) ผูบริหารตองสรางจิตสํานึก฿หบุคลากร฿นสถานศึกษาตระหนัก฿นการคารพกฎกติกา฿นการ฿ช
ทรัพยากรตางๆของสถานศึกษาอยางประหยัด  
  10) ผูบริหารตองบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาละ฿ช฿หกิดประยชนแสูงสุดกสวนรวม 
 
อภิปรายผล 
 1. บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในกลุํมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3  
  จากผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ดยภาพรวมอยู฿นระดับ 
“มาก” ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานการสงสริมการพัฒนาครูละบุคลากร มีคาฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจ
นื่องมาจาก การสงสริมการพัฒนาครูละบุคลากร฿นสังกัดนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ดยปูาหมายหลักของทุก
สถานศึกษา คือ จัดการศึกษา฿ดๆป็นเปพื่อสนองตอการพัฒนาผูรียน฿หมีคุณภาพ ซึ่งหากตองการจะพัฒนา
คุณภาพของผูรียน฿หสูงขึ้นก็ตองมีการพัฒนาคุณภาพของครูละบุคลากรที่กี่ยวของอยางตอนื่องชนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ คุรุสภา (2556) เดกําหนดขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา฿นหมวด 2 ซึ่ง
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานละมาตรฐานการปฏิบัติตน ดย฿น
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 3 คือ ผูบริหารตองมุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน฿หสามารถปฏิบัติงานเดต็ม
ศักยภาพ ความสําร็จของการบริหารอยูที่การดํานินการพื่อ฿หบุคลากร฿นองคแกรหรือผูรวมงานเดมีการพัฒนา
ตนองอยางต็มศักยภาพ ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนาผูรวมงาน ดยการศึกษาจุดดน จุดดอยของผูรวมงาน 
กําหนดจุดพัฒนาของตละคน ละลือก฿ชวิธีการที่หมาะสมกับการพัฒนาดานนั้น ๆ ลว฿ชทคนิคการบริหารละ
การนิทศภาย฿น฿หผูรวมงานเดลงมือปฏิบัตจิริง ประมิน ปรับปรุง ฿หผูรวมงานรูศักยภาพ ลือกนวทางที่หมาะสม
กับตน ละลงมือปฏิบัติจนป็นผล฿หศักยภาพของผูรวมงานพิ่มพูนพัฒนากาวหนาอยางเมหยุดยั้ง  นําเปสูการป็น
บุคคลหงการรียนรู  
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  ฿นสวนดานการบริหารงานบบมีสวนรวม มีคาฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งดยบริบทลว฿นดานการบริหารงาน
บบมีสวนรวมนัน้ ผูบริหารตองสดงออกถึงการปิดอกาส฿หผูรวมงานขามามีบทบาท฿นการพิจารณาปใญหาละ
ตัดสิน฿จรวมกัน รวมรับผิดชอบ฿นการบริหารงาน กระจายอํานาจอยางหมาะสม ระดมความคิดห็นตางๆ จาก
บุคลากร จากหนวยงานทั้งภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาพื่อมากําหนดทิศทาง฿นการจัดการศึกษา สอดคลองกับ
ผลการวิจัย คือ คาฉลี่ยการปฏิบัติอยู฿นระดับ “มาก” ตหตุผลที่มีคาฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ทั้งนี้ที่ป็นชนนั้นอาจ
ป็นพราะตามปรากฏการณแจริงที่กิดขึ้น฿นบริบทของกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 ผูบริหารสถานศึกษาองอาจจะยังเม฿หความสําคัญตอการปิด
อกาส฿หบุคคลที่กี่ยวของขามีสวนรวม฿นการคิด รวมตัดสิน฿จ รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ ตลอดจนรวม
ประมินผล฿นการบริหารงานอยางทจริง ซึ่งสอดคลองกับความคิดห็นของผูขารวมสนทนากลุม สนอวา “…การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในบริบทเรามันน้อยผมคิดว่าอย่างนั้น ไม่มีมากตามโครงสร้างหรือในหนังสือที่บอกว่า
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม คือ มันเป็นวลีที่มีความโก้หรูแต่เวลาน าไปปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่…” (ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 3, 
วันท่ี 6 มษายน พ.ศ. 2561) 
 2. ความรับผิดชอบตํอสังคมของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ในกลุํมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3 
  จากผลการวิจัย พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา ดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยู
฿นระดับ “มาก” ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานสิทธิมนุษยชน มีคาฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจนื่องมาจาก 
ผูบริหารสถานศึกษาห็นคุณคาละ฿หความสําคัญ฿นรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพื้นฐานของผูที่มีสวนเดสีย฿นการ
บริหารจัดการศึกษา สิทธิ฿นการมีชีวิต สิทธิ฿นการดํารงชีวิตอยางทาทียม ปฏิบัติกับครู บุคลากรละนักรียนทุกคน
อยางจริง฿จเมลือกปฏิบัติ ฿หสิทธิกครู บุคลากรละนักรียน฿นการสดงความคิดห็น ละ฿หความสําคัญกับทุกๆ
ความคิด ซึ่งสอดคลองกับชูกียรติ สุวรรณรังษี (2551) กลาววา การศึกษาพื่อสิทธิมนุษยชนละสันติภาพถือป็น
ครื่องมือหนึ่ง฿นการสรางความขา฿จ฿นคุณคาละศักดิ์ศรีความป็นมนุษยแสงสริมการรียนรูคุณธรรมละคานิยม
สากลที่มุง฿หกิดการปรับปลี่ยนทัศนคติละพฤติกรรมอันนํามนุษยแเปสูการคารพซึ่งกันละกัน  สามารถยุติความ
ขัดยงละอยูรวมกันเดอยางสันติสุข 
  ฿นสวนดานธรรมาภิบาล มีคาฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งดยบริบทลว฿นดานธรรมาภิบาล ผูบริหารตองบริหารจัด
การศึกษา฿หสอดรับหรือสัมพันธแกับหลกัการบรหิารกิจการบานมืองละสังคมที่ด ีดยยดึถือปฏิบัตติามหลักนิตธิรรม 
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุมคา พื่อ฿หสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุขมีความรูรักสามัคคีละรวมกันป็นพลังกอ฿หกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับผลการวิจัย 
คือ คาฉลี่ยการปฏิบัติอยู฿นระดับ “มาก” ตหตุผลที่มีคาฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ทั้งนี้ที่ป็นชนนั้นอาจป็นพราะ
ตามปรากฏการณแจริงที่กิดขึ้น฿นบริบทของกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษแชัยมงคล ผูบริหารองอาจจะยัง฿ห
ความสําคัญละห็นคุณคา฿นรื่องของธรรมาภิบาลนอย สงผล฿หมีการลือกปฏิบัติ฿นตละบุคคล  มีระบบอุปถัมภแ 
เมพิจารณาผลงานละความสามารถตามผลงาน มีการบริหารจัดการศึกษาเมคอยปรง฿ส มอบหมายงาน฿นหนาที่
฿หรับผิดชอบเมชัดจน ละบุคลากรยังคง฿ชทรัพยากรที่มีอยู฿นสถานศึกษาอยางสิ้นปลือง ซึ่งสอดคลองกับ ซารีลา 
ลาหมีด (2559) กลาววา บุคลากรบางสวนเมปฏิบัติตามกฎระบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา มีการบงฝุายบง
พวก฿นการทํางาน ละบุคลากรมีงานพิศษนอกหนือจากงานสอนมากกินเป ซึ่งผูบริหารควรสงสริม฿หบุคลากร
ปฏิบัติตามกฎ ระบียบ อยางครงคัด ควรมีสวนรวมละสรางจิตสาํนึกท่ีดีของการป็นครู ตลอดจนการนําภูมิปใญญา
ทองถิ่นมา฿ชกับสถานศึกษาเดอยางห็นผลจริง฿นชิงปฏิบัติ  
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 3. แนวทางในการสํงเสริมบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตํอ
สังคมของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ในกลุํมพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3 
  3.1 ด๎านการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม นวทาง฿นการสงสริมสําคัญลําดับที่ 1 คือ ประด็นที่ 4 
ผูบริหารสถานศึกษาระดมความคิดห็นตางๆ จากบุคลากร หนวยงาน ทั้งภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาพื่อ
กําหนดทิศทาง฿นการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ นิวศนแ วงศแสุวรรณละอินถา ศิริวรรณ (2560) กลาววา 
ผูบริหารควร฿หบุคคลผูปฏิบัติงานหรือบุคคลผูที่กี่ยวของทั้งภาย฿นละภายนอก฿หมีอกาสมีสวนรวม฿นการคิด รวม
ตัดสิน฿จ รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผล฿หการพัฒนางานที่ปฏิบัติอยูมีคุณภาพสูงขึ้น จากความคิดห็น
ของผูขารวมสนทนากลุม สนอวา “ท่านเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าสถานศึกษาก็ขอให้รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งมันอาจจะมีความคิดดีๆ ที่อยากจะน าเสนอ อยากเห็นการพัฒนา อยากเห็น
ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเรา ก็อยากให้หัวหน้าสถานศึกษาได้รับฟังและพิจารณาว่าเขาเสนอมามันถูกต้อง
หรือเปล่า และน าพาข้อเสนอต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ขอบคุณครับ” 
  3.2 ด๎านธรรมาภิบาล นวทาง฿นการสงสริมลําดับที่ 1 คือ ประด็นท่ี 10 ผูปกครอง ชุมชน สามารถ
ขาถึงขอมูลการดํานินงานของรงรียนเดสะดวก ขา฿จงาย ละสามารถตรวจสอบเด฿นทุกกรณี ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รัตนาภรณแ  สงสริม (2559) กลาววา ดานหลักความปรง฿ส การบริหารงานเมมีความชัดจน฿น
รื่องของงบประมาณที่นําเป฿ช การผยพรขอมูลขาวสารนอย ดังน้ัน ผูบริหารควรปิดผยการ฿ชจายงบประมาณ฿ห
มีความชัดจนตอบุคลากรภาย฿นละสาธารณชนภายนอกละมีความพรอม฿นการตรวจสอบ฿นกระบวนการ
บริหารงานจากผูที่กี่ยวของ จากความคิดห็นของผูขารวมสนทนากลุม สนอวา “ทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไร ถ้า
โรงเรียนจะท ากันเองกับคณะครู ผู้น าชุมชนก็ไม่ค่อยจะรู้ มีอะไรก็ให้ประสานไป เรื่องเด็กอยู่หรือไม่อยู่ในกรอบก็
อยากให้ครูประสานเข้าไปแล้วผู้น าชุมชนก็จะเข้ามารู้จักปัญหาของโรงเรียนด้วย บางทีก็ไม่ได้ประสานเข้าไป ก็มีแต่
กลุ่มครูบอกว่าลูกหลานคนนั้นคนนี้มีปัญหา อยากให้ประสานผู้น าชุมชนได้ทราบด้วยจะได้บอกให้ผู้ปกครองได้ใน
ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อให้ไปแนะน าลูกๆหลานๆได้เข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็จะได้รู้ว่าทางโรงเรียนยังสนใจ
ผู้ปกครองดี” (ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี  7,  วันท่ี 6 มษายน พ.ศ. 2561) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 ฿นการบริหารงานบบมีสวนรวม ผูบริหารองตองปิดอกาส฿หผูรวมงานขามามีบทบาท฿นการ
พิจารณาปใญหาละตัดสิน฿จรวมกัน กระจายอํานาจอยางหมาะสมละจริง฿จ ระดมความคิดห็นตางๆ จาก
บุคลากรทั้งภาย฿นละภายนอกสถานศึกษามากําหนดทิศทาง฿นการจัดการศึกษา รวมกันตรวจสอบละรับผิดชอบ
ผลที่กิดขึ้น รวมถึงรวมกันช่ืนชมผลการดํานินงานท้ังหมดรวมกัน 
  1.2 ฿นดานธรรมาภิบาล ผูบริหารองตองบริหารจัดการศึกษา฿หสอดรับละสัมพันธแกับหลั กการ
บริหารกิจการบานมืองที่ดี ดยยึดถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุมคา พื่อ฿หสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูรักสามัคคีละรวมกันป็น
พลังกอ฿หกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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  1.3 ผูบริหารสถานศึกษา฿นบริบทพื้นที่อื่นๆ สามารถนําขอมูลสารสนทศที่เดจากการวิจัยเป฿ช
ปรับปรุง กเข ปลี่ยนปลง ละพัฒนาบทบาทหนาท่ีละความรับผิดชอบตอสังคมของตนอง฿หมีคุณภาพมากขึ้น
พื่อการบรรลุประสิทธิผลตามจตนารมณแของสังคมตอเป 
 2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษากับประชากรหรือกลุมตัวอยาง฿นวงกวางละหลากหลายมากขึ้น พื่อ
ปรียบทียบละนวทาง฿นการสงสริมตอเป 
  2.2 ควรมีการศึกษาชิงคุณภาพ฿นบทบาทของผูบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตอสังคม 
กับกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ หรือกลุมครือขายทางการศึกษาอ่ืนๆ ทั้ง฿นระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษา 
พื่อ฿ชป็นนวทาง฿นการสงสริมละปรับปรุงประสิทธิภาพที่หลากหลาย 
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การศึกษาประสบการณ๑การจัดการเรียนร๎ูนาฏศิลป์ไทยในตํางแดน  
กรณีศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

STUDY OF THE EXPERIENCE OF TEACHING TRADITIONAL THAI DANCE ABROAD : A CASE 
STUDY OF TRADITIONAL THAI DANCE SCHOOL AT THE DHAMMARAM TEMPLE IN CHICAGO, 

USA 
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1นักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑติ หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการรียนรูละนวตักรรมการศึกษา คณะวิทยาการรียนรูละศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 

1,2อาจารยแ ดร. สาขาวิชาวิทยาการรียนรูละนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการรียนรูละศึกษาศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาประสบการณแของครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี ณ รงรียนนาฏศิลป 
วัดธัมมาราม นครชิคาก ฿นประด็นของกระบวนการออกบบพื้นที่การรียนรู ดย฿ชระบียบวิธีวิจัยบบ
ปรากฏการณแวิทยา ซึ่งก็บขอมูลจากผูที่คยประสบกับสถานการณแนั้นดยตรง ฿หความสําคัญกับประสบการณแชีวิต
ของมนุษยแป็นหลัก จึงนนความป็นธรรมชาติละความป็นจริง สะทอน฿หห็นบริบทของประสบการณแอยางลึกซึ้ง 
พื่อทําความขา฿จละอธิบายปรากฏการณแที่ตองการศึกษา นนรื่องคุณคา อารมณแ รวมเปถึงรื่องนามธรรมอื่น ๆ 
ที่กี่ยวของ ชน คานิยม ความงาม การตีความ ความช่ือ อุดมการณแ วิจารณญาณ ป็นตน ผลการวิจัยพบวา 
ประสบการณแที่มีรวมกันของครูอาสาสมัคร คือ การตระหนักถึงปูาหมายวา ผูรียนตองสามารถสดงนาฏศิลปเทย
เด ดังนั้นองคแประกอบท่ีกี่ยวของละจําป็น เดก หลักสูตร ดยตระหนักถึงธรรมชาติละความตองการของผูรียน 
ละการสดงชุดนั้น ๆ จะตองมีครื่องตงกายละอุปกรณแ มีความสวยงาม เมซ้ําจากปีกอนหนา ตอมาคือ 
ความสามารถละจตคติของครู ทั้งนี้ครูยังตองตระหนักถึงภาพลักษณแที่ดีของความป็นครูนาฏศิลป ละความป็น
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยอีกดวย ละรื่องของบริบททางกายภาพ วัดธัมมารามถือวาป็นพื้นที่ที่คอนขาง
สมบูรณแบบละหมาะสม฿นการจัดการศึกษา฿หยาวชน ดยฉพาะรงรียนนาฏศิลป ทั้งนี้ ครูอาสาสมัครยังคงยึด
หลักการสอนตามนวคิดทางนาฏศิลปบราณรวมดวย ชน การสาธิต การจับทารํา การย้ํารายละอียดทาราํ ป็นตน  
คําสําคัญ : ครูอาสาสมัคร, ประสบการณแ, พ้ืนท่ีการรียนรู, นาฏศิลปเทย 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research project is to investigate the experiences of volunteer 
teachers who has been teaching for 1 year at School of Thai dance, Dhammaram temple in 
Chicago, IL ,USA about learning space  creation methods. In this research, the researcher chooses 
Phenomenologycal study method that collects data from people who have real experiences 
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from real situations. Focus on human life experiences. The emphasis is on reality and reflect the 
context of deep experience. To understand and explain the phenomenon of study, this research 
will focus on emotional values, aesthetic, interpretation, belief, ideology, judgment.The result 
shows that a mutual experience of volunteer teachers is a realization of their goal. They want to 
teach every students able to performs Thai dance. To achieve the goal, there are various 
components. First, A curriculum must designs based on nature and desire of student and every 
performance needs to use beautiful costumes and accessories that different from last year. Next, 
it is about potential and attitude of teacher. Thus, volunteer teachers need to concern about 
their satisfying image of Thai dance teacher, Chulalongkorn University former student and 
physical environment. Dhammaram temple is totally perfect and properly space to educates 
teenagers. Especially, Thai dance schoo. Volunteer teachers still need to stick with the authentic 
Thai dance teaching methods like demonstration,one on one teaching, put more intention in 
special details etc.  
Keywords : Volunteer teachers, Experience, Learning space, Thai dance 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยมีการผยพรนาฏศิลปเทย฿นรูปบบตาง ๆ ละมีการนําเปผยพร ณ ตางประทศอีกดวย 
การนํานาฏศิลปเทยเป฿ชป็นครื่องมือผยพรวัฒนธรรม คือประด็นสําคัญของงานวิจัยช้ินนี้ นื่องจากผูวิจัยสน฿จ
ศึกษากระบวนการละพื้นท่ีการจัดการรียนการสอนนาฏศิลปเทย ดยลือกศึกษาจากครงการสอนภาษาเทยละ
วัฒนธรรมเทย฿นตางประทศ ซึ่งถูกจัดขึ้นดยศูนยแสงสริมการสอนภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย ศาสตราจารยแ 
ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารยแ ทานผูหญิงพูนทรัพยแ นพวงศแ คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย  ครงการนี้มี
ปูาหมายพื่อสาธิตการจัดการศึกษาสําหรับด็กละยาวชนเทย พื่อ฿หเดรียนรูภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย ดย
฿ชพื้นที่ของวัด฿นการดํานินกิจกรรม พื่อปลูกฝใงจิต฿ตสํานึกละดํารงเวซึ่งความป็นเทย ทั้งยังป็นการกระชับ
สัมพันธภาพระหวางคนเทย฿นตางประทศ ละคนเทย฿นประทศเทย฿หกิดความกลมกลียวกันยิ่งขึ้น การ
ดํานินงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยลือกพื้นที่การรียนรู ณ รงรียนนาฏศิลป วัดธัมมาราม นครชิคาก ดวยหตุผลประการ
รก คือ ป็นพื้นที่ที่สําคัญตอการดํานินกิจกรรมการรียนการสอนนาฏศิลปเทย พราะวัดธัมมารามป็นสถานที่ที่
สดงความป็นชาติเทย มื่อนํานาฏศิลปเทย ดนตรีเทย ละภาษาเทย ขามาป็นครื่องมือ฿นการดํานินกิจกรรม ก็
ยิ่งทวีความป็นปึกผนละมั่นคงมากขึ้น กลายป็นสวนหน่ึง฿นการดํานินชีวิตของคนเทย฿นชิคาก ละมืองอื่น ๆ 
ชน มืองมิลวอกี (Milwaukee) รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin), รัฐคนทักกี (Kentucky) ละรัฐอินดีอนา (Indiana) 
(จิรวรรณ ดํารงคแลิศ ยาติ. สัมภาษณแ 10 พฤษภาคม2561) ประการที่สอง ผูวิจัยเดรับรงบันดาล฿จจากประสบการณแ
การป็นครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี ณ รงรียนนาฏศิลป วัดธัมมาราม นครชิคาก (พ.ศ.2557-2558) จึงเดห็นวา 
ชุมชนคนเทย฿หความสําคัญตอวัฒนธรรมเทย ณ วัดธัมมารามป็นอยางยิ่ง พราะพื้นที่การรียนรูหงนี้฿หอกาสทุกคน
เดรวมกิจกรรม ทั้งที่กี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริยแ กิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ตลอดจนมีการวางผนผยพรผลงานออกสูสาธารณชน  
 การจัดการรียนการสอนของรงรียนนาฏศิลป วัดธัมมาราม จําป็นตองคํานึงถึงวิธีการสรางการรียนรูที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรียน กลาวคือ ตองป็นรูปบบการรียนการสอนที่มีความยืดหยุนสูง อื้อ฿หกิดการ
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ลกปลี่ยนรียนรูระหวางครูละผูรียนท่ีมีความตกตางกัน สงสริม฿หผูรียนตกผลึกทางความคิด นอกจากนี้ การมี
กิจกรรมดานนาฏศิลปเทย ป็นวิธีการของวัฒนธรรมขามพรมดน หรือวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Cultural) หมายถึง 
การนําสิ่งหนึ่งขาเปสูพื้นที่ที่ตกตางจากพื้นที่ตนกํานิดของสิ่งนั้น ชนดียวกับการนํานาฏศิลปที่ป็นอกลักษณแ
ประจําชาติเทย เปผยพร ณ นครชิคาก ซึ่งป็นพื้นที่ที่มีความตกตางทั้งดานวัฒนธรรม ภาษา ภูมิอากาศ ภูมิประทศ 
ซึ่งสิ่งหลานี้ผูวิจัยล็งห็นวา ปรียบดัง “อาวุธทางวัฒนธรรม” อาวุธ฿นที่นี้เมเดหมายถึงสิ่งที่จะ฿ชสูรบพื่ออิสรภาพ 
ตคือสิ่งท่ีป็นสื่อกลาง฿นการช่ือมสัมพันธภาพของมนุษยแ฿นสังคม พราะคนเทยเด฿หความสําคัญกับการถายทอด
วัฒนธรรมผนดินมอยางยิ่ง ทั้งนี้ดวยตระหนักดีวาป็นสิ่งที่ขาดเมเด ละถือวาป็นอาวุธทางวัฒนธรรมลักษณะหนึ่ง 
ที่สามารถชวย฿หกิดสํานึกรวมทางวัฒนธรรม พื่อสดงตัวตนวาคนเทยมีอกลักษณแประจําชาติ (เทยรัฐ. วิดีทัศนแ. 2560) 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาละทําความขา฿จประสบการณแการจัดการรียนรูวิชานาฏศิลปเทย ของครูอาสาสมัครประจําการ 
 2. พื่อศึกษากระบวนการออกบบพื้นที่การรียนรูวิชานาฏศิลปเทย฿นบริบทวัฒนธรรมขามพรมดน 
 3. คนหาละวิคราะหแขอมูลพื่อนําสนอนวคิดการจัดพื้นที่การรียนรูนาฏศิลปเทย฿นตางประทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ครูอาสาสมัคร หมายถึง ครูอาสาสมัครประจาํการ 1 ปี ฿นครงการสอนภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย
฿นตางประทศ ดยศูนยแสงสริมการสอนภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย ศาสตราจารยแ ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารยแ 
ทานผูหญิงพูนทรัพยแ นพวงศแ คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย  
 2. พื้นที่การรียนรู หมายถึง พื้นที่ที่สามารถ฿ชสอยพื่อ฿หกิดกระบวนการทางการรียนรูสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่ง 
นําเปสูการปลี่ยนปลงพฤติกรรมของบุคคล ฿นงานวิจัยนี้หมายถึง วัดธัมมาราม นครชิคาก 
 3. อาวุธทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นพื่อ฿ชป็นครื่องมือสําคัญ฿นการดํารงชีวิตรวมกัน฿นสังคม 
ป็นยุทธศาสตรแทางภาษาละวัฒนธรรม ที่ชวย฿หคนกิดสํานึก฿นรากหงา นําเปสูการผลึกกําลังคน฿นชาติ฿ห
ขมข็ง   
 4. ประสบการณแการรียนรู หมายถึง สถานการณแที่บุคคลเดรับความรู พฤติกรรม ทักษะ คุณคา ฿น
งานวิจัยช้ินนี้ป็นประสบการณแของครูอาสาสมัครตลอดระยะวลา 1 ปี ณ รงรียนนาฏศิลป วัดธัมมาราม นครชิคาก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 จากดังผนภาพกรอบนวคิด฿นการวิจัยขางตน ผูวิจัย฿ชระบียบวิธีวิจัยบบปรากฏการณแวิทยา ซึ่งป็น
การศึกษาสถานการณแ฿นชีวิตประจําวัน จากทัศนะของผูที่เดประสบกับสถานการณแนั้นดยตรง ดังนั้นความหมาย
ละการตีความจากครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี จึงป็นปูาหมายสําคัญ พราะการวิคราะหแตามครงสรางของวิธีวิจัย
บบปรากฏการณแวิทยา คือ การตีความพื่อคนหาคําอธิบายของสิ่งที่ถูกศึกษาจากทัศนะของผูกระทํา (ชาย พธิสิต. 
2554 : 80-81) ผูวิจัยจะ฿ชคําวา “ประสบการณแ” ทนคําวา “ปรากฏการณแ” ฿นการอธิบายสิ่งที่กิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ครูอาสาสมัคร วิธีก็บขอมูลของงานวิจัยช้ินนี้ คือ สัมภาษณแครูอาสาสมัคร ที่ผานการปฏิบัติหนาที่ ครบ 1 ปี 
ณ รงรียนนาฏศิลป วัดธัมมาราม นครชิคาก ป็นหลัก ประกอบกับ ประสบการณแของผูที่กี่ยวของกับรงรียน 
เดก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ นักรียน ผูปกครอง นอกจากนี้ การมีกิจกรรมดานนาฏศิลปเทย ณ วัดธัมมาราม 
ป็นวิธีการของวัฒนธรรมขามพรมดน หรือวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Cultural) หมายถึง การนําสิ่งหนึ่งขาเปสูพื้นที่
ที่ตกตางจากพ้ืนท่ีตนกํานิดของสิ่งนั้น ชนดียวกับการนํานาฏศิลปท่ีป็นอกลักษณแประจําชาติเทย เปผยพร ณ 
นครชิคาก ซึ่งป็นพื้นที่ที่มีความตกตางทั้งดานวัฒนธรรม ดยการรวบรวมขอมูลทั้งหมดนั้น พื่อนํามาวิคราะหแ
ละสังคราหแออกมาป็นนวทางการออกบบพื้นที่การรียนรูวัฒนธรรมเทย฿นตางดนที่หมาะสมละมีศักยภาพ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัย฿ชนวทางการศึกษาบบปรากฏการณแวิทยาอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) มุงตีความ
พื่อขา฿จความหมายของประสบการณแตามที่บุคคลเดประสบ จึงตองก็บขอมูลจาะลึก พื่อ฿หเดคําตอบกี่ยวกับ
ประสบการณแที่ผูขารวมวิจัยเด฿หความหมาย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ผูวิจัยลือกตามวัตถุประสงคแของครงการวิจัย ซึ่งสามารถบงกลุมผู฿หขอมูลเด 2 กลุม คือ กลุมผู฿หขอมูลหลัก 
จํานวน 4 คน ป็นผูที่คยผานประสบการณแการป็นครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี ณ วัดธัมมาราม นครชิคาก ชวงปี 
พ.ศ. 2550-2561 ละกลุมผู฿หขอมูลสริม จํานวน 10 คน คือ ผูที่มีตําหนงละปฏิบัติงาน ฿นรงรียนนาฏศิลป 
วัดธัมมารามละป็นผูที่กี่ยวของกับการจัดการรียนรู฿นหองรียน ชน ผูปกครอง ละคณะสงฆแ 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การสัมภาษณ์ ป็นครื่องมือสําคัญ฿นการก็บขอมูล พราะการสัมภาษณแคือรูปบบหนึ่งของการสนทนา 
ซึ่งผูวิจัยมีจุดมุงหมายชัดจน฿นรือ่งฉพาะจาะจง ฿นขณะดียวกันก็จะปิดกวางสําหรับขอมลูทุกประภทท่ีกี่ยวของ
กับรื่องนั้น สิ่งที่เดรับมาทั้งหมดจะถูกรียบรียง฿หม ป็นการพรรณนาของผูวิจัยอง พื่อนําเปวิคราะหแ ดยงานวิจัยนี้
จะ฿ชการสัมภาษณแ 2 ประภท คือ การสัมภาษณแชิงลึก (In-depth Interview) ละการสนทนากลุม (Focus 
Group) ละ฿ชการสัมภาษณแบบกึ่งครงสราง (Guided interview) ละการสัมภาษณแบบมีครงสราง 
(Structured interview) ระหวางการสัมภาษณแ ผูวิจัย฿ชครื่องมือบันทึกสียง ภาพ ภาพคลื่อนเหว ละการบันทึก
ขอมูลผานคอมพิวตอรแ รวมกับชุดคําถามที่จัดทําเว ทั้งนี้ตองเดรับความยินยอมจากผู฿หสัมภาษณแกอนการ฿ช
ครื่องมือพื่อบันทึกขอมูลดังกลาว 
 สังเกต ผูวิจัยดินทางเปสังกตการณแการรียนการสอน ละความป็นอยูของครูอาสาสมัครประจําการ 
1 ปี ฿นชวงดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ดยมีอุปกรณแบันทึกขอมูลการสัมภาษณแ ประกอบกับชุดคําถามพิ่มติม 
ละหนังสือยืนยันการอนุมัติจรรยาบรรณ฿นการวิจัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจาก 2 หลง คือ อกสารละการสัมภาษณแ 
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 เอกสาร ป็นขอมูลจากงานวิจัย อกสารทางวิชาการ หนังสือ ละวารสารตาง ๆ ที่มีนื้อหากี่ยวของกับ
ประด็น นวคิดกี่ยวกับครูอาสาสมัคร (Volunteer Teacher) นวคิดกี่ยวกับการสอนนาฏศิลป (Dance) นวคิด
กี่ยวกับพื้นที่การรียนรู (Learning Space) นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับวัฒนธรรมขามชาติ (Cross-cultural) วิธี
การศึกษาชิงปรากฏการณแวิทยา (Phenomenological Approach) 
 การสัมภาษณ์ ผูวิจัยมุงหากนประสบการณแของครูอาสาสมัคร ที่สอนนาฏศิลปเทย ฿นวัดธัมมาราม ทั้ง
การ฿หความหมาย ง่ือนเขที่สงผลตอการป็นครูอาสาสมัคร ละนวทางการพัฒนาศักยภาพ฿นงานที่เดรับ
มอบหมาย ผูวิจัยลือกการสนทนากลุมละการสัมภาษณแชิงลึก ดย฿ชการสัมภาษณแบบกึ่งครงสราง  (Guided 
interview) ป็นการสัมภาษณแที่ยืดหยุนละปิดกวาง ผูวิจัยมีนวคําถามที่ฉพาะจาะจงละชัดจน ผู฿หสัมภาษณแ
จะเดรับคําถาม฿นชุดดียวกัน พื่อผูวิจัยสามารถปรียบทียบคําตอบของตละคนเด    
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยมุงทําความขา฿จประสบการณแชีวิตของครูอาสาสมัคร พื่อหากนของประสบการณแรวมกัน ทั้งการ
฿หคุณคา ความหมาย การตีความ ละง่ือนเขของการปฏิบัติหนาที่ครูอาสาสมัคร ดยงานวิจัยช้ินนี้ดํานินการ
วิคราะหแขอมูล฿นรูปบบปรากฏการณแวิทยาบบอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ตามนวคิด
ของ Heidegger สิ่งที่ปรากฏการณแวิทยานนป็นพิศษ฿นการวิคราะหแ คือ การคนหาความหมายของปรากฏการณแ
จากขอมูล เมพียงตความหมาย฿นทัศนะของผู฿หขอมูลตละคนทานั้น  ตป็นความหมายดยทั่วเปของ
ปรากฏการณแนั้น ๆ ดวย (ชาย พธิสิตา, 2547, น.187-188) ซึ่งการมุงวิคราะหแการ฿หความหมายละลักษณะ
ของครูอาสาสมัคร จะคนพบง่ือนเขของการป็นครูอาสาสมัคร ทั้งคุณสมบัติ วิธีการ ละการตัดสิน฿จป็นครู
อาสาสมัครสอนนาฏศิลปเทย฿นตางประทศ รวมทั้งคนหานวทาง฿นการพัฒนาครูอาสาสมัคร พัฒนาการจัดการ
รียนรู ละการจัดพื้นท่ีการรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ดยผลสะทอนจากครูอาสาสมัคร฿นอดีตจะป็นประยชนแตอผูที่
จะป็นครูอาสาสมัครตอเป ขั้นตอนของการวิคราะหแขอมูล สามารถจํานกเด คือ คัดลือกขอมูล ป็นการจัด
ระบียบ หรือตกขอมูลทั้งหมดออกป็นสวนยอย ๆ ตามความหมายที่ปรากฏอยู฿นตละสวน  พื่อ฿หสะดวก฿นการ
คัดยกขอมูลออกป็นรื่อง ๆ ตละสวนของขอมูลจะถูกนิยาม ละรวมกันป็นกลุม ๆ ตามความหมายที่ช่ือมยง
กันตามขอมูลที่ป็นรื่องดียวกันอยางทจริง แสดงข้อมูล ป็นการรวบรวมกลุมขอมูลที่เดจากปรากฏการณแที่ศึกษา
ลวอธิบาย฿นรูปบบพรรณนานื้อหาอยางรอบดาน ถี่ถวน ละครอบคลุมประด็น฿นงานวิจัยช้ินนี้ รวมทั้งอธิบาย
฿นสวนท่ียังคลุมครือ฿หชัดจนมากขึ้น การสดงขอมูล ผานการจัดระบียบละช่ือมยงนื้อหาพื่อบอกลารื่องราว
ของหัวขอท่ีศึกษา ป็นการรวมพื่อจัดประภทตามความหมายที่สัมพันธแกัน ละจะกิดความหมาย฿หมที่จะชวย฿ห
ขา฿จละตอบคําถามวิจัยเด สามารถจํานกเด คือ จัดกลุมสดงขอมูล ฿ชตารางสดงขอมูล (หรือผนภาพ)  ละ
นําสนอขอมูลดวยการบรรยาย สังเคราะห์โครงสร้าง ฿นขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะลือกละนําสนอความหมายของ
ปรากฏการณแ ที่เดจากการสัมภาษณแประสบการณแของครูอาสาสมัครทั้ง 4 คน ประกอบกับขอมูลจากผูที่กี่ยวของ 
ขอมูลที่เดหลังการสังคราะหแนี้ จะป็นมาจากการมองทะลุผานสิ่งที่ปรากฏ ลงเปยังความหมายที่อยูบื้องหลังของสิ่งนั้น 
พื่อหากนของประสบการณแตามจุดมุงหมายที่ตั้งเว  
 การตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูล  
 ผูวิจัย฿ชการตรวจสอบบบสามสา (triangulation) ดยการ ฿ชวิธีก็บรวบรวมขอมูลมากกวา 1 วิธี 
(สัมภาษณแ สังกต ศึกษาอกสาร) จากหลงขอมูลมากกวา 1 หลง (ผู฿หขอมูลหลักละผู฿หขอมูลสริม) ละ
สะทอนขอมูลกลับเปยังผู฿หขอมูล พื่อทบทวนละตรวจสอบความถูกตองของขอมูล฿หทั้ง 2 ฝุายขา฿จตรงกัน จะ
ทํา฿หขอมูลนาชื่อถือขึ้น 
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 จรรยาบรรณการวิจัย  
 พื่อรักษาความปลอดภัยละผลประยชนแของผู฿หขอมูล ฿นงานวิจัยนี้จะเมระบุช่ือ -สกุลที่ทจริง฿นการ
นําสนอขอมูลบางชวง ตอยางเรก็ตาม ผูวิจัยจะปฏิบัติตามนวทางจรรยาบรรณการวิจัย  (ชาย พธิสิตา. 2547 : 
393-401) ซึ่งมีข้ันตอน เดก การขอความยินยอม ละการรักษาความลับของผู฿หขอมูล ซึ่ง฿นงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัย
เดรับการพิจารณาละอนุมัติ จริยธรรมการวิจัย฿นคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ มื่อวันที่ 20 มษายน พ.ศ. 2561 
ละปฏิบัติตามขอตกลง฿นอกสารช้ีจงละหนังสือสดงจตนายินยอมขารวมการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงคแของการวิจัย ขอที่ 1 ผลการวิจัย พบวา ประสบการณแการจัดการรียนรูวิชานาฏศิลปเทยของ
ครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี สามารถบงเดป็น 2 ชวงหลัก คือ กอนปฏิบัติงานละระหวางปฏิบัติงาน ชวงกอน
ปฏิบัติงานอาศัยการตรียมความพรอม ท่ีจัดดยครงการ ที่มีการฝึกอบรมองคแความรูตาง ๆ ที่สอดคลองกับการ฿ช
ชีวิตตลอด 1 ปี ละตรียมความพรอมดวยตนองคือ ศึกษาหลักสูตรละตรยีมพลง อุปกรณแ ครื่องตงกายที่จะ฿ช
฿นการสอนนักรียน กระทั่งดินทางเปยังวัดเทย฿นตางประทศ ดยสามารถสรุปการดํานินชีวิตตลอด 1 ปี ตาม
ขอบขายงานละกิจวัตรประจําวันของครูนาฏศิลป ตามรูปบบดังนี้ 

ชํวงเวลา ลักษณะงาน หมายเหตุ 
วันจันทรแ-วันสารแ 
6.00 – 7.30 น. ทําอาหารถวายพระ, ลางจานละก็บครัว มีการจัดวร฿นคณะครูอาสาสมัคร 

ทําวัตรชา 
9.00 – 13.00 น. ทําอาหารถวายพระ, ลางจานละก็บครัว บางวันท่ีเมมีจาภาพถวายพล 
17.00 น. ป็นตนเป ออกเปรับประทานอาหารขางนอก บางวัน ตามอกาสพิศษ 
18.00 – 21.00 น. รียนภาษาอังกฤษ ESL Class ที่ Moraine 

Valley Community College 
รียนวันอังคาร กับพฤหัสบดี 

19.00 น. ป็นตนเป ชวยงานวัดอื่น ๆ ตามกิจกรรมที่กิดขึ้น 
วันอาทิตยแ 
10.00 – 18.00 น. สอนนาฏศิลป อาจจะมีสอนวันอ่ืน ๆ ตามที่มีงาน 
 

 ละจากการตรียมตัวกอนละระหวางการปฏิบัติหนาที่จริง มีนื้อหาละวิธีการที่เดรับการอบรมมา
สอดคลองกับสถานการณแที่ตองผชิญ ละมีสวนที่ควรเดรับการสริมสรางความรูละประสบการณแพิ่มติม ดัง
ตารางตอเปนี้  

กํอนเดินทาง (ชํวงอบรม) ระหวํางปฏิบัติงาน ณ วัดธัมมาราม 
การปฏิบัติธรรม : 
ทําวัตรชา-ย็น 
ขั้นตอน฿นศาสนพิธ ี

ทําวัตรชา-ย็น 
ขั้นตอน฿นศาสนาพิธีสวน฿หญพระสงฆแจะดํานินการอง ตครูอาสาสมัครมี
หนาท่ีจัดหาอุปกรณและจัดตรียมสถานท่ีเด 

ปรุงอาหารละจัดการถวายพระ  ครูอาสาสมัครตองทําอาหารป็น ละมีอกาสทําอาหารถวายท้ังชาละพล 
ฝึกซอมการสดงรวมกันทุกสาขา เดรวมงานตางสาขา 
มารยาทเทย ฿ช฿นการปฏิบัติตน฿นวัดละการปฏิสัมพันธแกับผู฿หญที่ขามารวมงานท่ีวัด 
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กํอนเดินทาง (ชํวงอบรม) ระหวํางปฏิบัติงาน ณ วัดธัมมาราม 
จับผาประดับวที มีอกาสชวยพระสงฆแจัดวที฿นงานวัด 
จัดดอกเมสด ชวยจัดดอกเม฿นงานตาง ๆ ละจัดจกันประจําวันพระ฿นบางอกาส 
หลักสูตร : 
การจัดหลักสูตร, ออกบบหลักสูตร 
การขียนผนการ จัดการรียนรู 

รวมออกบบหลักสูตรประจําปีการศึกษา ดยมีตัวอยางจากปีกอนหนา 

กิจกรรมหนาสาธงละ฿นบสถแ ดยสวนมากป็นของภาษาเทย (ครูทุกคนสามารถขารวมเด) 
พลงครงการ ป็นนื้อหาสวนหนึ่งของสาขาภาษาเทย 
ศิลปะประดิษฐแ ป็นสวนหน่ึงของการรียนภาคฤดูรอน (ครูทุกคนสามารถขารวมเด) 
ทคนิคการตงหนา ตงตัวบบเทย เด฿ชทุกงานการสดงละสอนผูปกครอง 
ฐานตามสาขาฉพาะ : 
การออกบบชุดการสดง 
ทคนิคการซอมครื่องดนตรี 
สื่อการสอนภาษาเทย 

การออกบบชุดการสดงตอง฿ชทุกงาน 
 

กีฬาสี ป็นสวนหน่ึงของการรียนภาคฤดูรอน (ครูทุกคนขารวม) 
การสอนภาษาเทยสําหรับด็กเทย฿น
ตางดน 

เดรียนรูพื่อปรับตัวกับด็กท่ีตางวัฒนธรรม พื่อการรียนการสอนที่ราบรื่น 

สนุกกับนิทาน เด฿ชถายทอดบางชวง ของการสดงท่ีมากจากวรรณกรรมเทย 
 

 วัตถุประสงคแของการวิจัย ขอที่ 2 ผลการวิจัย พบวา กระบวนการออกบบพื้นที่การรียนรูวิชานาฏศิลป
เทย฿นบริบทวัฒนธรรมขามพรมดน ริ่มตนจากการที่ครูอาสาสมัครสนอรายช่ือพลงตอผูอํานวยการละคณะ
กรรมรงรียน฿หพิจารณารวมกัน พื่ออนุมัติการสอนดังกลาว ดยพื้นฐานกณฑแการพิจารณาขึ้นอยูกับชุดการสดง
ละอุปกรณแที่มีอยู หากครบถวนหรือสามารถประยุกตแ฿ชเด ละมีความสวยงาม เมซ้ําจากปีกอนหนา ก็สามารถ
ดํานินการสอนเด ทั้งนี้ตองพิจารณาป็นรายกลุมดวย วา รูปราง ความสามารถ ของผูรียนสอดคลองกั บพลงที่
ตรียมเวหรือเมอยางเร ละพิจารณารวมกับความตองการของผูรียน ดยการสํารวจความคิดห็น สอบถาม ศึกษา
จากประวัติการบันทึก฿นอดีต ป็นตน ท้ังนี้ ครูอาสาสมัครควรตระหนักถึงรื่องของปฏิสัมพันธแระหวางคนที่ขามาวัด
กับครูอาสาสมัคร ประกอบกับงื่อนเข฿นการผยพรองคแความรู กลาวคือ กลุมของคณะกรรมการรงรียนนาฏศิลป 
คณะกรรมการวัด ป็นจุดช่ือมตอเปสูสังคมที่กวางขึ้น กลาวคือ การประสานงานหนวยงานหรือองคแกรของเทย฿นชิ
คาก ชน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พื่อจัดการวัฒนธรรมเทย ละทางสถานกงสุลใหญ่ตองประสานงาน
หนวยงาน฿นชิคากพื่อ฿หเดชวงวลา ละพื้นที่฿นการจัดงานดังกลาว สดงถึงความสัมพันธแจากกลุมสังคมล็ก ๆ 
เปสูสังคม฿หญ ละผูวิจัยยังมีความห็นวา ภาย฿ตการรียนการสอนนาฏศิลป ตลอดจนการออกบบหลักสูตร฿นต
ละปี ลวนอยูภาย฿ตง่ือนเขอ่ืน ๆ รวมดวย ชน อกาส฿นการสดงผลงาน฿นพ้ืนท่ีของประทศสหรัฐอมริกา หรือจัด
ชุดการสดงพื้นมือง 4 ภาคของเทย฿หสอดคลองกับกิจกรรมของสมาคมชาวเทย 4 ภาค ป็นตน ชื่อมยงเปสูรื่อง
ของผลประยชนแทางการงิน ทั้งการจัดการสดง฿หตรงความตองการของกลุมปูาหมาย หรือจัดตามความตองการ
ของผูจัดงานนั้น ๆ ทั้งนี้ลักษณะทางกายภาพของวัดธัมมารามคอนขางสมบูรณแบบละหมาะสม฿นการจัด
การศึกษา฿หยาวชน ดยฉพาะรงรียนนาฏศิลป ที่มีหองฉพาะยกออกมา ดยลักษณะที่หมาะสมดังกลาวคือ 
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หองมีอากาศถายทเดสะดวก มีกระจกงา฿นหอง ที่ผูรียนสามารถห็นตนองขณะรําเด  พื้นที่฿นหองกวางพียงพอ
สําหรับผูรียนจํานวนตามกลุม ดยที่ขณะคลื่อนเหวรางกาย จะตองเมสัมผัสกับผูอื่น ละพื่อการสงสริมทัศนคติที่
ดี฿หกับผูรียน ดยฉพาะลูกครึ่งเทย-อมริกัน ควรจัดภาพที่กี่ยวกับนาฏศิลปตกตงบริวรดยรอบหอง ชน ติดที่
ฝาหนัง หรือจุดสุด฿จที่ผูรียนจะมองห็น ละทายสุดคือ ตองป็นหองที่ก็บสียง พราะการฝึกซอมจะตองปิดพลง
฿นระดับที่ผูรียนเดยินชัดจน ละครอบคลุมทุกคน รวมทั้งตองเมมีสียงรบกวนจากภายนอกทรกขามาเด พราะ
จะป็นการทํางายสมาธิผูรียนอยางยิ่ง  
 วัตถุประสงคแของการวิจัย ขอที่ 3 ผลการวิจัย พบวา นวคิดการจัดพื้นที่การรียนรูนาฏศิลปเทย฿น
ตางประทศท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีของรงรียนนาฏศิลปวัดธัมมารามนั้น ครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี ตองตรียม
ความพรอม฿นการศึกษาหลักสูตรของรงรียน ดยประสานงานหลักกับผูอํานวยการรงรียน  พราะจะป็น
ผูสนับสนุนการทํางาน฿หดํานินเปอยางราบรื่น รวมทั้งชวยปูองกันละกเขปใญหาตาง ๆ ที่อาจกิดขึ้นเด ประกอบ
กับการตระหนักถึงธรรมชาติของผู฿ชพื้นที่การรียนรูหงนี้ นักรียนสวน฿หญที่มารียน เมเดนํานาฏศิลปเปประกอบ
อาชีพหลัก จึงอาจเมจําป็นตองจริงจังจนทํา฿หครียด รียนป็นงานอดิรก เมควรขมงวด ชน การกระทบอว ถีบ
หลี่ยม ป็นตน อาจจะปรับความขมขนลง ชน ดัดมือล็กนอย พอ฿หเดรียนรูวาป็นอยางเร การตั้งวง ระดับตอง
เมกินศีรษะ ครูตองปรับวิธีการบางอยางพื่อ฿หขากับด็กอมริกัน ควร฿หมีความสุขมากกวาขมงวดดานนื้อหา 
ประกอบกับทัศนคติของครูตอผูปกครอง พระ ชุมชน ละครูอาสาสมัครสาขาอื่น ๆ พื่อที่จะสรางการสดงละ
ผยพรตอสาธารณชนตอเป ป็นการสรางผลผลิตจากกลุมสังคมล็ก ๆ ฿นวัด พื่อขยายออกสูสังคมวงกวางขึ้น คือ 
นครชิคาก ทุกความสัมพันธแขางตน หากครูสามารถทําความขา฿จละปรับตัว฿หทํางานรวมกันเด จะป็นนวทาง
฿นการสรางรุปบบการรียนรูที่ตอบสนองปูาหมายของรงรียนละครงการเด  
 ดยสรุป ประสบการณแที่มีรวมกันของครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปี คือ การตระหนักถึงปูาหมายวาตอง
฿หผูรียนสามารถทําการสดงนาฏศิลปเทยเด ดังนั้นองคแประกอบตาง ๆ ที่จะสงผล฿หบรรลุปูาหมายเด จึงลวน
กี่ยวของละจําป็น อันเดก กระบวนการจัดการรียนสอน ดยตระหนักถึงธรรมชาติละความตองการของผูรียน 
ความสามารถละจตคติของครู ผูปกครอง ละผูที่กี่ยวของ บริบททางกายภาพ ป็นตน 
 
อภิปรายผล 
 นวทางหนึ่ง฿นการจัดพื้นที่การรียนรูนาฏศิลปเทย฿นตางประทศ฿หมีประสิทธิภาพ คือ รื่องของ
กระบวนการ หรือข้ันตอน฿นการถายทอดความรู การจะดึงดูด฿หผูรียนจดจอกับสิง่ที่รียนอยู ละสามารถนําความรู
ที่เดเปปรับ฿ชตามอกาสตาง ๆ อยางหมาะสม จะตองประกอบเปดวยความรวมมือจากหลายฝุาย ที่จะชวยกัน
สังกตการณแ วิคราะหและระดมความคิดห็นพื่อ฿หเดมาซึ่งหลักสูตรการสอน หรือวิธีการ฿นการสอนตละทอม 
ตละกลุมนักรียน การรียนนาฏศิลป ดยทั่วเปป็นนื้อหาทางทฤษฎีละการปฏิบัติ ซึ่ง฿นบริบทของวัดธัมมาราม 
จะนนหนักเปที่การฝึกปฏิบัติ กลาวคือ ปูาหมายของผูรียน จะตองสามารถสดงนาฏศิลปบนวทีเด จะตองป็น
กระบวนการที่ท้ังผูรียนละผูสอนตองรวมมือกัน ป็นบรรยากาศที่ทั้งสองฝุายตองมีปฏิสัมพันธแซึ่งกันละกันทักษะ
ถึงจะกิด พราะทั้งครูผูสอนองก็ตองมีทักษะที่มนยําละพียงพอ พื่อจะถายทอด฿หผูรียนสามารถนําเปฝึกตาม
เด หรือสามารถพัฒนาทักษะเปเดเกลกวาที่เดรียน กิดการปฏิบัติซ้ําจนกลายป็นความชํานาญ รําเดอยาง
คลองคลว จุดมุงหมาย฿นการจัดการรียนรูนาฏศิลปนั้น มีลักษณะสอดคลองกับทฤษฎีการรียนรูของบลูม  
(Bloom) (พยนตแธร สําร็จกิจจริญ. 2553 : 8-16) เดก ดานนื้อหาความรู ดานทักษะ ละดานจตคติ ดังตาราง
ปรียบทียบ 
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ทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม ขั้นตอนในการสอนของครูอาสาสมัคร 
ด๎านเนื้อหาความร๎ู  
ความรู : สามารถจําความรูที่เดรับการถายทอดมาก็บ
ละประมวลผล 
ด๎านทักษะ 
การรับรู : พื่อ฿หผูรียนดู สังกต ละทําตามตอเปเด 
ด๎านเจตคติ 
รับรู : สน฿จ฿นสิ่งราละสดงออก฿นรูปบบของความรูสึก
ที่กิดขึ้น 

ครูสาธิต 
: ยึดนวคิดตามครนูาฏศิลป฿นสมัยบราณที่ยังเมมีการรียน
ดานทฤษฎี ครูก็จะรํา฿หป็นลําดับรก พราะนาฏยศัพทแ
ยังเมเดมีมากทาปใจจุบัน ซึ่งปใจจุบันก็มีการปรับปลี่ยน
ล็กนอย ชน มีการถามพื่อลกปลี่ยนความคิดห็น 
ละสํารวจพื้นฐานของผูรยีนตละคน ทั้งนี้ ผูรียนคนอื่น ๆ  
฿นหองก็ยังจะเดรับรูนื้อหา฿นมุมตาง ๆ อีกดวย 

ด๎านเนื้อหาความร๎ู  
ขา฿จ : ปลละขยายความ฿นสิ่งที่เดรียนรู จับสิ่งสําคัญ
พื่อมากระทําตอ 
นําเป฿ช : ฿ชสิ่งที่เดรียนรูสรางสรรคแสิ่ง฿หม ซึ่งกิดจาก
ความขา฿จ 
ด๎านทักษะ 
ขั้นลงมือปฏิบัติ : ผูรียนสามารถปฏิบัติตามเด 
ด๎านเจตคติ 
ตอบสนอง : มีสวนรวมกับสิ่งท่ีกิดขึ้น  

ผ๎ูเรียนปฏิบัติไปพร๎อม ๆ กัน 
: หลังจากสาธิต฿หดู ก็฿หผูรียนลองปฏิบัติตาม กลาวคือ 
฿หลียนบบจากตนบบ฿หเด฿กลคียงมากที่สุด ครูจะ
ปฏิบัติทารําเปดวย อธิบายเปดวย ละสังกตผูรียนจาก
กระจกเปดวย ป็นชวงที่กระจายขั้นตอน หรือยอยลําดับ
การปฏิบัติทารําพื่อ฿หขา฿จละทําเดถูกตองอยางทจริง 

ด๎านเนื้อหาความร๎ู  
การวิคราะหแ : ยกยอยความรูพื่อทําความขา฿จ฿นตละสวน 
พื่อหาความช่ือยง ความหมือน ความตาง 
ด๎านทักษะ 
ขั้นดูความถูกตอง : ปฏิบัติเดถูกตอง ลดความผิดพลาด 
ด๎านเจตคติ 
คานิยม : ลือกปฏิบัติละศึกษา฿นสิ่งที่ป็นที่ยอมรับของสังคม 
จนกิดทัศนคติที่ดี 

เข๎มงวดขึ้น 
: หลังจากปฏิบัติทารําเดคอนขางยอะลว จะตองซอมซ้ํา ๆ 
พื่อดูความถูกตอง สวน฿หญป็นการสดงบบหมูคณะ
จึงจําป็นตอง฿ส฿จรื่องนี้ พราะหากผิดพลาดชวง฿ด 
หรือคน฿ดคนหนึ่ง จะป็นจุดสังกตที่ชัดจนมาก ดังนั้น
฿นขั้นนี้คือตองการลดความผิดพลาด฿หเดนอยที่สุด 
จนถึงเมมีความผิดพลาดลย ท้ังนี้฿นการปฏิบัตินาฏศิลป 
ยังตองมีการ “จับทา” ป็นทคนิคที่สําคัญมากตั้งต
บราณกาล พราะครูที่ดีจะ฿ส฿จละสน฿จ฿นจุดบกพรอง
ละช้ีนะ฿หกเขถูกจุด พราะหากเมบอกหรือเมจับทารํา 
ผูรียนก็จะตองสังกตอง ซึ่งด็กตละคนมีความบกพรอง
หรือจุดออนที่ตางกัน ครูผูช่ียวชาญ฿นศาสตรแนี้จึงควรกเข 
ชน หากด็กตัวสูงจะตองตั้งวงระดับเหน ขนยืดหรืองอ
คเหน ป็นตน 

ด๎านเนื้อหาความร๎ู  
สังคราะหแ : สรางความสัมพันธแของสิ่งที่ป็นนามธรรม฿ห
กิดรูปบบบางอยาง ผสมผสานสวนยอย ๆ ฿หขากัน
อยางป็นระบบ 

ย้ํารายละเอียด 
: ป็นการย้ําขั้นตอนที่ถูกตองอีกครั้ง ละฝึกเดอยางตอนื่อง 
พื่อความชํานาญตอเป ฿นกระบวนการนี้ หากป็นชุด
การสดงที่มีอุปกรณแ ผูสอนจะตองจัดหา฿หเดฝึกอยาง
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ด๎านทักษะ 
ความชัดจนละความตอนื่อง : รียนรูกระบวนการ
ตามขั้นตอนท่ีถูกตอง ละสามารถทําเดอยางตอนื่อง 
ด๎านเจตคติ 
จัดระบบ : จัดระบบจากความสัมพันธแของสิ่งที่กิดขึ้น 
หากสอดคลองกันก็ยึดปฏิบัติตอเป 

ครบถวน ละฝึกหลาย ๆ ครั้งพื่อความถูกตองมนยํา 
ลงรายละอียดถึงวิธีการจะขาหาอุปกรณแ คือรูวิธีหยิบ 
วิธีวางอุปกรณแ ฿นกรณีที่การสดงมีการ฿ชที่ตกตางกันเป  

ด๎านทักษะ 
ความป็นธรรมชาติ : สดงออกจนกลายป็นธรรมชาติ
ของผูรียนอง 
ด๎านเจตคติ 
บุคลิกภาพ : นําคานิยมที่เดจากการจัดระบบมาปฏิบัติ
จนกลายป็นนิสัยสวนตัวจนกระทั่งกลายป็นอุดมคติ 

คลํองแคลํว 
: มื่อสามารถจําทารําเดครบถวน ขากับดนตรีเด รําตรง
กับนื้อรอง ครูเมตองรําป็นตัวอยางขางหนา ละ
สามารถฝึกรําดยเมกระจกเดอยางคลองคลว ชํานาญ 
ชี่ยวชาญจนสามารถถายทอดตอเด พราะ฿นการสดง
จริง ผูสดงตองสงอารมณแ฿หกับผูชม ซึ่งหากเมสามารถ
ทําเดอัตนมัติตามธรรมชาติ พราะปกติซอมดยห็น
การคลื่อนเหวของตนอง฿นกระจก ก็จะทํา฿หเม
สามารถป็นนักสดงที่ดีเด  

ด๎านเนื้อหาความร๎ู  
ประมินคา : ตัดสินมูลคาของสิ่งตาง ๆ อยางมีกฎกณฑแ
ตามธรรมชาติขององคแความรูนั้น ๆ หรือตามกฎกณฑแ
ของสังคม 

การประเมินผล  
: ฿นกรณีการรียน ณ วัดธัมมาราม มีปูาหมาย฿หผูรียน
สามารถขึ้นสดงบนวทีเด ดังนั้นบื้องตนของกณฑแ
ประมินคือ ผูสดงกลาขึ้นวที สามารถตงหนา ตงตัว 
เด ละตอมาครูละผูชมอาจจะประมินรายบุคคลหรือ
รายกลุมจากความถูกตอง ป็นการวัดความจําของผูรยีน 
ความสวยงาม ป็นการวัดทักษะละความช่ียวชาญ 
จังหวะ ถือป็นสิ่งสําคัญ฿นนาฏศิลปเทย ป็นหนึ่ง฿น
ทักษะบื้องตนชนกัน หรืออ่ืน ๆ ชน ความพรอมพรียง 
การจัดถว ป็นตน  

 
 จากงานวิจัยรื่อง “การพัฒนารูปบบการรียนการสอนนาฏยสรางสรรคแที่สงสริมความคิดสรางสรรคแทาง
นาฏศิลปของผูรียนวิชานาฏศิลปเทย฿นสถาบันอุดมศึกษา” พบวา พื้นที่การรียนรูวิชานาฏศิลป ตองการการ
ตอบสนองตอวิธีสอนที่นนปฏิบัติ พราะการรียนรูดวยการปฏิบัติ จะรียนรูทคนิควิธีการจากประสบการณแดยตรง 
รียนรูจากการปฏิบัติจรงิ พราะนาฏศิลปป็นศิลปะขนงหนึ่งที่ตองการสรางอกลกัษณแ฿หตละชุดการสดงมีความ
ตกตางกันเป ตัวอยางจาก หลักสูตรการสอนนาฏศิลป ของสถาบันซับชปตอรแ ประทศสหรัฐอมริกา (Subchapter 
school) มีปูาหมาย คือ ตองการ฿หผูรียนกิดการรยีนรูจากการคิดสรางสรรคแดานการสดง มีความขา฿จ฿นบริบท
ทางวัฒนธรรม ช่ือมยงสูรื่องทางประวัติศาสตรแ สามารถวิคราะหแ วิจารณแ ละห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม฿น
สังคมที่หลากหลาย พื่อจุดมุงหมาย฿นการ฿หความรู รื่องการคลื่อนเหวรางกายที่ถูกตอง ผสานอารมณแที่สอดคลอง
กับการตนรํา฿นชุดการสดงนั้น ๆ ละพัฒนาตอยอดเปสูการสรางสรรคแชุดการสดง฿นรูปบบตาง ๆ  
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 อีกสถาบันที่กลาวถึง฿นงานวิจัยขางตน คือ Allan Hancock college รัฐคลิฟอรแนีย มีหลักสูตรการรียน
การสอนนาฏศิลปที่มีลักษณะผสมผสาน ทั้งรื่องของทคนิคการสดงบนวที การออกสียง ดนตรี การคลื่อนเหว 
สถาบันหงนี้฿หความสําคัญกับความสัมพันธแของผูรียน ผูสอน ละศิลปิน พราะผูรียนจะตองฝึกปฏิบัติงานกับศิลปิน 
หรือผูที่ประกอบอาชีพดานการสดง ฿นสวนของผูสอน จะมีบทบาทสําคัญ฿นหองรียน วิธีการ คือ สาธิต บรรยาย 
ละฝึก฿หผูรียนเดลงมือปฏิบัติจริง ดยจุดมุงหมาย฿นการรียนการสอนนาฏศิลปนั้น พื่อพัฒนาผูรียนดานความรู 
ละทักษะที่กิดจากการปฏิบัติจนกิดความชํานาญ สามารถสรางผลงานองเด ตลอดจนปลูกฝใงจตคติที่ดี฿นการรับรู
ความงามของนาฏศิลป (อุษา สบฤกษแ. 2545 :28-30) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 พื้นที่การรียนรูที่ดี ฿นทางกายภาพดยรวมห็นวาหมาะสมลว ต฿นดานของพื้นที่ทางการรียนรู  
ที่ประกอบดวยปใจจัยตาง ๆ ชน ครู นักรียน ผูปกครอง จะตองอาศัยความรวมมือ฿นการ฿ชศักยภาพของตละคน
฿หต็มที่ละหมาะสมที่สุด ซึ่ง฿นสวนของครูอาสาสมัครตละคน มีปูาหมายละลักษณะนิสัยตางกัน การขาถึง
นักรียนจึงตางกัน ชน หากครูที่ผานการรียนบบวิทยาลัยนาฏศิลปมา ก็จะมีความละอียดรื่องพื้นฐานทาง
นาฏศิลปบางอยาง หรือถาครอบครัวมีความกี่ยวของกับวงการนาฏศิลป฿นดาน฿ดดานหนึ่ง ก็จะขา฿จ฿นมุมที่กวาง
ขึ้นเปอีกระดับนึง ฿นสิ่งหลานี้ ทํา฿หกิดความชื่อมยงระหวางครูกับนักรยีน ทํา฿หการสะทอนของผูรียนตางกันเป 
ซึ่ง฿นอดีตสวน฿หญป็นบัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาฯ ตตอเป฿นอนาคต อาจจะรับบัณฑิตจากสถาบันอื่น
มา ชนดียวกับครูอาสาสมัครสาขาดนตรีละภาษาเทย ที่ริ่มคละสถาบันมากขึ้น ดังนั้น ขอสรุปของงานวิจัยนี้ 
อาจจะป็นผลที่มาจากบุคคลที่เดรับการศึกษามาหมือนกัน฿นระดับบัณฑิตศึกษา มื่อกิดการปลี่ยนผานของชวงวัย 
ก็มีผลตอการปลี่ยนปลงของวัดละรงรียน กลุมนักรียนละผูปกครองที่ปลี่ยนวัยเป อาจทํา฿หรูปบบการรียน
การสอนตองปรับตาม ควรสงสริม฿หบุคคลที่กี่ยวของเดมีอกาสสนอความคดิหน็ หรือวิจารณแอยางสรางสรรคแพื่อ
จะนําเปสูการปรับปรุงละพัฒนาตอเป  
 การวิจัย฿นครั้งตอเป ควรศึกษาพนที่การรียนรูของสถาบันดนตรีเทยละภาษาเทย พราะป็นสถาบันที่
อยูภาย฿ตการดูลของวัดธัมมารามชนกัน ทั้งยังมีครูอาสาสมัครประจําการ 1 ปีที่มาจากครงการดียวกัน 
(ครงการของคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย) จะชี้฿หห็นนวทางการจัดการรียนรูที่อาจจะอื้อประยชนแ
ซึ่งกันละกัน ละควร฿ชระบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งชิงปริมาณละคุณภาพ พื่อ฿หกิดผล฿นมิติตาง ๆ 
มากขึ้น ดยฉพาะผลที่จะออกมาป็นครงสรางพื่อป็นคูมือ฿นการวางผนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงคแของครูอาสาสมัคร 
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ป๓จจัยทางการบริหารที่สํงผลตํอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ี

THE ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING SUFFICIENCY SCHOOL MANAGEMENT IN SCHOOLS 
UNDER THE OFFICE OF UDON THANI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 

 
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย1 นวัตกร หอมสิน2 ประพรทิพย๑ คุณากรพิทักษ๑3 

TAWEESAK THATCHAI1 NAWATTAKORN HOMSIN2 PRAPORNTIP KUNAGORNPITAK3 
1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั

อุดรธาน ี
1,2อาจารยแ ดร. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา ความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน ละพื่อสรางสมการพยากรณแปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี กลุมตัวอยาง฿นการวิจัย
ครั้งนี้คือ ผูอํานวยการรงรียน จํานวน 255 คน เดมาดยวิธีการสุมบบบงช้ัน ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยป็น
บบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความช่ือมั่นปใจจัยทางการบริหารทากับ .956 ละการ
บริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียนทากับ .968 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คาฉลี่ย รอยละ 
สวนบี่ยงบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน ละวิคราะหแการถดถอยพหุคูณบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยสรุปเดดังนี้  
 1. ปใจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน มีความสัมพันธแกันทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. การสรางสมการพยากรณแปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พบวามี 5 ปใจจัย ป็นตัวพยากรณแที่ดีที่สุด มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ ทากับ .776 สามารถพยากรณแเดรอยละ 60.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สรางสมการพยากรณแ เดดังนี้  
  สมการพยากรณแ฿นรูปบบคะนนดิบ 
  

6 3 1 5 4Y =1.372+.147(X ) + .144(X ) + .154(X ) + .141(X ) + .125(X )  
  สมการพยากรณแ฿นรูปบบคะนนมาตรฐาน 
  

6 3 1 5 4Z = .201(X ) + .202(X ) + .231(X ) + .187(X ) + .194(X )  
คําสําคัญ : ปใจจัยทางการบริหาร, สถานศึกษาพอพียง, สมการพยากรณแ  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the relationship between administrative 
factors and sufficiency school management in schools and to create a predictive equation of 
administrative factors affecting sufficiency school management in schools under the office of 
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Udon Thani primary education service area. The sample consisted of 255 schools administrators, 
using stratified random sampling. The research instrument was a 5 level-rating scale 
questionnaire. The reliability on the administrative factors was at .956 and the sufficiency school 
management in schools was at .968. The statistical technigues employed in this analysis were 
mean, percentage, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and 
stepwise multiple regression analysis. The results were as follows:  
 1. The correlation between the administrative factors and sufficiency in schools had 
statistical significance at .01 
 2. A predictive equation of administrative factors affecting sufficient schools 
management in schools under the office of Udon Thani primary education service area found five 
factors. The correlation coefficient was at .776. The forecast was at 60.20 percent. The 
significance was at the .01 level. Create the forecast equation as follows:  
 The forecast equation of raw scores: 
 

6 3 1 5 4Y =1.372+.147(X ) + .144(X ) + .154(X ) + .141(X ) + .125(X )  
 The forecast equation of standard scores: 
 

6 3 1 5 4Z = .201(X ) + .202(X ) + .231(X ) + .187(X ) + .194(X )  
Keywords : administrative factors, sufficiency economy education, predictive equation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 จากสถานการณและนวนมการปลี่ยนปลงที่สําคัญของลกละของประทศเทย สดง฿หห็นวาลก
ละประทศเทยยังมีความสี่ยงของการพัฒนาละผชิญกับกระสการปลี่ยนปลงท่ีรวดร็ว รุนรง จนอาจนําเปสู
วิกฤติทางดานศรษฐกิจ สังคม การมือง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวดลอม หากการพัฒนายังคงดํานินตอเปดยขาด
การนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมาป็นครื่องกํากับการพัฒนา฿หสามารถรับมือกับการปลี่ยนปลงทั้ง
ภายนอกละภาย฿นเดกอกิดความสมดุลมั่นคงละยั่งยืนทางดานศรษฐกิจ สังคม สิ่งวดลอมละวัฒนธรรม 
(สํานักงานสภาที่ปรึกษาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ.  2556 : 78-79) 
 คณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) มีนยบายการขับคลื่อนละพัฒนาหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง พ.ศ. 2557 ดยกําหนดผนยุทธศาสตรแการบูรณาการการขับคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง (พ.ศ. 2557-2560) เว 7 ยุทธศาสตรแ (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานขับคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง.  2557) ซึ่งครอบคลุมการสงสริมการขับคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง฿นดานละภาคสวนตางๆ ดยฉพาะ฿นสวนของยุทธศาสตรแที่ 2 คือ การขับคลื่อนปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง฿นภาคการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการดํานินการรงรัด฿หสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง พื่อ฿หพรอมรับการปลี่ยนปลง฿ดๆ ที่อาจจะกิดขึ้นทั้ง฿นปใจจุบันละอนาคต 
(ทิศนา  ขมมณี.  2558 : 21-22) 
 สาระสําคัญของยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดานวิสัยทัศนแคือ “ประทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ป็นประทศพัฒนาลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยแขับคลื่อนสถานศึกษาศรษฐกิจพอพียง .  2560 : 12-13) ซึ่ง฿ห
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ความสําคัญกับการพัฒนาประทศ ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละการพัฒนาประทศ฿นระยะผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับที่ 12 มีหลักการสําคัญของผนพัฒนาฯ ดยฉพาะ ขอที่ 1 คือ ยึด “หลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง” (สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ.  
2559 : 4) ซึ่งการกําหนดกลยุทธ วิสัยทัศนแ สถานศึกษาน้ันตองยึดยง฿หสอดคลองดวย 
 การบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําร็จมีประสิทธิผลนั้นตองอาศัยปใจจัยทางการบริหารหลายดาน
มาดํานินการกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ยุวดี  ประทุม.  2559 : 133-135) ที่เดศึกษาปใจจัยการบริหาร
ที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 สรุปเววา ปใจจัย
ที่มีผลตอประสิทธิผลของรงรียน เดก ปใจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารรงรียนละปใจจัยดาน
วัฒนธรรมองคแการรงรียน ผลจากการวิคราะหแพบวาปใจจัยการบริหารดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
รงรียน ละปใจจัยการบริหารดานวัฒนธรรมองคแการรงรียน ดยรวมละรายดานทุกดานอยู฿นระดับมาก 
ชนดียวกันกับงานวิจัยของ (อคีราภแรัตนแ  วรรณรัตนแ.  2556 : 149) ที่เดศึกษาปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอ
ความมีประสิทธิผลของรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาขต 6 สรุปเววา ปใจจัยทางการบริหารของผูบริหาร ทั้ง 8 ดาน คือภาวะผูนํา บรรยากาศขององคแการ 
การมีสวนรวมของผูปกครองละชุมชน รงจูง฿จ การทํางานป็นทีม การติดตอสื่อสาร วัฒนธรรมองคแการ ละการ
ควบคุมงาน พบวาปใจจัยทางการบริหารของผูบริหารดยรวมอยู฿นระดับมากท่ีสุด 
 จากสภาพปใญหาทางดานศรษฐกิจ สังคม นวนมการปลี่ยนปลงท่ีสําคัญของลกละของประทศเทย 
ละจากการที่จังหวัดอุดรธานี ป็นพ้ืนท่ี฿กลชายดนระหวางประทศเทยละประทศลาว มีประชากรจากประทศ
พื่อนบานขามา฿นพื้นที่ ทํา฿หศรษฐกิจ สังคม มีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว ละจากสภาพปใญหาที่กลาวมา
ขางตน นับวันปใญหาจะมีความสลับซับซอนมากขึ้นซึ่งป็นทั้งอกาสละป็นท้ังความสี่ยงตอการพัฒนาประทศละ
คน฿นชาติ ละพื่อป็นการสรางภูมิคุมกัน฿หสังคมขมข็ง ตรียมความพรอม฿หกคน สังคม ละระบบศรษฐกิจ 
จึงทํา฿หหนวยงานภาครัฐมีการกําหนดนยบาย ผนพัฒนาตางๆ จากรัฐบาล ทํา฿หสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ซึ่งป็นสวนราชการจะตองปฏิบัติตามนยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนยบายจากรัฐบาล ดยฉพาะการนอมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
มาขับคลื่อนสูสถานศึกษา฿นทุกระดับ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
 ดวยหตุนี้ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาถึงปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พื่อจะเดทราบถึงระดับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพอพียงวาอยูระดับ฿ด มีปใจจัยทางการบริหาร฿ดบางที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอพียงละมีความสัมพันธแบบ฿ด พื่อนําขอมูลที่เดเปปรับ฿ชดํานินการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียงตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ี
 2. พื่อสรางสมการพยากรณแ ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ปใจจัยทางการบริหาร หมายถึง องคแประกอบ฿นการบริหารที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ซึ่งประกอบดวยปใจจัย 6 
ดาน เดก 
  1.1 ปใจจัยดานครู หมายถึง ผูที่ทําหนาท่ีกี่ยวของกับการจัดการรียนการสอนละสงสริมการรียนรู
ของนักรียนดวยวิธีการตางๆ ป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัย฿ฝุรียน ฿ฝุรู ฿ฝุพัฒนาตนองอยูสมอ ติดตามความ
คลื่อนเหว การปลี่ยนปลงทางดานศรษฐกิจ สังคม การมือง ทคนลยี  
  1.2 ปใจจัยดานภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตอบุคคลละสังคม฿น
องคแการ กิดการยอมรับละมีการขยายตอเป พฤติกรรมนั้นจะทํา฿หกิดผลสําร็จตามปูาหมายละป็นเปตามที่
ผูนําตองการ  
  1.3 ปใจจัยดานการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการของการสงผานขาวสาร ขอท็จจริง ความรู คําสั่ง
ตางๆ ละหรือความขา฿จจากบุคคลหนึ่งเปยงัอีกบุคคลหนึ่ง ดยการ฿ชวิธีการติดตอสื่อสารกับบุคลากรดวยวิธีการที่
หลากหลาย ท้ังที่ป็นทางการละเมป็นทางการ พื่อทํา฿หกิดความขา฿จอันดีระหวางบุคลากรภาย฿นองคแการ 
  1.4 ปใจจัยดานวัฒนธรรมองคแการ หมายถึง บบผนที่กี่ยวของกับนวคิด คานิยม ความขา฿จ 
ความช่ือ ความรูสึกของสมาชิก฿นองคแการ นวปฏิบัติ สดงออกถึงพฤติกรรมของคน฿นองคแการนั้นๆ ซึ่งกิดจาก
ความตองการที่จะปลี่ยนปลงภาย฿นองคแการ ซึ่งป็นบรรทัดฐานพื่อ฿หสมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันเปสู
สมาชิกรุน฿หม  
  1.5 ปใจจัยดานทักษะการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางาน การดํานินการ฿ชศาสตรและ
ศิลปของบุคคลหรือกลุมบุคคลภาย฿นองคแการ รวมมือกันดํานินกิจกรรมหรืองานอยางมีระบบ ดยอาศัย
กระบวนการบริหาร บุคลากร ทรัพยากรตางๆ ละทักษะการบริหารมา฿ช฿นการดํานินการ 
  1.6 ปใจจัยดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ หมายถึง การประยุกตแ฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 
ทคนลยีการสื่อสารละทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณแครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนงานสารสนทศ ดํานินงานดานการ
วางผน วางกลยุทธแ ประกอบการตัดสิน฿จ การประชุม การติดตามควบคุมดํานินกิจกรรมตางๆ ขององคแการ 
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง หมายถึง การที่ผูอํานวยการรงรียนสถานศึกษาพอพียง ฿น
รงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี นําปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา฿ช฿นการ
บริหารจัดการสถานศึกษาละการจัดการศึกษา฿นสถานศึกษา฿นทุกมิติ ตามองคแประกอบของรายการประมินละ
กณฑแคุณภาพ สถานศึกษาบบอยางการจัดกิจกรรมการรียนรูละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง (สถานศึกษาพอพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 องคแประกอบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยแสถานศึกษาพอพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ.   
2554 : 2-3) ดังตอเปนี้ 
  2.1 ดานนยบาย หมายถึง สถานศึกษาที่มีนยบายนอมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา
ขับคลื่อน฿นสถานศึกษาละบูรณาการผนปฏิบัติงานประจําปี  
  2.2 ดานวิชาการ หมายถึง สถานศึกษาที่มีผนงาน/ครงการ/กิจกรรม ดานวิชาการที่สงสริมการ  
บูรณาการหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการจัดกิจกรรมการรียนรู  
  2.3 ดานงบประมาณ หมายถึง สถานศึกษาที่มีการวางผนการบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
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  2.4 ดานการบริหารทั่วเป หมายถึง สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ละหลงการ
รียนรู฿นสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง พื่อสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอพียงของผูรียน 
 3. สถานศึกษาพอพียง หมายถึง สถานศึกษาบบอยางการจัดกิจกรรมการรียนรูละการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รื่ อง สถานศึกษาบบอยางการจัด
กิจกรรมการรียนรูละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง “สถานศึกษาพอพียง”  
 4. ขนาดของรงรียน หมายถึง การบงขนาดของรงรียนตามจํานวนนักรียน ซึ่งเดก 1) รงรียน
ขนาดล็ก จํานวนนักรียนเมกิน 120 คน 2) รงรียนขนาดกลาง จํานวนนักรียนตั้งต 121-499 คน 3) รงรียน
ขนาด฿หญ จํานวนนักรียนตั้งต 500 คนขึ้นเป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ปใจจัยทางการบริหาร เดสังคราะหแจากองคแประกอบ฿นการบริหาร ทฤษฎีละงานวิจัยที่
กี่ยวของ เด 6 ปใจจัย สวนการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน ผูวิจัยเดยึดองคแประกอบของรายการ
ประมินละกณฑแคุณภาพ สถานศึกษาบบอยางการจัดกิจกรรมการรียนรูละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง (สถานศึกษาพอพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ป็นงานวิจัยชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีดํานินการวิจัย ดังนี ้
 1. ประชากร ประชากร฿นการวิจัย คือ ผูอํานวยการรงรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รื่อง 
สถานศึกษาบบอยางการจัดกิจกรรมการรียนรูละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
“สถานศึกษาพอพียง” ปี 2550 - 2559  สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี จํานวน 667 คน 
จากจํานวน 667 รงรียน 
 2. กลุํมตัวอยําง ผูวิจัยเดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 255 คน จากตารางขนาดของกลุมตัวอยาง 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒนแ ปิตยานนทแ ละ ดิรก ศรีสุข. 2559 : 150-151) ซึ่ง฿ชระดับความช่ือมั่น 95 ปอรแซ็นตแ 
ละระดับความคลาดคลื่อน ±5 ปอรแซ็นตแ สุมตัวอยางดย฿ชการสุมบบบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดของรงรียน 

ตัวแปรพยากรณ๑ 
ปใจจัยทางการบริหาร 

ตัวแปรเกณฑ๑ 

ปใจจัยดานครู 
การบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียน 
  1. ดานนยบาย  
  2. ดานวิชาการ  
  3. ดานงบประมาณ  
  4. ดานการบริหารทัว่เป 

ปใจจัยดานภาวะผูนาํ 
 

 
ปใจจัยดานการส่ือสาร 
 
 
 

 

ปใจจัยดานวัฒนธรรมองคแการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปใจจัยดานทักษะการบริหารจัดการ 
 

ปใจจัยดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ 
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 3. ลักษณะของเคร่ืองมือ ฿นการวิจัยครั้งนี้ ป็นบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยพัฒนาจาก
การศึกษาอกสาร หลักการ นวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยที่กี่ยวของ บงออกป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สอบถามขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามปใจจัยทางการบริหาร฿นรงรียน มีคาความช่ือมั่น
ทากับ .956 ตอนท่ี 3 สอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน มีคาความช่ือมั่นทากับ .968  
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล นําผลที่เดจากบบสอบถามมาวิคราะหแหา คาสถิติ ดย฿ชปรกรมสถิติ
สําร็จรูปทางสังคมศาสตรแ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) ฿นการวิคราะหแคาสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเดทําการวิคราะหแขอมูล฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่เดกําหนดเวดังน้ี 
 1. ผลการวิคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง
฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี วิคราะหแดย฿ชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ 
(Coefficient of Correlation) รายละอียดดังสดง฿นตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางการบริหาร (X) กับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง
 ฿นรงรียน (Y) สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี 

ตัวแปร       Y 

 1.000 .440** .478** .515** .390** .484** .598** 

  1.000 .410** .405** .413** .475** .446** 

   1.000 .486** .482** .446** .586** 

    1.000 .412** .613** .611** 

     1.000 .505** .556** 

      1.000 .616** 
Y       1.000 
**P < .01 
 
 จากตารางที่ 1 มื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางตัวปรพยากรณแดวยกัน มีความสัมพันธแทางบวกอยู฿น
ระดับคอนขางต่ําถึงระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยูระหวาง .390 ถึง .613 ซึ่งมีคาเมกิน .80 จึงทํา฿หเม
กิดปใญหาภาวะความสัมพันธแชิงพหุคูณ (Multicollinearity) ละมื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางการ
บริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน พบวา มีความสัมพันธแทางบวกอยู฿นระดับปานกลางถึง
ระดับสูง มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอยูระหวาง .446 ถึง .616 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. วิคราะหแปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน ฿ชการ
วิคราะหแถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดยวิธีวิคราะหแการถดถอยพหุคูณบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พื่อดูวาตัวพยากรณแ฿ดที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอพียง฿นรงรียน ลวนําตัวปรนั้นเปสรางสมการพยากรณแ รายละอียดดังสดง฿นตารางที่ 2, 3 
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ตารางที่ 2 การวิคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ สัมประสิทธิ์การถดถอยละความคลาดลื่อนของการ
 ประมาณคา ตัวปร (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ลําดับขั้นตัวพยากรณ๑ R  Adj  S.E. F P-values 

( ) .616 .379 .377 .213 154.541 .000 

( ) ( ) .707 .500 .496 .191 61.090 .000 

( ) ( ) ( ) .747 .558 .552 .180 32.556 .000 

( ) ( ) ( ) ( ) .763 .582 .575 .176 14.647 .000 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .776 .602 .594 .172 12.641 .000 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาลําดับขั้นที่มีประสิทธิภาพการพยากรณแตัวปรกณฑแเดสูงสุด คือ  ขั้นสุดทาย มี 
ตัวปรที่ถูกลือกขาสูสมการ 5 ตัวปร เดก ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ป็นตัวปรพยากรณแที่สงผลตอการ
บริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ 
(R) ทากับ .776 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแการตัดสิน฿จ ( ) ทากับ .602 นั่นคือ หมายความวาตัวพยากรณแทั้ง 5 ตัว 
สามารถพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณแตัวปรกณฑแเดรอยละ 60.20 
 
ตารางที 3 คาคงที่ของตัวปรตนที่ป็นตัวปรพยากรณแสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบละ
 คะนนมาตรฐานท่ีเดรับการคัดลือก฿หขาสูสมการถดถอย 

ป๓จจัย B S.E. Beta t P-values 
คาคงท่ี (Constant) 1.372 .169  8.106 .000 

( ) .147 .040 .201 3.644 .000 

( ) .144 .036 .202 3.993 .000 

( ) .154 .033 .231 4.617 .000 

( ) .141 .037 .187 3.786 .000 

( ) .125 .035 .194 3.555 .000 

R = .776                        S.E. = .172 
 
 จากตารางที่ 3 ตัวปรกณฑแ (Y) ขึ้นอยูกับตัวปรพยากรณแ เดก ปใจจัยดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ 
( ) ปใจจัยดานการสื่อสาร ( ) ปใจจัยดานครู ( ) ปใจจัยดานทักษะการบริหารจัดการ ( ) ละปใจจัยดาน
วัฒนธรรมองคแการ ( ) มื่อนําคาสถิติตางๆ มาสรางสมการเดสมการพยากรณแการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ดังนี้ 
 สมการพยากรณแ฿นรูปบบคะนนดิบ 

   
 สมการพยากรณแ฿นรูปบบคะนนมาตรฐาน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยรื่อง ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มีประด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยความสัมพันธแระหวางปใจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียน พบวา ปใจจัยทางการบริหารทุกปใจจัยดยรวมมีความสัมพันธแทางบวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอพียง฿นรงรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจนื่องจาก ปใจจัยทางการบริหารทั้ง 6 ปใจจัย ป็น
องคแประกอบสําคัญ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน คือ 1) ปใจจัยดานครู ป็นผูที่ทําหนาที่
กี่ยวของกับการจัดการรียนการสอนละสงสริมการรียนรูของนักรียนดวยวิธีการตางๆ สอดคลองกับ (วิเล  ตั้งจิต
สมคิด.  2557 : 131-142) กลาววา บทบาทหนาที่ของความป็นครูเดก หนาที่การสั่งสอนละฝึกอบรม อบรม
คุณธรรมละจริยธรรม การคนควาวิจัยหรือการสวงหาความรู฿หมๆ การถายทอดวัฒนธรรม 2) ปใจจัยดานภาวะ
ผูนํา ป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตอบุคคลละสังคม฿นรงรียนกิดการยอมรับ พฤติกรรมนั้นจะทํา฿ห
กิดผลสําร็จตามปูาหมายละป็นเปตามที่ผูอํานวยการรงรียนตองการ สอดคลองกับ (นิติพล  ภูตะชติ.  2559 : 
252) กลาววา ภาวะผูนําป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลละสังคม฿นองคแการ พราะภาวะของผูนําจะมีผลตอ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ที่กี่ยวของ 3) ปใจจัยดานการสื่อสาร ป็นกระบวนการของการสงผานขาวสาร ขอท็จจริง 
ความรู คําสั่งตางๆ ละหรือความขา฿จจากบุคคลหนึ่งเปยังอีกบุคคลหนึ่ง ทํา฿หกิดความขา฿จอันดีระหวาง
บุคลากรภาย฿นรงรียน สอดคลองกับ (นิทัศนแ  ศิริชติรัตนแ.  2559 : 219-222) กลาววา การสื่อสารที่ดีป็นกลยุทธแ
ที่จะสามารถกระตุน฿หกิดการปฏบิัติที่มีประสทิธิภาพละกิดผลสําร็จกองคแการ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
คือการสื่อสารที่ขา฿จงาย พื่อ฿หสามารถรวมกันนําพาองคแการเปสูความสาํรจ็ตามปูาหมายเดอยางสงูสุด 4) ปใจจัย
ดานวัฒนธรรมองคแการ ป็นบบผนท่ีกี่ยวของกับนวคิด คานิยม ความขา฿จ ความช่ือ ความรูสึกของสมาชิก฿น
องคแการ นวปฏิบัติ สดงออกถึงพฤติกรรมของคน฿นองคแการนั้นๆ ซึ่งกิดจากความตองการที่จะปลี่ยนปลง
ภาย฿นองคแการ ซึ่งป็นบรรทัดฐานพื่อ฿หสมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันเปสูสมาชิกรุน฿หมอันจะสงผลตอการ
พัฒนารงรียน สอดคลองกับ (นิติพล  ภูตะชติ.  2559 : 135) กลาววา อิทธิพลของวัฒนธรรมองคแการจะมีผลตอ
พฤติกรรมของพนักงาน฿นองคแการหลายอยาง ชน ความรวมมือของสมาชิก การตัดสิน฿จ การปฏิบัติงาน สมาชิก฿น
องคแการจะมีความรูสึกผูกพันตอองคแการ นอกจากนั้น วัฒนธรรมองคแการยังมีผลตอความสําร็จละประสิทธิภาพ
ของการทํางาน฿นองคแการดวย 5) ปใจจัยดานทักษะการบริหารจัดการ ป็นกระบวนการทํางาน การดํานินการ฿ช
ศาสตรและศิลปของบุคคลหรือกลุมบุคคลภาย฿นรงรียน รวมมือกันดํานินกิจกรรมหรืองานอยางมีระบบ ฿หบรรลุ
วัตถุประสงคและปูาหมายภาย฿ตสภาพวดลอมที่ปลี่ยนปลงทั้งภาย฿นละภายนอกรงรียน ดยอาศัย
กระบวนการบริหาร บุคลากร ทรัพยากรตางๆ ละทักษะการบริหารมา฿ช฿นการดํานินการ ซึ่งผูอํานวยการรงรียน
จะบริหารจัดการเดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ (จรุณี  กาอี้ยน.  2557 : 1-2) กลาววา การบริหาร คือ การ
฿ชศาสตรและศิลปนําทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ฿หบรรลุวัตถุประสงคแที่กําหนด
เวอยางมีประสิทธิภาพ 6) ปใจจัยดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ป็นการประยุกตแ฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 
ทคนลยีการสื่อสารละทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณแครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนงานสารสนทศ ดํานินงานดานการ
วางผน วางกลยุทธแ ประกอบการตัดสิน฿จ การประชุม การติดตามควบคุมดํานินกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ประดิษฐ  จัดสภา.  2557 : 33) สรุปวา สารสนทศมีความสําคัญตอการบริหารพราะจะชวย฿ห
ผูบริหาร฿นดานการวางผน การตัดสิน฿จดํานินกิจกรรมตางๆ ขององคแการเดอยางมีประสิทธิภาพละสามารถ
กเขปใญหาเดตรงจุด  
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 2. ผลการวิจัยพื่อสรางสมการพยากรณแ ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พบวา ตัวปรที่ถูกลือกขาสูสมการมี 
5 ตัว รียงลําดับขาสูสมการเดดังนี้ ดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ  ดานการสื่อสาร  ดานครู  
ดานทักษะการบริหารจัดการ  ละดานวัฒนธรรมองคแการ  ป็นตัวพยากรณแที่ดีที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแพหุคูณ ทากับ .776 สามารถพยากรณแการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เดรอยละ 60.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจนื่องจาก 
ปใจจัยทางการบริหารทั้ง 5 ปใจจัย ป็นองคแประกอบสําคัญ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน คือ 
1) ปใจจัยทางการบริหารดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ฿นยุคปใจจุบันมีความสําคัญ฿นการทํางาน การนํา
ทคนลยีสารสนทศมาปรับ฿ช฿นการบริหารงาน การประยุกตแ฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ ทคนลยีการสื่อสารละ
ทรคมนาคม  ป็นสิ่งจําป็นตอการดํานินงานดานการวางผน วางกลยุทธแ ประกอบการตัดสิน฿จ การประชุม การ
ประมินงาน การติดตามควบคุมดํานินกิจกรรมตางๆ ของผูอํานวยการรงรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ (วันชค  
วารินิน.  2558) สรุปวา การบริหารบนฐานความรูผูบริหารละผูที่กี่ยวของทุกฝุายควรมีการ฿ชทคนลยีขอมูล
ขาวสารมาชวยสวงหาความรูพื่อนํามาประกอบการวางผนละมีการวานผนงานดวยความรอบรูกี่ยวกับ
วิชาการตางๆ 2) ปใจจัยทางการบริหารดานการสื่อสาร สดง฿หห็นวา฿นทุกรงรียนการบริหารงาน การสั่งการ 
คําสั่งตางๆ หรือการสรางความขา฿จจากบุคคลหนึ่ งเปยังอีกบุคลหนึ่ง ผูบริหารมีการ฿ชวิธีการติดตอสื่อสารกับ
บุคลากร฿นรงรียนดวยวิธีที่หลากหลาย พื่อ฿หกิดความขา฿จอันดีระหวางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  
(อคีราภแรัตนแ  วรรณรัตนแ.  2556 : 53-57) สรุปวา การติดตอสื่อสารป็นกระบวนการสําคัญ฿นการบริหาร ทั้งนี้
พราะทุกขั้นตอนของการบริหารยอมมีการติดตอสื่อสารกี่ยวของสมอ เมวาจะป็นการติดตอสื่อสารบบป็น
ทางการหรือเมป็นทางการ การติดตอสื่อสารที่ดีมีหตุผลกอ฿หกิดบรรยากาศที่ดี฿นการทํางาน การติดตอสื่อสารมี
ประยชนแตอการบริหารงานตทั้งนี้ ตองอาศัยปใจจัยหลายๆ ปใจจัยประกอบ ตปใจจัยที่ขาดสียมิเด ก็คือการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล฿นองคแการทั้ง฿นลักษณะที่ป็นทางการละเมป็นทางการ ละสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(สุดารัตนแ  อุปปะ.  2559) สรุปวา นวทาง฿นการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
฿นสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุแ ผูบริหารควรทําความขา฿จ฿นรื่องการ
นําตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงละสามารถสื่อสารกับบุคลากร฿หชัดจนดานหลักสูตรละการจัดการ
รียนรู 3) ปใจจัยทางการบริหารดานครู สดง฿หห็นวาครูป็นผูที่มีหนาที่กี่ยวของกับการจัดการรียนการสอนละ
สงสริมการรียนรูของนักรียน ละครูป็นบุคคลสําคัญลวสถานศึกษายอมตองมีการวางผนกําลังคน การสรรหา 
การ฿ชกําลังคน การประมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนากําลังคน ละการดูลสวัสดิการบุคลากร สอดคลองกับ 
(วิเล  ตั้งจิตสมคิด.  2557 : 131-142) กลาววา บทบาทหนาที่ของความป็นครู เดก หนาที่การสั่งสอนละ
ฝึกอบรม อบรมคุณธรรมละจริยธรรม การคนควาวิจัยหรือการสวงหาความรู฿หมๆ การถายทอดวัฒนธรรม การ
สรางมนุษยสัมพันธแ การปฏิบัติหนาที่พิศษตางๆ การรายงานผลละการนะนว ละการจัดกิจกรรมนักรียน 
นอกจากนี้ครูตองมีหนาที่รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพครูละความป็นผูนํา
ทางวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ (วิจิตรา  พิ่มขึ้น.  2558) สรุปวา สภาพละนวทางการบริหารรงรียนดย
฿ชหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ ครูผูสอนควร
จัดกิจกรรการรียนการสอน ดย฿หมีการบูรณาการปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หครอบคลุมทุกกลุมสาระละทุก
ระดับช้ัน ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดทําผนงานที่กี่ยวของกับการสงสริ ม฿ห
บุคลากรเดรับการฝึกอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ขารวมกิจกรรมตางๆ ที่กี่ยวกับหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ (กัญญแญาจิต  กวสน.  2559) สรุปวา ภาพสะทอนการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿นสถานศึกษา งื่อนเขที่สงสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาครูละบุคลากร
พื่อสรางความรู ความขา฿จละความตระหนัก จัดอบรมสัมมนาครู ปรับปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 4) ปใจจัยทางการบริหารดานทักษะการบริหารจัดการ สดง฿หห็นวาผูบริหารที่จะบริหารจัดการ
รงรียนเดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยทักษะการบริหารจัดการ ท่ีมีการดํานินการดย฿ชศาสตรและศิลปของ
บุคคลภาย฿นรงรียนนอกรงรียนรวมมือดํานินกิจกรรมอยางมีระบบ สอดคลองกับ (ธีระพล  พ็งจันทรแ.  2557 : 
38) กลาววา การบริหารจัดการ หมายถึง การ฿ชศาสตรและศิลปของบุคคลตั้งต 2 คน ขึ้นเปรวมมือกันดํานิน
กิจกรรมหรืองาน฿หบรรลุวัตถุประสงคแที่วางเวรวมกัน ดยอาศัยกระบวนการ ละทรัพยากรทางการบริหารป็น
ปใจจัยอยางประหยัด ละ฿หกิดประยชนแสูงสุด 5) ปใจจัยทางการบริหารดานวัฒนธรรมองคแการ สดง฿หห็นวา 
อิทธิพลของวัฒนธรรมองคแการจะมีผลตอพฤติกรรมของคนบุคคล฿นรงรียนหลายอยาง ชน ความรวมมือของ
สมาชิก การตัดสิน฿จ การปฏิบัติงาน นอกจากนั้น วัฒนธรรมองคแการยังมีผลตอความสําร็จละประสิทธิภาพของ
การทํางาน฿นรงรียนดวย สอดคลองกับ สอดคลองกับ (บรรจบ  บุญจันทรแ.  2556 : 31) กลาววา วัฒนธรรม
องคแการป็นสิ่งสําคัญที่สดงออกถึงพฤติกรรมของคน฿นองคแการนั้นๆ ซึ่งกิดจากความตองการที่จะปลี่ยนปลง
ภาย฿นองคแการ วัฒนธรรมองคแการจะสรางประยชนแหรือคุณคา฿หกองคแการนั้นๆ ผูบริหารควร฿หความสําคัญกับ
วัฒนธรรมองคแการ 
  อีกประด็นที่มีความนาสน฿จ นั่นคือ ปใจจัยทางการบริหารดานภาวะผูนํา เมสามารถพยากรณแเดวา
สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการบริหารงาน฿นองคแการหรือ฿นรงรียนนั้นเมเดนนที่ตัวผูบริหาร฿นการป็นผูนํา฿นการ
ปฏิบัติงานพียงผูดียว ตนนที่บุคลากรทุกคน฿นองคแการมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการละดํานินงานองคแการ
หรือรงรียนจึงจะประสบผลสําร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ (อคีราภแรัตนแ  วรรณรัตนแ.  2556 : 157-158) เดศึกษา
ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 6 พบวา การดํานินงาน฿นองคแการนั้นเมเดนนที่ผูบริหารรงรียน฿หป็น
ผูนํา฿นการปฏิบัติงาน฿นรงรียนผูดียวตนน฿หบุคลากรทุกคนมีสวนรวม฿นการปฏิบัติ  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช๎  
  จากผลการวิจัยพื่อสรางสมการพยากรณแ ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มีปใจจัย 5 ดาน ที่สามารถ
พยากรณแการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน เดดีที่สุดรอยละ 60.20 ดังนั้น สํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี สามารถนําผลการศึกษาวิจัยเปกําหนดนยบาย ผนงาน฿นการพัฒนาสถานศึกษา
พอพียง ดย฿หความสําคัญกับดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ดานการสื่อสาร ดานครู ดานทักษะการบริหาร
จัดการ ละดานวัฒนธรรมองคแการ พราะทั้ง 5 ดานนี้ สามารถพยากรณแการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เดดีที่สุด 
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 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปใจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน พื่อ
ปรียบทียบกัน ซึ่งจะป็นขอมูล฿นการพัฒนารูปบบหรือนวทาง฿นการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿น
รงรียนที่ดีตอเป 
  2.2 ควรมีการศึกษาปใจจัยทางการบริหารที่สงผลการบริหารจัดการสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน 
฿นสังกัดอื่นๆ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาระดับความครียด  ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 2) พื่อศึกษาระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 ละ 3) พื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอ
ความครียดของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 กลุม
ตัวอยางป็นนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ฿ชวิธีการลือกกลุมตัวอยางบบบงช้ัน 
(Stratified random sampling) จํานวน 485 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) บบ
ประมินความครียดสวนปรุง ชุด 20 ขอ (SPST-20) 2) บบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 3) บบสอบถามปใจจัยที่
สงผลตอความครียด สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแพียรแสัน ละทดสอบสมมติฐานดวยการวิคราะหแการถดถอยบบพหุคูณ  บบขั้นตอน (Stepwise) 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 มี
ความครียดดยรวมอยู฿นระดับสูง  
 2. ระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 พบวา ดานปใญหาการรียนของนักรียน฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.53, 
S.D.=0.71) ดานพฤติกรรมของครู ฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.62) ดานสัมพันธภาพ
ระหวางนักรียนกับผูปกครอง฿นภาพรวมอยู฿นระดับดี ( X =3.96, S.D.=0.64) ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับ
พื่อน฿นภาพรวมอยู฿นระดับดี ( X =3.88, S.D.=0.61) ละดานการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.67)  
 3. ปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนกัรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 31 คือ ปใญหาการรียนของนักรียน  ภาวะสุขภาพ  ละสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน มี
ความสามารถ฿นการทํานายการกิดความครียดของนักรียนเดรอยละ 12.00 
คําสําคัญ : ปใจจัย, ความครียด, สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were : 1) study the level of stress of mathayomsuksa VI 
students in the secondary educational survice area office 31.  2) study the level of factor 
affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary educational survice area office 
31.  3) study factor affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary educational 
survice area office 31. The samples of this study were 485 Mathayomsuksa VI Students of the 
academic year of 2017. The samples were chosen by the Stratified Random Sampling.  The 
instruments for collecting data included 1) Suanprung Stress Test-20  2) Personal Data 
Questionaire  3) Questionaire of Factor Affecting Stress. The  statistics used in data analysis were 
mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and Stepwise multiple regression  
analysis.  
 The  results  of  this  research  revealed  as  follow ;  
 1. Mathayomsuksa VI students in the secondary educational survice area office 31 had 
high stress level. 
 2. The level of factor affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary 
educational survice area office 31.  The result of  the research revealed  that Learning problem of 
student had moderate level ( X =2.53, S.D.=0.71), Teacher behavior had moderate level ( X =3.22, 
S.D.=0.62), Relationship between student and Parent had good level ( X =3.96, S.D.=0.64), 
Relationship between student and friend had good level ( X =3.88, S.D.=0.61) and Perception of 
parental expectations had very level ( X =3.70, S.D.=0.67)  
 3. Factor affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary educational 
survice area office 31 were Learning problem of student, Health condition and Relationship 
between student and friend. They were capability in prediction the student stress 12.0 
percentages.  
Keywords : Factor, Stress, The Secondary Educational Survice Area Office 31 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สภาพสังคม฿นปใจจุบันที่มีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว อันนื่องมาจากความจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและทคนลยี สงผล฿หคน฿นสังคมตางตองพยายามปรับตัวละตอสูขงขันกันพื่อความอยูรอด 
รวมทั้งปใญหาตาง ๆ ที่ตองผชิญ฿นชีวิตประจําวัน สงผล฿หบุคคลสะสมความกดดันตาง ๆ จนกิดป็นความกลัว 
ความรูสึกคับของ฿จ ละความวิตกกังวลตาง ๆ ซึ่งสิ่งหลานี้คือความครียดนั่นอง ความครียดป็นรื่องที่มีกันทุกคน 
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพปใญหา การคิด ละการประมินสถานการณแของตละคน ถาราคิดวาปใญหาที่กิดขึ้น
เมรายรง ราก็จะรูสึกครียดนอยหรือมราจะรูสึกวาปใญหานั้นรายรง ตราพอจะรับมือเหว ราก็จะเมครียดมาก 
ตถารามองวาปใญหานั้น฿หญ กเมเหว ละเมมี฿ครชวยราเด ราก็จะครียดมาก ความครียด฿นระดับพอดี ๆ จะชวย
กระตุน฿หรามีพลังมีความกระตือรือรน฿นการตอสูชีวิต ชวยผลักดัน฿หราอาชนะปใญหา ละอุปสรรคตาง ๆ เดดีขึ้น 
(กรมสุขภาพจิต.  2555 : 5-6) 
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 ความครียดสามารถกิดขึ้นเด฿นทุกชวงวัยตั้งตด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ ดยฉพาะนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งป็นชวงวัยรุน ซึ่งนับป็นชวงหัวลี้ยวหัวตอของชีวิต นื่องจากป็นวัยท่ีมีการปลี่ยนปลงทางพัฒนาการ฿นทุกดาน 
ทั้งทางรางกาย จิต฿จ อารมณแ สังคม ละสติปใญญา พื่อกาวขาสูวัยผู฿หญ ซึ่งการปลี่ยนปลงที่กิดขึ้นหากด็กมี
ความสามารถปรับตัวเดดี ปใญหาที่กิดขึ้น฿นชวงวัยรุนจะลดนอยลง ตจะมีปใญหา฿นชวงวัยรุนเดมากหากด็กเมสามารถ
ปรับปลี่ยนตอความปลี่ยนปลงที่กิดขึ้นเด กอ฿หกิดปใญหาดานตาง ๆ ตามมา (ติมศักดิ์  คทวณิช.  2546 : 82) 
การปรับตัวเมทันตอความปลี่ยนปลงท่ีกิดขึ้นมีผลทํา฿หวัยรุนกิดความครียด 
 จากการศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของกับความครียดของนักรียน พบวามีตัวปรที่สงผลตอ
ความครียดหลายประการ ดยตัวปรที่พบวาสงผลตอความครียดมากที่สุด฿นงานวิจัยที่คนความา คือ พศ ละ
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ดังงานวิจัยของหทัยชนก หมากผิน  (2550) สุนิสา ตะสัย (2550) สรบล ธนะคําดี (2551) 
ป็นตน สวนรคประจําตัว ก็ป็นปใจจัยสงผลตอความครียดชนกัน ดังงานวิจัยของนฤมล อภาสานนทแ (2551) 
สอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย หลายพสุ ละคณะ (2554) รวมทั้งชนิกานตแ ขําหมือน (2558) ดานปใจจัยภายนอก
ที่สงผลตอครียด  มีหลายประการ ชน ปใญหา฿นครอบครัว (ศุภนิช  สังฆวะดี. 2550) ปใญหาดานการรียน (วัช
รพงษแ  รือนคํา.  2557) สวนพรมมณี  ฮชิน (2557)  เดกลาววาปใจจัยที่มีผลตอความครียด เดก ดาน
สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับ
ครู ดานระบบการสอบขามหาวิทยาลัย ละการนะนวการศึกษาตอ สอดคลองกับงานวิจัยของชนิกานตแ  ขํา
หมือน  (2558)  ละดานความคาดหวังของผูปกครอง (กีรติ  ผลิรัตนแ.  2557) 
 ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาถึงระดับความครียด ระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ละมีปใจจัย฿ดบาง
ที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
ดยปใจจัยที่สงผลตอความครียดที่ผูวิจัยมุงศึกษา ประกอบดวย 1) ปใจจัยสวนบุคคล เดก พศ ผลการรียนฉลี่ย 
ภาวะสุขภาพ ละรายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง ละ 2) ปใจจัยภายนอก เดก ปใญหาดานการรียนของนักรียน 
พฤติกรรมของครู สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน  ละการรับรู
ความคาดหวังของผูปกครอง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. พื่อศึกษาระดับความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31  
 2. พื่อศึกษาระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31  
 3. พื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ความครียด หมายถึง สภาวะทางรางกายหรือจิต฿จที่ตองทนกับสภาวะที่กดดันเมชอบ หรือมีสิ่ง฿ดสิ่ง
หนึ่งคุกคาม จนเมอาจทนเด ทํา฿หรางกายละจิต฿จสียสมดุล จะสดงอาการออกมาทั้งทางรางกาย จิต฿จ หรือ
พฤติกรรม หากความครียดนั้นมีอยูมากละคงอยูป็นวลานาน ซึ่งสามารถวัดเดดย฿ชบบประมินความครียด
สวนปรุง ชุด 20 ขอ ดยเดบงลักษณะอาการที่สดงออกตกตางกันดังนี้ 
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  1.1 อาการทางกายที่กิดจากความครียด ชน ปวดศีรษะ ปวดมื่อยรางกาย ปวดทอง มือสั่น หนามืด 
ป็นลม ป็นตน 
  1.2 อาการทางจิต฿จที่กิดจากความครียด ชน รูสึกบื่องาย วิตกกังวล ฿จลอย หงุดหงิดมหงาย 
ซึมศรา ป็นตน 
  1.3 พฤติกรรมที่กิดจากความครียด ชน นอนเมหลับ ทะลาะวิวาท กาวราว ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ป็นตน 
 2. ผลการรียนฉลี่ย หมายถึง ความสามารถทางการรียนของนักรียน ดยพิจารณาจากผลการรียนที่ระดับ
คะนนฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาถึงภาครียนลาสุดที่กําลังรียน 
 3. ภาวะสุขภาพ หมายถึง สุขภาพรางกาย การมีรคภัยเขจ็บ ตลอดจนความจ็บปุวยรื้อรังของนักรียน
ที่สงผลมาถึงปใจจุบัน 
 4. รายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง หมายถึง รายเดฉลี่ยตละดือนของผูปกครองของนักรียน 
 5. ปใญหาการรียนของนักรียน หมายถึง อุปสรรค ความยุงยาก ปใญหาตางๆ ที่กิดขึ้นที่สงผลตอการ
รียนของนักรียน ป็นตัวขัดขวางความกาวหนาทางการรียนของนักรียน ทั้งกอนรียน ระหวางรียน ละหลังรียน 
เดก ความรูความขา฿จ฿นนื้อหา ภาระงานที่เดรับมอบหมาย ความพรอม฿นการรียน สภาพวดลอมรอบ
หองรียน วลาสําหรับการทบทวนบทรียน 
 6. พฤติกรรมของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ปฏิบัติตอนักรียน ทั้งดานการรียนการสอน ละ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ฿นการดูลชวยหลือนักรียน พื่อ฿หนักรียนเดรียนรูอยางต็มความสามารถ 
ละมีความประพฤติท่ีหมาะสม เดก การสอนอยางต็มประสิทธิภาพ ฿หคํานะนํา฿นการรียน การอบรมสั่งสอน
นักรียน การ฿หคําปรึกษา ชวยหลือ การวางตัวป็นบบอยางท่ีดีกนักรียน 
 7. สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง หมายถึง ปฏิสัมพันธแระหวางนักรียนกับผูปกครอง พื่อ฿ห
กิดความสัมพันธแที่ดีตอกัน ดยนักรียนควรปฏิบัติตนตอผูปกครอง เดก การคารพช่ือฟใงคําสั่งสอนของผูปกครอง 
การชวยหลือบงบาภาระงานบาน การขอคําปรึกษาละบอกลาปใญหาตอผูปกครอง สวนผูปกครองก็ควรปฏิบัติ
ตนตอนักรียน เดก ฿หคําปรึกษาละซักถามปใญหานักรียน ฿หวลา฿นการทํากิจกรรมรวมกัน อบรมสั่งสอนอยาง
หมาะสม ดูลอา฿จ฿สสดงความรักตอนักรียน 
 8. สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน หมายถึง ปฏิสัมพันธแระหวางนักรียนกับพื่อน พื่อ฿หกิด
ความสัมพันธแที่ดีตอกัน เดก มีการพูดคุยลกปลี่ยนความคิดห็น ฿ชวลา฿นการรียนละทํากิจกรรมนอกหองรยีน
ดวยกัน ฿หคําปรึกษาชวยหลือซึ่งกันละกัน การสดงความรักความหวง฿ยตอกัน 
 9. การรับรูความคาดหวังของผูปกครอง หมายถึง การที่นักรียนทราบถึงความคาดหวังหรือความตองการ
ของผูปกครองที่มีตอนักรียน฿นดานการรียนละการสอบขาศึกษาตอ฿นมหาวิทยาลัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแนวคิดที่กี่ยวของกับความครียดตามนวคิดของ Selye (1956) กลาววา 
ความครียดป็นภาวะที่รางกายละจิต฿จมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่มาจากทั้งภาย฿นละภายนอกรางกาย ที่มา
คุกคามขัดขวางการทํางาน การจริญติบต ความตองการของมนุษยแ ป็นผลทํา฿หมีการปลี่ยนปลง฿นรางกาย
กี่ยวกับครงสรางละปฏิกิริยาทางคมี พื่อตอตานการคุกคามทานั้น ทํา฿หภาวะรางกายละจิต฿จขาดสมดุล จาก
การศึกษาละวิคราะหแอกสารวิชาการละงานวิจัยท่ีกี่ยวของกับปใจจัยท่ีสงผลตอความครียด พบวา มีปใจจัยหลาย
ประการทั้งปใจจัยภาย฿นละภายนอกที่สงผล฿หกิดความครียดตอบุคคล ซึ่งจากการสังคราะหแปใจจัยตางๆ ทํา฿หเด
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ปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียน เดก 1) ปใจจัยสวนบุคคล คือ พศ ผลการรียนฉลี่ย ภาวะสุขภาพ ละ
รายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง 2) ปใจจัยภายนอก คือ ดานปใญหาการรียนของนักรียน ดานพฤติกรรมของครู 
ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน ละดานการรับรูความ
คาดหวังของผูปกครอง ดยเดกําหนดกรอบนวคิด฿นการวิจัยเวดังน้ี 
 
ภาพที่ 1 สดงกรอบนวคิดปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียน 
 
 ตัวปรตน ตัวปรตาม 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้฿ชวิธีวิทยาการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative research) มีจุดมุงหมายพื่อศึกษาปใจจัยที่
สงผลตอความครียดของนักรียน ดยมีรายละอียดดังนี้  
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 10,155 คน จาก 50 รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 485 คน จาก 
11 รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 เดมาจากการสุมกลุมตัวตัวอยางบบบงช้ัน 
(Stratified random sampling) 
 2. ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย บบทดสอบ 1 ฉบับ 
ประกอบดวย 
  2.1 บบประมินความครียดสวนปรุง ชุด 20 ขอ (SPST-20) 
  2.2 บบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 

     ปจัจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  ผลการเรียนเฉลี่ย 
-  ภาวะสุขภาพ   
-  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง 

 
    ปัจจัยภายนอก 
-  ปัญหาการเรยีนของนักเรียน 
-  พฤติกรรมของคร ู
-  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกบัผู้ปกครอง  
-  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกบัเพื่อน 
-  การรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง 

 
 

ความเครียด 
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  2.3 บบสอบถามปใจจัยที่สงผลตอความครียด จํานวน 5 ดาน เดก ดานปใญหาการรียนของ
นักรียน ดานพฤติกรรมของครู ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับ
พื่อน ละดานการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง 
 3. การตรวจคุณภาพครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  ผูวิจัยนําบบสอบถามฉบับรางท่ีมีนื้อหาครอบคลุมกี่ยวกับความครยีดของนักรียน สนอตออาจารยแ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพื่อตรวจสอบละ฿หคํานะนํา ทําการปรับปรุงกเขลวนําสนอผูช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
พื่อตรวจสอบความถูกตอง ละหาความที่ยงตรงชิงนื้อหา (Content validity) ของบบสอบถาม เดคาอยู
ระหวาง 0.6-1.0 จากนั้นนําเปทดลอง฿ช (Try-out) กับนักรียนที่เม฿ชกลุมตัวอยาง฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ นักรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รงรียนชคชัยสามัคคี จํานวน 90 คน จากนั้นทําการหาคาความช่ือมั่น (Reliability) 
ดย฿ชวิธีสัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) รายดานอยูระหวาง 0.69-0.82 
สดงวาบบสอบถามสามารถนําเป฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดเวเดจริง 
 4. การก็บรวบรวมขอมูล 
  ฿นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเดนําครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยเปก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง เดดํานินการ
ก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พื่อขอ฿หออก
หนังสือขออนุญาตก็บรวบรวมขอมูลเปถึงผูอํานวยการรงรียนที่ป็นกลุมตัวอยาง   
  4.2 ติดตอประสานงานขอความรวมมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลเปยังผูอํานวยการรงรียนที่ป็นกลุม
ตัวอยาง พื่อขออนุญาต฿นการก็บรวมรวบขอมูลจากนักรียนที่ป็นกลุมตัวอยาง 
  4.3 ผูวิจัยประสานงานกับครูที่มีสวนกี่ยวของ฿นรงรียนที่ป็นกลุมตัวอยาง ฿หชวยดํานินการก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง฿นภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดยผูวิจัยดินทางเปมอบละรับบบสอบถาม
กลับดวยตนอง  
  4.4 ผูวิจัยตรวจบบสอบถามที่สมบูรณแ นําผลมาวิคราะหแ฿นข้ันตอนตอเป 
 5. การวิคราะหแขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่ก็บรวบรวมเดมาตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนําขอมูลมาวิคราะหแดย฿ชปรกรม 
SPSS for Windows การศึกษา฿ชสถิติ฿นการวิคราะหแขอมูล ดังนี้ 
  5.1 การวิคราะหแขอมูลสวนบุคคล ฿ชคารอยละ (Percentage) 

  5.2 การวิคราะหแระดับความครียด ฿ชคาฉลี่ย ( X ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 

  5.3 การวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ฿ชคาฉลี่ย (X ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.4 การวิคราะหแความสัมพันธแระหวางตัวปรตนกับตวัปรตาม ละความสัมพันธแระหวางตัวปรตน
ดวยกันอง ฿ชการวิคราะหแคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแพียรแสัน (Pearson’s correlation coefficient) 
  5.5 การวิคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความครียด ฿ชการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) บบข้ันตอน (Stepwise) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ผูวิจัยบงการนําสนอออกป็น 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ผลการวิคราะหแระดับ
ความครียด ของนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 ตอนที่ 
2 ผลการวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 ละตอนที่ 3 ผลวิคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 เดผลการวิจัยดังตอเปนี้  
 ตอนที่ 1 ผลการวิคราะหแระดับความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
  ผลการวิคราะหแระดับความครียดของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานกออกป็น 1. 
ความครียดนอย 2. ความครียดปานกลาง 3. ความครียดสูง ละ 4. ความครียดรุนรง ดยการจกจงจํานวน 
ละคารอยละ รายละอียดเดสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิคราะหแระดับความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
 การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 

ระดับความครียดของนักรยีน จํานวน รอยละ 
1.  ความครียดนอย  
2.  ความครียดปานกลาง 
3.  ความครียดสูง 
4.  ความครียดรุนรง 

19 
145 
227 
94 

3.92 
29.90 
46.80 
19.38 

รวม 485 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา นักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สวน฿หญมีความครียดระดับสูง (รอยละ 46.80) 
รองลงมาคือมีความครียดระดับปานกลาง (รอยละ 29.90) มีความครียดระดับรุนรง (รอยละ 19.38) ละมี
ความครียดระดับนอย (รอยละ 3.92) ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
  ผลการวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด จํานกออกป็น 2 ตอน เดก 1. ผลการวิคราะหแ
ขอมูลสวนบุคคล 2. ผลการวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
  2.1 ผลการวิคราะหแขอมูลสวนบุคคล ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
   การวิคราะหแขอมูลสวนบุคคลของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานกตามพศ  ผลการ
รียนฉลี่ย ภาวะสุขภาพละรายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง ดยการจกจงจํานวน ละคารอยละ รายละอียด
สดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิคราะหแขอมูลสวนบุคคล ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
 การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
พศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
66 
419 

 
13.61 
86.39 

ผลการรียนฉลี่ย  (GPAX) 
     นอยกวา 2.00 
     2.01-2.50 
     2.51-3.00 
     3.01-3.50 
     3.51 ขึ้นเป 

 
10 
67 
132 
180 
96 

 
2.06 
13.82 
27.22 
37.11 
19.79 

ภาวะสุขภาพ 
     ปกติ 
     มีรคประจําตัว 

 
456 
29 

 
94.02 
5.98 

รายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง 
     นอยกวา 10,000 บาท 
     10,001 – 15,000 บาท 
     15,001 – 20,000 บาท 
     20,001 – 25,000 บาท 
     25,001 บาทขึ้นเป 

 
105 
175 
71 
31 
103 

 
21.65 
36.08 
14.64 
6.39 
21.24 

รวม 485 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา นักรียนสวน฿หญป็นพศหญิง (รอยละ 86.39) มีผลการรียนฉลี่ย 3.01-3.50 มาก
ที่สุด (รอยละ  37.11) มีภาวะสุขภาพปกติ มากที่สุด (รอยละ 94.02) ละรายเดฉลี่ยของผูปกครอง 10,001-
15,000 บาท มากท่ีสุด (รอยละ 36.08) 
  2.2 ผลการวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 
   การวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 บงออกป็น 5 ดาน เดก 1. ดานปใญหาการรียนของนักรียน 2. 
ดานพฤติกรรมของครู  3. ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง 4. ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับครู 

ละ 5. ดานการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง  ดยการจกจงคาฉลี่ย ( X )  ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
(S.D.) รายละอียดสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิคราะหแระดับปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
 สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 

ปใจจัยที่สงผลตอความครยีด X  S.D. ความหมาย 
1.  ดานปใญหาการรียนของนักรียน 2.53 0.71 ปานกลาง 
2.  ดานพฤติกรรมของครู 3.22 0.62 ปานกลาง 
3.  ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง 3.96 0.64 ดี 
4.  ดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน 3.88 0.61 ดี 
5.  ดานการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง 3.70 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดห็นดานปใญหาการรียนของนักรียน 

อยู฿นระดับปานกลาง ( X = 2.53, S.D. = 0.71)  มีความคิดห็นดานพฤติกรรมของครู อยู฿นระดับปานกลาง ( X = 

3.22, S.D. = 0.62) มีการกิดพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง อยู฿นระดับดี   ( X = 3.96, 

S.D. = 0.64)  มีการกิดพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน อยู฿นระดับดี  ( X = 3.88, S.D. = 

0.61) ละมีความคิดห็นดานการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง อยู฿นระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.67) 
 ตอนที่ 3  ผลการวิคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31  
  ผลการวิคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 บงการ
นําสนอออกป็น 2 ตอน ดังนี ้
  3.1 ผลการวิคราะหแสหสัมพันธแระหวางตัวปร 
   กอนที่จะนําสนอผลการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยเดนําสนอผลการวิคราะหแพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธแระหวางตัวปรตนกับตัวปรตาม ละความสัมพันธแระหวางตัวปรตนดวยกันอง วามี
ปใญหาภาวะรวมสนตรงพหุ (Multicolinearity) หรือเม ซึ่งป็นขอตกลงบื้องตนที่สําคัญ ฿นการวิคราะหแการ
ถดถอยพหุคูณ ดยถาตัวปรตนมีความสัมพันธแกันองสูง กลาวคือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแสูงกวา .75 หรือ .80 
ทั้ง฿นทางบวกละทางลบ ฿หตัดตัวปรตนท่ีมีความสัมพันธแต่ํากับตัวปรตามออก (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุแ.  2543 : 
178, สกศ.  2539 : 287) รายละอียดสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิคราะหแคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางความครียดกับปใจจัยดานตางๆ ละระหวางปใจจัย 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

Y 1                
X1 -0.016 1               
X2 0.000 -0.085 1              
X3 0.103* 0.081 -0.245** 1             
X4 -0.023 0.019 -0.308** -0.470** 1            
X5 -0.049 0.031 -0.199** -0.304** -0.382** 1           
X6 -0.155* 0.052 0.101* 0.037 -0.040 -0.071 1          
X7 0.088 -0.098* 0.065 0.061 -0.031 -0.110* -0.036 1         
X8 0.086 0.010 0.072 0.110* -0.133** -0.028 0.081 -0.395** 1        
X9 -0.038 0.011 0.003 -0.044 0.117* -0.074 0.006 -0.218** -0.311** 1       
X10 -0.025 -0.068 -0.031 -0.046 0.061 -0.003 -0.112* -0.137** -0.196** -0.108* 1      
X11 0.293** -0.164** 0.071 0.086 -0.012 -0.171** -0.038 0.023 0.035 -0.019 -0.028 1     
X12 -0.057 -0.141** -0.049 0.017 -0.010 0.030 0.032 0.006 0.045 0.013 0.013 0.089* 1    
X13 -0.152** 0.112* -0.158** -0.016 0.062 0.112* 0.047 -0.058 -0.025 0.016 -0.022 -0.175** 0.273** 1   
X14 -0.159** 0.086 -0.146** -0.027 0.106* 0.058 0.061 -0.028 -0.093* 0.046 0.009 -0.125** 0.333** 0.475** 1  
X15 -0.006 0.028 -0.137** 0.020 0.079 0.024 0.000 -0.060 0.013 0.017 -0.039 0.070 0.236** 0.256** 0.245** 1 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตารางที่ 4 มื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางตัวปรตน จํานวน 15 ตัวปร กับตัวปรตาม พบวา ตัว
ปรตนที่มีความสัมพันธแกับตัวปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มี 2 คู มีคาสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธแระหวาง .103-.155 ดยตัวปรที่มีความสัมพันธแกันมากที่สุด คือ ภาวะสุขภาพกับความครียด มี
ความสัมพันธแกัน฿นทางลบ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแทากับ .155 สวนตัวปรตนที่มีความสัมพันธแกับตัวปรตาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบวา มี  3 คู มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวาง .152-.293 ดยตัวปรที่มี
ความสัมพันธแกันมากที่สุด คือ ปใญหาการรียนของนักรียนกับความครียด มีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแทากับ .293 มื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางตัวปรตนดวยกันอง พบวา ตัวปรตนที่มี
ความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 12 คู มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวาง .089-.117 ดย
ตัวปรที่มีความสัมพันธแกันมากที่สุด คือ ผลการรียนฉลี่ย 3.01 -3.50 กับรายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง 
15,001-20,000 บาท มีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแทากับ .117 สวนตัวปรที่มี
ความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 24 คู มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวาง .125-.475 ดย
ตัวปรที่มีความสัมพันธแกันมากท่ีสุด คือ สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครองกับสัมพันธภาพระหวางนักรียน
กับพื่อน มีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแทากับ .475 มื่อพิจารณาความสัมพันธแของตัว
ปรตนทุกตัวลว พบวาเมมีตัวปรตนตัว฿ดที่มีความสัมพันธแกันสูงกวากณฑแที่กําหนด ทํา฿หเมมีปใญหาภาวะรวม
สนตรงพหุ (Multicolinearity) จึงสามารถนําตัวปรตนทุกตัวมาวิคราะหแการถดถอยพหุคูณเด 
  3.2 ผลการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ 
   การวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ฿นตอนนี้ พื่อพิจารณาวามื่อทําการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) บบข้ันตอน (Stepwise) ลว จะเดตัวปร฿ดบางที่สงผลตอความครียดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ รายละอียดสดงดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 การวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ ของปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 

ตัวปรที่เดรับการคัดลือก 
ตามลาํดับการขาสมการ 

b Std. β 
Error 

t Sig. 

1.  ปใญหาการรียนของนักรียน (X11) 5.664 .893 .274 6.343** .000 
2.  ภาวะสุขภาพ (X6) -8.544 2.668 -.137 -3.202** .001 
3.  สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน (X14) -2.826 1.051 -.116 -2.689** .007 
คาคงท่ี  (Constant) 53.157 5.460  9.736** .000 
Multiple R = .346,  R Square = .120,   Adjusted R Square = .114,  Standard  Error = 13.899 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 5 มื่อพิจารณาตัวปรทํานายทั้ง 15 ตัว พบวา ตัวปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 คู 
ดยตัวปรทั้งหมดมีความสัมพันธแ฿นทางลบกับความครียด ยกวน ปใญหาการรียนของนักรียน (X11) มีความสัมพันธแ
ทางบวก ละรียงลําดับตามความสําคัญ เดดังนี้ ปใญหาการรียนของนักรียน (X11) รองลงมาคือภาวะสุขภาพ (X6) 
ละสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน (X14) ตามลําดับ ละตัวปรหลานี้สามารถทํานายการกิดความครียด 
ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดรอยละ 12.00 สามารถสรางป็นสมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบละ
คะนนมาตรฐาน ดังนี ้
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 สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ 

  = 53.157 + 5.664(X11)  - 8.544(X6)  -  2.826(X14) 
 สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนมาตรฐาน 

   = 0.274(Z11) - 0.137(Z6) - 0.116(Z14) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 เดก ปใญหาการรียนของนักรียน ภาวะสุขภาพ ละสัมพันธภาพระหวาง
นักรียนกับพื่อน จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ พบระดับความครียดของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 มีความครียดอยู฿นระดับสูงละรุนรงถึงรอยละ 66.18 ซึ่งป็น
ความครียด฿นระดับที่นาป็นกังวล กิดจากบุคคลเดรับหตุการณแที่กอ฿หกิดความครียดสูง เมสามารถปรับตัว฿ห
ลดความครียดลงเด฿นวลาอันสั้น ถือวาอยู฿นขตอันตราย หากเมเดรับการบรรทาจะนําเปสูความครียดรื้อรัง 
กิดรคตางๆ ฿นภายหลังเด ละมื่อความครียดดํานินติดตอกันมาอยางตอนื่องจนกลายป็นระดับรุนรง จนทํา
฿หบุคคลมีความลมหลว฿นการปรับตัวจนกิดความบื่อหนาย ทอท หมดรง ควบคุมตัวองเมเด กิดอาการทาง
กายหรือรคภัยตางๆ ตามมาเดงาย (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 12)  ความครียดระดับสูงละรุนรงจึงถือวาป็น
ระดับอันตราย ที่อาจสงผลกระทบตอนักรียนทั้งดานจิต฿จละรางกาย ละอาจกลายป็นอุปสรรค฿นการ฿ช
ชีวิตประจําวัน สวนสาหตุที่นักรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 กิดความครียดเดงาย อาจนื่องมาจากนักรียนวัยนี้
จัดป็นชวงวัยรุน ซึ่งพบวาป็นวัยที่มีความครียดงาย นื่องจากวัยรุนป็นวัยที่มีฮอรแมนพศมาก ละป็นชวงของ
การปรับตัว วัยรุนจึงมีนวนมที่จะหงุดหงิดงาย ละทนตอความครียดเดนอย ละมักมีอารมณแศรากังวล กลัว 
ผิดหวัง ฿นวัยนี้มีสิ่งที่สงผลกระทบตอความรูสึกเดงาย วัยรุนจะรับรูความลมหลว฿นชิงหมดหวัง ละตัดสิน฿จ
กปใญหาอยางหุนหันพลันลนทันที ดยคิดวาเมมี฿ครสามารถชวยหลือตนเด  อีกทั้งป็นวัยที่มีพัฒนาการ
ปลี่ยนปลงทางรางกาย การปลี่ยนปลงทางสรีระทํา฿หวัยรุนสวน฿หญมักจะวิตกกังวลถึงรูปรางหนาตาที่
ปลี่ยนปลงเปป็นพิศษ ดยฉพาะสวนที่ปลกเปจากคนอื่นๆ ชน การมีสิว ความอวน ด็กชายที่ตัวล็ก อาจทํา
฿หด็กมีปมดอยกลัววาจะป็นความผิดปกติหรือเม นอกจากนี้ยังมีสาหตุอีกหลายประการที่สงผล฿หกิดความครียด
฿นวัยรุน ท้ังการลี้ยงดู฿นวัยด็ก ความกดดันละการขงขันทางการรียน 
  การถูกคาดหวัง฿นรื่องการรียน การลือกอาชีพ รคประจําตัว ความปรารถนาสวนตัวเมสอดคลองกบั
ความป็นจริง สัมพันธภาพกับพื่อน หรือสัมพันธภาพกับครอบครัว ความสัมพันธแที่เมดี฿นครอบครัว หรือรงรียน 
ชน การที่พอมขมงวดกินเป฿หอิสระนอย เมขา฿จ หรือการที่ครูดุกินเป การปรับตัวขากับพื่อนเมเด ซึ่งมัก
พบวาการที่วัยรุนเมสามารถขากับกลุมพื่อนวัยดียวกันเด ถือป็นสัญญาณสําคัญที่บงช้ีวาอาจมีความผิดปกติ฿นด็ก
วัยรุนคนนั้นลว (รวิวรรณ  นิวาตพันธุแ.  2541 : 7-10) จะห็นเดวานักรียนอาจกิดความครียดจากสาหตุหลาย
ประการดังที่กลาวมา ละป็นวัยที่คอนขางออนเหว ทํา฿หรับมือกับสถานการณแหรือปใญหาที่กิดขึ้นเดยาก จึงทํา฿ห
มีความครียด฿นระดับสูงละรุนรง มื่อปรียบทียบกับงานวิจัยอื่น ที่฿ชครื่องมือวัดความครียดบบดียวกัน คือ 
บบประมินความครียดสวนปรุง ชุด 20 ขอ (SPST-20) พบวาสอดคลองกับการศึกษาของชนิกานตแ ขําหมือน 
(2558) ที่ทําการศึกษาความชุกละปใจจัยที่กี่ยวของกับความครียด ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รงรียน
บุรีรัมยแพิทยาคม ผลการศึกษาพบวา นักรียนสวน฿หญมีความครียดอยู฿นระดับสูงละรุนรง มีค าทากับรอยละ 
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51.7 ละปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียน เดก การมีรคประจําตัว งินคา฿ชจายสวนตัวเมพียงพอ ตอง
ชวยผูปกครองทํางานบาน ผูปกครองคาดหวังวานักรียนจะสามารถหางานที่มีรายเดดีเด งาน฿นวิชาตางๆ มีมาก
กินเป มีวลาทบทวนบทรียนนอยกินเป฿นการตรียมสอบขามหาวิทยาลัย รงรียน฿หการนะนวกี่ยวกับการ
สอบขามหาวิทยาลัยยังเมพียงพอ รูสึกวาครูปฏิบัติตอนักรียนอยางเมสมอภาค ชนดียวกับการศึกษาของกีรติ 
ผลิรัตนแ (2557) ที่ศึกษาความครียดของนักรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย฿นขตกรุงทพมหานคร ที่รียนกวดวิชาพื่อ
ศึกษาตอ฿นระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักรียนสวน฿หญมีความครียด฿นระดับสูงละรุนรง มีคาทากับ
รอยละ 73.7 ละปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียน เดก ความคาดหวังตอตนอง฿นการสอบขา
ระดับอุดมศึกษา การรับรูความคาดหวังของผูปกครองตอตนอง฿นการสอบขาระดับอุดมศึกษา ละพศ 
 2. จากการศึกษา฿นครั้งนี้ พบวาปใจจัยที่สงผลตอความครียด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เดก ปใญหาการ
รียนของนักรียน ภาวะสุขภาพ ละสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน ดยรียงลําดับตามความสําคัญ เดดังนี้ 
  2.1 ปใจจัยรื่องปใญหาการรียนของนักรยีน ที่สงผลตอความครียด฿นทางบวก หมายถึงมื่อนักรียนมี
ปใญหาการรียนมากขึ้นยอมสงผล฿หกิดความครียดพิ่มขึ้น อาจป็นพราะ ความกังวลที่รงรียนทํา฿หด็กกิด
ความครียด ทั้งความกังวล฿นช้ันรียนจะป็นอุปสรรค฿นการรียนรู ความกังวล฿จจากการทดสอบ (สมภพ รือง
ตระกูล.  2547 : 225) มื่อพิจารณาจากบบสอบถามดานปใญหาการรียนของนักรียน พบวา ปใญหาที่กิดมากที่สุด 
คือ นักรียนมีภาระงานจากหลายวิชาจนทํา฿หสงงานเมทัน รองลงมาคือ นักรียนทบทวนบทรียนเมทัน  อาจป็น
พราะการศึกษา฿นปใจจุบันท่ีนักรียนเดรียนหลายวิชา ซึ่งอาจทํา฿หนักรียนเดรับภาระงานจากหลายวิชาที่ตองทํา
สง฿นชวงวลาดียวกัน ซึ่งสงผล฿หอาจทําเมทันหรือทําเมดีทาที่ควร อีกทั้งตองมีการทดสอบหลังรียนดวย มื่อมีทั้ง
ภาระงานละตองตรียมการสอบพรอมกัน จึงสงผล฿หมีวลา฿นการทบทวนบทรียนนอย นอกจากการทดสอบ฿น
หองรียนลว นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังตองตรียมตัวพื่อการสอบที่สําคัญ คือ การสอบคัดลือกขา
รียนตอ฿นระดับอุดมศึกษา การอานหนังสือพื่อตรียมสอบจึงถือป็นหนาที่ที่สําคัญของนักรียนชวงนี้ ถามีวลา฿น
การอานหนังสือนอย อาจสงผล฿หกิดความครียดเด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ ชนิกานตแ  ขําหมือน 
(2558) ที่ทําการศึกษารื่องความชุกละปใจจัยที่กี่ยวของกับความครียด ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รงรียน
บุรีรัมยแพิทยาคม ดยพบวา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับความครียด คือ งาน฿นวิชาตางๆ มีมากกินเป ละมีวลา฿น
การทบทวนบทรียนนอยกินเปสําหรับการตรียมตัวสอบขามหาวิทยาลัย ละสอดคลองกับการศึกษาของศุภนิช 
สังฆวะดี (2550) ที่ทําการศึกษารื่องความครียดละพฤติกรรมการผชิญความครียดของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาขต 1 อําภอมือง จังหวัดชียง฿หม ปีการศึกษา 2549 พบวา ปใจจัยที่มีผล
ตอความครียด คือ ปใญหาการรียน 
  2.2 ปใจจัยรื่องภาวะสุขภาพ ที่สงผลตอความครียด฿นทางลบ หมายถึงมื่อนักรียนมีปใญหาสุขภาพ
หรือมีรคประจําตัวยอมสงผล฿หกิดความครียดขึ้น อาจป็นพราะ คนที่มีรคประจําตัว ชน รคบาหวาน รครื้อรัง 
รคที่รักษาเมหาย ลวนทํา฿หกิดความครียด นอกจากนี้ คนที่มีรคทางจิตวช รคสมองสื่อม มีนวนมที่จะกิด
ความครียดเดงายกวาคนทั่วเป (รวิวรรณ นิวาตพันธุแ.  2541 : 7-10) สอดคลองกับนวคิดของกรมสุขภาพจิต (2540 : 
16-18) ที่กลาววา การจ็บปุวยทางรางกาย ทั้งการจ็บปุวยบบฉียบพลัน ชน การมีเขสูง อุบัติหตุ หรือการ
จ็บปุวยรื้อรังตางๆ ชน รคความดันลหิตสูง มะร็ง ลวนป็นปใจจัยที่สงผล฿หกิดความครียดเด ดังนั้น มื่อ
นักรียนมีปใญหาสุขภาพหรือมีรคประจําตัว ก็อาจสงผลกระทบตอการดํานินชีวิตละการรียน พราะปใญหา
สุขภาพอาจป็นอุปสรรค฿นการทํากิจกรรมตางๆ ทํา฿หนักรียนตองมีความระมัดระวัง฿นการ฿ชชีวิตมากกวาพื่อนวัย
ดียวกัน พราะอาจกลัวอาการของรคจะกําริบกะทันหัน ละอาจตองพบพทยแหรือกินยาสม่ําสมอ ซึ่งปใญหานี้
ยอมทํา฿หนักรียนรูสึกครียดเด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นฤมล  อภาสานนทแ (2551) ที่ทําศึกษารื่อง



 

 

963 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับความครียด ของนักรียนประถมศึกษาตอนปลาย  พบวาปใจจัยท่ีสงผลตอความครียด คือ 
ปใจจัยสวนบุคคลที่กี่ยวกับรคประจําตัว สอดคลองกับการศึกษาของพรชัย หลายพสุ ละคณะ (2554) ที่ทําการศึกษา
รื่องปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย฿นขตลาดกระบัง กรุงทพมหานคร พบวา 
ปใจจัยที่มีสงผลตอความครียด คือ รคประจําตัว ละสอดคลองกับการศึกษาของชนิกานตแ  ขําหมือน ( 2558) 
ทีท่ําการศึกษารื่องความชุกละปใจจัยที่กี่ยวของกับความครียด ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รงรียนบุรีรัมยแ
พิทยาคม พบวา ปใจจัยที่กี่ยวของกับความครียด คือ การมีรคประจําตัว 
  2.3 ปใจจัยรื่องสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน ที่สงผลตอความครียด฿นทางลบ หมายถึงมื่อ
นักรียนมีสัมพันธภาพกับพื่อนยลงยอมสงผล฿หกิดความครียดพิ่มขึ้น อาจป็นพราะวัยรุนมีความกังวล฿จรื่อง
ความขัดยงกับพื่อน เมน฿จ฿นการปฏิบัติตอพื่อน กรงวาพื่อนจะเมชอบ หรือปรับตัวขากับพื่อนเมเด ซึ่งมัก
พบวาการที่วัยรุนเมสามารถขากับกลุมพื่อนวัยดียวกันเด ถือป็นสัญญาณสําคัญที่บงช้ีวา อาจมีความผิดปกติ฿น
ด็กวัยรุนคนน้ันลว (รวิวรรณ  นิวาตพันธุแ.  2541 : 7-10) มื่อพิจารณาจากบบสอบถามดานสัมพันธภาพระหวาง
นักรียนกับพื่อน พบวาขอท่ีมีคามากท่ีสุดคือนักรียนมีความสุขที่เดทํากิจกรรมรวมกับพื่อน สดงวาการที่นักรียน
กับพื่อนเดทํากิจกรรมรวมกัน สงผล฿หนักรียนมีความสุข นื่องจาก฿นชวงวัยรุนพื่อนนับป็นผูที่มีอิทธิพลกับ
นักรียนมาก มีปฏิสัมพันธแระหวางกันมาก มีการลกปลี่ยนความคิดห็นพูดคุย฿หคําปรึกษาซึ่งกันละกัน มื่ อมี
ปใญหาก็฿หกําลัง฿จชวยหลือกัน ละมักหาวลานอกหนือจากการรียนทํากิจกรรมตางๆ ลวนกัน ซึ่งชวงวลาที่
นักรียนเดอยูกับพื่อนป็นชวงที่นักรียนเดผอนคลาย สนุกสนาน มื่อสัมพันธภาพกับพื่อนอยู฿นกณฑแดียอมทํา฿ห
นักรียนมีความสุข ละเมรูสึกครียด ตถาสัมพันธภาพกับพื่อนเมดี อาจสงผล฿หนักรียนกิดความครียดเด ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของของนตรนารี ทาวสม (2555) ที่ทําการศึกษารื่องปใจจัยที่สงผลตอความครียดของ
นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปใจจัยที่สงผลตอความครียด คือ สัมพันธภาพระหวาง
นักรียนกับพื่อน ละสอดคลองกับการศึกษาของพรมมณี  ฮชิน (2557) ที่ทําการศึกษารื่องปใจจัยที่มีผลตอ
ความครียด฿นการรียนของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําหง พบวา ปใจจัย
ที่มีผลตอความครียด฿นการรียน เดก สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน ละสอดคลองกับการศึกษาของ 
Verma ละคณะ (2014) ที่ทําการศึกษากี่ยวกับความครียดของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย฿นรัฐ Madhya 
Pradesh ประทศอินดีย พบวา การถูกพื่อนทรยศ ป็นปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับความครียด 
 3. จากการศึกษา฿นครั้งนี้ พบวาปใจจัยที่เมสงผลตอความครียดของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดก 
พศ ผลการรียนฉลี่ย รายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง พฤติกรรมของครู สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับ
ผูปกครอง ละการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง ซึ่งเมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งเว ตัวปรที่ผูวิจัยเดลือกสรร
มาดยศึกษาจากอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของ฿หผลเมสอดคลองกับงานวิจัยอื่น อาจป็นพราะกลุมตัวอยางที่฿ช
฿นการศึกษาตกตางกัน จึงมีสภาพละบริบททางสังคมที่ตกตางกันดวย มื่อนําตัวปรหลานี้มาศึกษาวิคราะหแ฿น
นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 จึง฿หผลการวิคราะหแที่
ตกตางจากผลการศึกษาอ่ืน ซึ่งผลการศึกษา฿นครั้งนี้ขัดยงกับการศึกษาของพรชัย หลายพสุ ละคณะ (2554) ที่
ทําการศึกษารื่องปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย฿นขตลาดกระบัง กรุงทพมหานคร 
พบวา พศ สถานะการงินของครอบครัว ละความสัมพันธแ฿นครอบครัว มีความสัมพันธแกับความครียดของนักรียน 
ละขัดยงกับผลการศึกษาของ พรมมณี  ฮชิน (2557) ที่ทําการศึกษารื่องปใจจัยที่มีผลตอความครียด฿นการรียน
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําหง พบวา สัมพันธภาพระหวางนักรียน
กับครู ละสัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง มีผลตอความครียด 
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษารื่องปใจจัยที่สงผลตอความครียด ของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 31 ปรากฏผลการวิจัยที่จะนําเปสูขอสนอนะ ดังนี้ 
 1. ขอสนอนะจากการวิจัย฿นครั้งนี้   
  1.1 จากการวิจัยพบวา นักรียนสวน฿หญมีความครียด฿นระดับที่สูงละรุนรง ซึ่งป็นระดับ
ความครียดที่อันตราย ซึ่งอาจสงผลตอนักรียนทั้ง฿นดานจิต฿จ รางกาย ละพฤติกรรม ผูที่มีสวนกี่ยวของทุกฝุายจึง
ควรมีสวนชวย฿นการปูองกันนักรียนที่มีความสี่ยง฿นการกิดความครียด รวมทั้ง฿หความดูลชวยหลือนักรียนที่มี
ความครียด฿นระดับสูงละรุนรงนี้ ดย฿หคําปรึกษา สอดสองดูลอยาง฿กลชิด หรือรงรียนมีระบบดูลชวยหลือ
นักรียน ละสงตอสูหนวยงานดานสาธารณสุขที่กี่ยวของกับปใญหาสุขภาพจิต พื่อ฿หการดูลชวยหลือมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
  1.2 จากผลการวิจัยพบวา ปใญหาการรียนของนักรียนสงผลตอความครียด มื่อพิจารณาดู฿นตละขอ 
พบวา การที่นักรียนมีภาระงานจากหลายวิชาจนทํา฿หสงงานเมทัน มีคามากที่สุด รองลงมาคือนักรียนทบทวน
บทรียนเมทัน มื่อพิจารณาจากสภาพการศึกษาของประทศเทย ที่นักรียนตองรียนหลายรายวิชา มื่อครูผูสอนตละ
รายวิชามอบภาระงาน฿ห อาจสงผล฿หนักรียนมีภาระงานที่ตองทําสง฿นคราวดียวกันทีละมากๆ ละมื่อตองทํา
ภาระงานตละช้ิน฿หลวสร็จ฿นวลาที่กําหนด อีกทั้งตองบงวลา฿นการทบทวนบทรียนดวย จึงทํา฿หนักรียนมีความ
รับผิดชอบ฿นการรียนพิ่มขึ้นละอาจเมสมดุลกับวลาวางที่มี ดังนั้นรงรียนจึงควร฿หครูผูสอน฿นตละรายวิชาเดประชุม
หารือละตกลงกัน฿นการกปใญหาภาระงานท่ีมากกินเป พ่ือหาทางลดภาระงานลงอยางหมาะสม 
  1.3 จากผลการวิจัยพบวา ภาวะสุขภาพสงผลตอความครียด รงรียนหรือผูปกครองจึงควรจัดกิจกรรม
ที่สงสริม฿หนักรียนเดออกกําลังกายสม่ําสมอ  พราะป็นวิธี฿นการรักษาสุขภาพอยางหมาะสม หรือจัดอบรมกี่ยวกับ
การดูลสุขภาพที่หมาะสม฿หนักรียนสวนนักรียนที่มีรคประจําตัว ผูปกครองควรดูลอยาง฿กลชิด รักษาหรือพบพทยแ
ตามกําหนด ละนักรียนก็ตองดูลสุขภาพตัวอง หลีกลี่ยงจากการทํากิจกรรมที่อาจสงผลสียตอสุขภาพ มีวินัย฿นการ
กินยาหรือปฏิบัติตามคํานะนําของพทยแอยางครงครัด 
  1.4 จากผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับพื่อน สงผลตอความครียด ครูผูสอนควร
จัดกิจกรรมการรียนการสอนที่นน฿หนักรียนเดทํางานรวมกัน พื่อ฿หนักรียนเดรียนรู฿นการรับฟใงความคิดห็นผูอื่น 
ชวยหลือซึ่งกันละกัน อีกทั้งการทํางานรวมกัน ยังทํา฿หนักรียนเดมีปฏิสัมพันธแกันมากขึ้น อาจสรางความสนิทสนม
ละเววาง฿จกันเด ละครูตองเมสรางบรรยากาศ฿นการรียนที่มุงนน฿หนักรียนกิดการขงขันกัน฿นการรียน  
มื่อบรรยากาศ฿นการรียนมุงนนการชวยหลือซึ่งกันละกัน ก็จะกอ฿หกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักรียนกับพื่อน 
 2. ขอสนอนะสําหรับการวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 ควรศึกษา฿นชิงคุณภาพ ชน มีการสัมภาษณแ สนทนากลุม ซึ่งจะทํา฿หเดขอมูล฿นชิงลึกละมี
รายละอียดมากขึ้น เดทราบสาหตุละผลกระทบที่กิดขึ้นกับนักรียนที่มีความครียดอยางละอียดละชัดจน 
  2.2 ควรศึกษาถึงวิธีที่นักรียน฿ชจัดการกับความครียด พื่อจะเดทราบวานักรียน฿ชวิธีที่หมาะสมหรือเม 
พื่อ฿หคํานะนํานักรียน฿นวิธีที่หมาะสม พื่อ฿หนักรียนสามารถลดความครียดลงเด 
  2.3 จากการศึกษา฿นครั้งนี้ ยังมีตัวปรอื่นๆ ที่เมสงผลตอความครียด เดก พศ ผลการรียนฉลี่ย 
รายเดฉลี่ยตอดือนของผูปกครอง พฤติกรรมของครู สัมพันธภาพระหวางนักรียนกับผูปกครอง ละการรับรูความ
คาดหวังของผูปกครอง ซึ่งผูวิจัยพบวา฿นงานวิจัยท่ีผานมาตัวปรหลานี้สงผลตอความครียดของนักรียนเดชนกัน 
จึงควรนําตัวปรหลานี้เปศึกษาตอ฿นบริบทอ่ืนๆ  



 

 

965 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เอกสารอ๎างอิง 
กรมสุขภาพจิต.  (2540).  คูํมือคลายเครียดด๎วยตนเอง.  กรุงทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
_______.  (2541).  บริหารสุขภาพจิตมุํงชีวิตเป็นสุข.  กรุงทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
_______.  (2555).  คูํมือคลายเครียด.  กรุงทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
กีรติ  ผลิรัตนแ.  (2557).  ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เรียนกวดวิชา

เพ่ือศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธแวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 

ชนิกานตแ  ขําหมือน.  (2558).  ความชุกและป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบุรีรัมย๑พิทยาคม.  วิทยานิพนธแวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยละการจัดการดานสุขภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 

ติมศักดิ์  คทวณิช.  (2546).  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงทพมหานคร : ซีอ็ดยูคชั่น. 
นฤมล  อภาสานนทแ.  (2551).  ป๓จจัยท่ีมีผลตํอความเครียดของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาวัด

วิเศษการ เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธแวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ. 

นตรนารี  ทาวสม.  (2555).  ป๓จจัยท่ีสํงผลตํอความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี.  
วิทยานิพนธแศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยละประมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ. 

พรชัย  หลายพสุ ละคณะ (2554).  ป๓จจัยที่สํงผลตํอความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร.  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยักษตรศาสตรแ 
ครั้งท่ี 49.  กรุงทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ. 

พรมมณี  ฮชิน.  (2557).  ป๓จจัยที่มีผลตํอความเครียดในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  วิทยานิพนธแวิทยาศาสตรแมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําหง. 

รวิวรรณ  นิวาตพันธุแ.  (2541).  ความเครียดกับการดูแลตนเองในยุคIMF.  จุลสารจุฬาวิจัย 20. 
ศุภนิช  สังฆวะดี.  (2550).  การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ปีการศึกษา 2549.  วิทยานิพนธแ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียง฿หม. 

สมภพ  รืองตระกูล.  (2547).  ความเครียดและอาการทางจิตเวช.  กรุงทพฯ : คณะพทยศาสตรแศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติ.  (2539).  รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพการ฿ชครู : การวิคราะหแชิงปริมาณ
ระดับมหภาค. กรุงทพฯ : คุรุสภา. 

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุแ.  (2543).  สถิติพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรแ.  กรุงทพฯ : ฟื่องฟูาพรินติ้ง. 
Selye,H.  1956.  The  stress  of  life.  New  York : Mc  Graw : Prentice  Hall.  
Verma G, Tomar S, Bharath CNV.  Stress  among  high  school  children  in  Morena  District, 

Madhya Pradesh : Cross-sectional  study.  Global  Journal  For  Research  Analysis.  
2014,3(1):102-4. 



 

 

966 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผลกระทบของการสนับสนุนองค๑กรและความร๎ูความสามารถของนักบัญชีที่มีตํอประสิทธภิาพการทํางาน 
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ACCOUNTANTS' COMPETENCY THAT 
AFFECT THE EFFICIENCY OF HOSPITALS UNDER MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN 

NORTHEASTERN REGION 
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1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรละความรูความสามารถของนัก
บัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ 
การศึกษานี้ทําการก็บรวบรวมขอมูลจากหัวหนางานบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ 
จํานวน 325 คน ดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการวิจัย วิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติ฿นการอธิบายลักษณะ
ขอมูลที่ดํานินการรวบรวม เดก คาความถี่ (Frequency) ป็นตารางจกจงความถี่ละคารอยละ (Percentage) 
ละการวิคราะหแขอมูลความสัมพันธแ สถิติที่฿ช฿นการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย เดก การวิคราะหแสหสัมพันธแพหุคูณ 
ละ การวิคราะหแความถดถอยชิงพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนองคแกร อันประกอบเดก ดานการจัดการครงสราง ดานนยบายละกลยุทธแ 
ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา ดานงบประมาณละการลงทุน สงผลกระทบตอความรูความสามารถของนักบัญชี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ละ฿นขณะดียวกัน ความรูความสามารถของนักบัญชี อันประกอบเดก ดานความรู฿นวิชาชีพ 
ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณจรรยาบรรณ ดานจตคติมีอิทธิพลอยางมีนัยทางสถิติตอประสิทธิภาพการทํางาน  
คําสําคัญ : สนับสนุนองคแกร, ความรูความสามารถของนักบัญชี, ประสิทธิภาพการทํางาน  
 
ABSTRACT 
 This study aims to study on the impact of organizational supports and accountants' 
competency that affect the efficiency of hospitals under ministry of public health in  
Northeastern region. This research study gathered data from 325 accountant supervisors of public 
hospitals in Northeastern region through the questionnaire method.  The collected data was 
analyzed by statistic method to spread out the frequency and percentage.  The methodology 
indicating the correlation of data as well as verified the assumptions is multiple correlations and 
multiple regression.  
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 The result of study presented that the organization’s supports in terms of structure, 
policy and strategy, training, and budget significantly affected with account’s knowledge. In 
addition, the account’s knowledge and capability such as accountant specialty, professional 
knowledge, ethic, and attitude significantly related to work performance.  
Keywords : Organizational Support, accountant's knowledge and capability, Performance 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ตามที่รัฐบาลเดมีการปฏิรูประบบสุขภาพ ละดํานินนยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปใจจุบัน
ประชาชนคนเทยกวา 64 ลานคน เดรับการคุมครองภาย฿ตระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งบงป็นระบบ฿หญ ๆ 3 ระบบคือ 
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ (Universal Coverage Scheme : UC) ระบบกองทุนประกันสังคม 
(Social Security Scheme : SSS) ระบบสวัสดิการขาราชการ (Civil Servant Medical Benefit : CSMBS) ที่มี
ความตกตางกันทั้งทางดานสิทธิประยชนแ฿นการรักษาพยาบาลหลงที่มาของงบประมาณ ละการบริหารจัดการ
สําหรับ฿นสวนของผู฿หบริการกระทรวงสาธารณสุขถือป็นครือขายผู฿หบริการที่฿หญที่สุด มีหนวยบริการฉพาะ฿น
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขกวา 10,000 หง ป็นหตุ฿หมีผูมารับบริการมากขึ้นพื่อตอบสนองตอการ
บริการรักษาพยาบาลจําป็นตองพิ่มจํานวนบุคคลากร ละพิ่มงบประมาณสําหรับดูลรักษาผูปุวยประกอบกับ
บางสวนเมสามารถรียกก็บคาบริการเด กองทุนประกันสุขภาพหงชาติจัดสรรงิน฿หเมพอ฿นการดํานินงานทํา฿ห
สถานพยาบาลหลายหงกิดวิกฤตทางการงินการคลังละรายงานทางการงิน จึงจําป็นอยางยิ่งที่จะตองจัด
ระบบงานสนับสนุนละการบริหารจัดการ฿หมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะตองมีการ
สนับสนุนขององคแกรดยรวมหมายถึง การสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน฿หพียบพรอมเปดวยประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล฿นทุกๆ ดาน 
 กลเกทางการงินการคลังป็นสิ่งสําคัญตอการสรางความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพดยจากการ
กําหนดนยบายจากฝุายบริหาร ละขับคลื่อนเปพรอมกันทั้ง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาค การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะตองมีการสนับสนุนขององคแกรดยรวมหมายถึง การสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน฿หพียบพรอม
เปดวยประสิทธิภาพละประสิทธิผล ฿นทุก ๆดาน พื่อ฿หองคแกรสามารถปรับตัวสนองตอความปลี่ยนปลงของ
สภาพวดลอม ละปใจจัยตาง ๆ ฿นองคแกร เดอยางหมาะสมละนําองคแกรเปสูปูาหมายขององคแกร คือประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรที่ดีที่สุดเดอยางหมาะสมละนําองคแกรเปสูปูาหมายขององคแกร 
 ความรูความสามารถของนักบัญชีป็นคุณสมบัติที่มี฿นตัวของนักบัญชี ชวยทํา฿หนักบัญชีนั้นสามารถทํา
หนาท่ีของตนเดถึงระดับมาตรฐานที่กําหนดเวดยขึ้นอยูกับสภาพวดลอมการทํางานจริงละความสามารถ฿นการ
ทํางานจะกีย่วยงเปถึงการทํางานของนักบัญชีวาทํางานเดระดับมาตรฐานท่ีกําหนดเวหรือเมการที่นักบัญชีมีความรู
ความสามารถละมีมาตรฐาน฿นการปฏิบัติงานจะสงผล฿หนักบัญชีจะสามารถปฏิบัติงาน฿นวิชาชีพเดอยางถูกตองมี
คุณภาพละป็นเปตามาตรฐานยี่ยงมืออาชีพ สามารถจัดทํารายงานทางการงินสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
ตาง ๆ ที่กี่ยวของ รวมถึงการวิคราะหแความสี่ยงบนพื้นฐานทฤษฎีละปใจจัยวดลอมที่กี่ยวของสัมพันธแกันละ
จําลองสถานการณแการตัดสิน฿จพื่อลดความสี่ยงนั้นๆอีกทั้งการวัดมูลคาตลอดจนการจัดทําการรายงานเด
สอดคลองละการปฏิบัติตามกฎหมายละขอบังคับอื่นตอนื่องมากขึ้นพื่อสรางความชื่อมั่น฿หกองคแกร  
 ประสิทธิภาพการทํางานป็นหัว฿จสําคัญที่ทุกหนวยงานตองพยายามดํานินงาน฿หกิดความคุมคาละ
ประหยัดที่สุดพื่อ฿หงานสําร็จตามปูาหมายที่กําหนด การพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการทํางานจนประสบผลสําร็จเดนั้น
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ตองอาศัยการปรับปลี่ยน ละการสงสริมการพัฒนาบุคลากร฿นองคแกรจากความรู ความคิด หลักการ ละนวปฏิบัติ
ตั้งตตนจนถึงการวางผนการดํานินงาน (สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช, 2559 ปรับปรุง
ครั้งท่ี 2 : 203-205) นักบัญชีป็นบุคลากรที่มีความสําคัญตอการทํางาน฿นดานบัญชี ดยฉพาะนักบัญชีที่มีความรู
ความสามารถละมีประสบการณแจะป็นที่ตองการขององคแกรพราะจะสงผลตอรายงานทางการงินที่มีคุณภาพ
ผูบริหารจะเด฿ชขอมูลทางการงินนั้นประมินสถานะการงินการคลังของหนวยงานเดอยางถูกตอง 
 จากหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสน฿จศึกษาวิจัยผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรละความรู
ความสามารถนักบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ดยมีวัตถุประสงคแพื่อทดสอบวา การสนับสนุนองคแกรละความรูความสามารถนักบัญชีมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานหรือเม อยางเร 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 
 1. พื่อศึกษาการสนับสนุนองคแกรของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 2. พื่อศึกษาความรูความสามารถของนักบัญชีของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือ 
 3. พื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 4. พื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรที่มีตอความรูความสามารถของนักบัญชีรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 5. พื่อศึกษาผลกระทบความรูความสามารถของนักบัญชีท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 6. พื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. การสนับสนุนองคแกร (Organization Support) หมายถึง การสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿นดานตาง ๆ 
พื่อ฿หกิดประสิทธิภาพ฿นการทํางาน ละนําองคแกรเปสูปูาหมายขององคแกร ซึ่งประกอบเปดวยมุมมอง฿นดานตาง ๆ 4 
ดานคือ  
  1) ดานการจัดการ ครงสรา ง (Structure Management) หมายถึงการที่ฝุายบริหารมีความ
รับผิดชอบ฿นการจัดการครงสรางองคแกรอยางชัดจน ดยบงยกหนาที่ตามความรับผิดชอบ พื่อป็นครื่องมือ
สําหรับทุกคน การทํางานขององคแกร฿หขา฿จขอบขตบทบาทหนาที่  ละประสานทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ฿นขณะดียวกันตองมีความหมาะสมกับสภาพวดลอมละการปลี่ยนปลงท่ีมีอยางรวดร็ว 
  2) ดานนยบายละกลยุทธแ  (Policy and Strategy) หมายถึงผนการทางวิธีปฏิบัติ ฿นองคแกร
ที่ตองเดรับการยอมรับจากทุกคน฿นองคแกร พื่อ฿หบรรลุปูาหมายสูงสุดขององคแกร ดยริ่มตั้งตกระบวนการ฿นการ
วิคราะหแดยการกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ ละมีการจัดทําป็นผน จากนั้นมีกระบวนการ฿นการดํานินการปฏิบัติ
฿หป็นเปตามผน รวมถึงปรียบทียบการประมินผลลัพธแจากการดํานินงานจริงกับปูาหมายที่วางเวพื่อนําขอมูล
เป฿ช฿นการปรับปรุงการจัดทําผนตอเป 
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  3) ดานการฝึกอบรมละพัฒนา (Training and Development) หมายถึงการสนับสนุนบุคลากรหรือ
ผูปฏิบัติงานมีความรูมีความสามารถ มีความพรอม฿นการพัฒนาทักษะของตนองพื่อมา฿ช฿นการทํางานตามความ
จําป็นของความยากงายของงานตละประภท ตลอดจนการนะนํา฿นสิ่งตาง ๆ ฿นการทํางาน นอกจากน้ีลวมีการ
ปลี่ยนปลง฿นทคนลยีกิดขึ้นอยางรวดร็ว การสงสริมบุคลากร฿หพัฒนาอยางตอนื่องจากทั้งภาย฿นหรือ
ภายนอกองคแกร จึงป็นความสําคัญอยางยิ่งพื่อ฿หองคแกรมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงาน 
  4) ดานงบประมาณละการลงทุน (Budget and Investment) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรพื่อ
นํามา฿ช฿นการลงทุน฿นสินทรัพยแตาง ๆ ท่ีมีความจําป็นตอการทํางาน พื่อ฿หบรรลุปูาหมาย 
 2. ความรูความสามารถของนักบัญชี (Accounting Knowledge Capabilities) หมายถึง การมีทักษะ 
ความสามารถ฿นการรียนรูละประสบการณแ฿นรื่องหลักการ นวคิดละการจัดทําบัญชี พื่อพัฒนา฿หปฏิบัติเด
อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลอยางยั่งยืน ประกอบดวย 
  1) ดานความรู฿นวิชาชีพ (Knowledge) หมายถึง ความรูความสามารถ฿นหลักการบัญชี พื่อ฿ช฿นการ
จัดทํารายงานทางการงิน ดังนั้นความรูทางบัญชียังรวมถึงความรู ฿นศาสตรแอื่น ๆ ที่กี่ยวของ รวมถึงความรูละ
ความขา฿จ฿นภารกิจหลักขององคแกรละธุรกิจ นอกจากความรูดังกลาวขางตนลวผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรมี
ความพรอม฿นดานความรู ความขาขา฿จ กี่ยวกับศรษฐกิจ สังคม การมือง ละดยฉพาะอยางยิ่งขา฿จ
ทคนลยี ละทราบถึงการปลี่ยนปลงละผลกระทบของทคนลยี ละสามารถนํามาช่ือมยงความรู฿นวิชาชีพ
เดอยางดี 
  2) ดานทักษะทางวิชาชีพ (Skills) หมายถึง ทักษะที่นักบัญชีตองมีพื่อ฿หมีคุณสมบัติป็นนักบัญชีมือ
อาชีพซึ่งป็นทักษะทางปใญญาที่สําคัญอันเดก การสงสัยยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ทักษะ฿นการระบุปใญหาละกเข
ปใญหาดยการ฿ชนวคิดอยางป็นระบบ ทักษะ฿นการคิดวิคราะหแการจัดลําดับความสําคัญนอกจากนี้ลวตองมี
ความสามารถทางการสื่อสารกับบุคลากรอื่นท่ีมีความหลากหลายพื่อการทํางานบรรลุปูาหมายสูงสุด 
  3) ดานคุณคาทางวิชาชีพ (Professional Values) หมายถึง ความซื่อสัตยแสุจริต มีวินัย ความ
รับผิดชอบละรอบคอบ รวมถึงความสามารถ฿นการที่จะปฏิบัติงานเดอยางป็นอิสระป็นเปตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ 
  4) ดานจรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง นวทาง฿นการประกอบวิชาชีพอยางมีคุณธรรมซึ่งสมาชิก฿น
วิชาชีพน้ันยอมรับวาป็นการประพฤติดี ละถูกตองตามมาตรฐานจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบเปดวย การประพฤติอัน
หมาะสมสดงถึงคุณธรรมวิชาชีพ การรักษาช่ือสียงละกียรติยศ การอุทิศละสียสละ฿หกับงานอยางต็มที่ การ
ปฏิบัติตนพื่อป็นบบอยางท่ีดี ละการปฏิบัติงาน฿หป็นเปตามมาตรฐานทางการบัญชี 
  5) ดานจตคติ (Attitudes) หมายถึง ความรูสึกละความช่ือที่นักบัญชีมั่น฿จ ละภูมิ฿จวางานที่
ตนองทําอยูนั้นมีคุณคา การสวงหาความกาวหนาดยการยอมรับ฿นการทํางานดวยความตั้ง฿จละ อดทนพื่อ฿ห
เดมาซึ่งความสําร็จ 
 3. ประสิทธิภาพการทํางาน(Work Efficiency) หมายถึง การ฿ชทรัพยากร฿นการดํานินการ฿ด ๆ ก็ตาม
ดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําร็จ ละผลสําร็จนั้นเดมาดยการ฿ชทรัพยากรนอยที่สุด ละการดํานินการป็นเปอยาง
ประหยัด เมวาจะป็นระยะวลา ทรัพยากรรงงาน รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่ตอง฿ช฿นการดํานินการนั้น ๆ ฿หป็น
ผลสําร็จละถูกตอง ซึ่งสามารถสดงรายละอียดเดดังนี้ 
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  1) การบรรลุปูาหมายความสําร็จ (Gold Accomplishment) หมายถึง การจัดการอยางมีคุณภาพ 
ดย฿ชความคิดริริ่มสรางสรรคแสิ่ง฿หม ๆ รวมทั้ง฿ชทคนลยีทันสมัยดวยนวัตกรรม฿หม ๆ มีการวางผนการปฏิบัติงาน
฿หบรรลุผลสําร็จตามที่ตั้งปูาหมายเว 
  2) ดานการจัดหาละ฿ชปใจจัยทรัพยากร (System Resource) หมายถึงมูลหตุที่สําคัญละผูบริหาร
ตอง฿หความสน฿จพราะองคแกรจะประสบความสําร็จตามปูาหมายตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพละมีปริมาณ
พียงพอตองเดรับงบประมาณสนับสนุนดํานินงานมากพอ ตองมีวัสดุสิ่งของตามความตองการละตองมีระบบ
สารสนทศท่ีทันสมัย รวมถึงระบบบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพพื่อ฿ชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด฿หกิดประยชนแสูงสุด 
  3) ดานกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process And Operations) หมายถึงกระบวนการกําหนด
วิธีการ฿นการดํานินการ฿หสําร็จตามวัตถุประสงคแวาตองทําอยางเร วิธี฿ด ฿หทราบทิศทางการทํางานกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 
มีการกําหนดขนาดการควบคุมสายบังคับบัญชา ซึ่งจะชวย฿หองคแกรบรรลุปูาหมาย฿นอนาคต 
  4) ดานความพึงพอ฿จของทุกฝุาย (Participant Satisfaction) หมายถึง สิ่งที่ทํา฿หกิดความพึงพอ฿จ
จะกี่ยวกันกับลักษณะของงาน ปใจจัยหลานี้นําเปสูความพอ฿จ เดก ความสําร็จ การยกยอง ลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบ ละความกาวหนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเดกําหนดตัวปรที่฿ช฿นการวิจัยดังนี้ 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรกลาง ตัวแปรตาม 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุมตัวอยาง 
  ประชากรกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก หัวหนางานบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ จํานวน 325 คน (กลุมงานทคนลยีละสารสนทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน, 2560) 
 2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการก็บรวบรวมขอมูลดวยตนอง ดยครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมพื่อการวิจัย
฿นครั้งนี้ คือ บบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยออกบบนื้อหาของบบสอบถามตามกรอบนวนวคิดละ
วัตถุประสงคแของการวิจัย ดยบบสอบถามจะ฿ชคําถามบบปลายปิด บงบบสอบถามออกป็น 5 สวน ดังนี้ 

การสนับสนุนขององค๑กร 
1. ดานการจัดการครงสราง 
2. ดานนยบายละกลยุทธแ 
3. ดานการฝึกอบรมละ

พัฒนา 
4. ดานงบประมาณละการ

ลงทุน 

ความรู๎ความสามารถของ
นักบัญช ี
1. ดานความรู฿นวิชาชพี 
2. ดานทักษะทางวิชาชีพ 
3. ดานคุณคาหงวิชาชีพ 
4. ดานจรรยาบรรณ 
5. ดานจตคติ 

ประสิทธภิาพการทาํงาน 
1. ดานการบรรลุปูาหมาย 

ความสําร็จ 
2. ดานจัดหาละ฿ชปใจจยัmรัพยากร 
3. ดานกระบวนการปฏิบัติงาน 
4. ดานความพึงพอ฿จของทุกฝุาย 
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  สวนท่ี 1  ป็นการสอบถามขอมูลทั่วเปกี่ยวกับผูตอบบบสอบถาม ชน พศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณแ฿นการทํางาน รายเดฉลี่ยตอดือน 
  สวนที่  2  ป็นการสอบถามขอมูลทั่วเปของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ดยขอคําถามครอบคลุม฿นรื่องกี่ยวกับ ประภทรงพยาบาล จํานวนบุคลากร ระยะวลาการ
จัดตั้งรงพยาบาล จํานวนตียง฿นรงพยาบาล 
  สวนท่ี 3 ป็นการสอบถามความคิดห็นของหัวหนาบัญชีกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลกระทบตอการสนับสนุน
องคแกรของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขป็นมาตรวัดบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) บบสอบถามบบ 
Likert Scale 
  สวนที่ 4  ป็นการสอบถามความคิดห็นของหัวหนาบัญชีกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลกระทบตอความรู
ความสามารถของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขป็นมาตรวัดบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
บบสอบถามบบ Likert Scale 
  สวนท่ี 5  ป็นการสอบถามความคิดห็นของ หัวหนาบัญชีกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลกระทบ ตอประสิทธิภาพ
฿นการทํางานของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขป็นมาตรวัดบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 
บบสอบถามบบ Likert Scale 
 3.  วิธีก็บรวบรวมขอมูล 
  หลงขอมูลที่฿ช฿นการวิจัยประกอบดวย 
  3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดยการ฿ชบบสอบถาม฿นการรวบรวมขอมูลตัวปรทั้งหมด 
เดก การสนับสนุนองคแกร (ดานการจัดการครงสราง ดานนยบายละกลยุทธแ ดานการฝึกอบรมละพัฒนา ดาน
งบประมาณละการลงทุน) ตัวปรความรูความสามารถของนักบัญชี (ดานความรู฿นวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ 
ดานคุณคาทางวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณ ดานจตคติ) ละตัวปรประสิทธิภาพการทํางาน (ดานการบรรลุปูาหมาย
ความสําร็จ ดานการจัดหาละ฿ชปใจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานความถึงพอ฿จของทุกฝุาย) จากกลุม
ตัวอยางที่ผูวิจัยลือกดยผูวิจัยเดกําหนด฿หหัวหนางานบัญชีป็นตัวทนผูตอบบบสอบถาม นื่องจากป็นผูที่สามารถ฿ห
ขอมูลเดครอบคลุม฿นรื่องของความมีประสิทธิภาพ฿นการทํางาน 
  3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด จากหนังสือวารสารทางวิชาการ 
งานวิจัย บทความวิจัย บทความทางวิชาการ ละว็บเซดแตาง ๆ ดยมีขั้นตอนรก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   1) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิพื่อทบทวนวรรณกรรมละสรางบบสอบถาม 
   2) จกบบสอบถาม฿หกกลุมตัวอยางท่ี฿ช฿นการศึกษา 
   3) ก็บรวบรวมบบสอบถามละตรวจสอบความถูกตองของบบสอบถาม฿นบื้องตน 
   4) ลงรหัสขอมูล ละพิมพแขอมูลที่เดจากบบสอบถามลงครื่องคอมพิวตอรแดย฿ช 
   5) ปรกรมสําร็จรูปพื่อการวิจัย 
   6) วิคราะหแขอมูลชิงสถิติ ดย฿ชปรกรมสําร็จรูปพื่องานวิจัย 
   7) ประมวลขอมูลละสรุปผลการวิจัย 
   8) จัดทํารูปลมงานวิจัย ละสนอผลวิจัยลง฿นวารสารระดับมหาวิทยาลัย 
   จากการก็บรวบรวมบบสอบถามท่ีเดรับการตอบกลับมา ซึ่งมีจํานวนบบสอบถามตอบกลับมา
ที่ครบถวนสมบูรณแทั้งสิ้น 200 ฉบับ คิดป็นอัตราตอบกลับของกลุมตัวอยางที่ตองการรอยละ 61.54 ซึ่งสอดคลอง
กับ (Aaker, Kumer and Day. 2001) เดนําสนอวาการสงบบสอบถามตองมีอัตราการตอบกลับของกลุมตัวอยาง
อยางนอยรอยละ 20 จึงป็นที่ยอมรับเด 
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 4. วิธีการวิคราะหแขอมูล 
  ผูวิจัยวิคราะหแขอมูลดวยปรกรมสําร็จรูปพื่องานวิจัย SPSS ดยทําการวิคราะหแขอมูลยกตาม
ลักษณะของบบสอบถาม ดย฿ชสถิติ฿นการวิคราะหแขอมูลดังนี้  
  4.1 สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื่อบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยางผู฿หขอมูล 
เดก ความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย ละคาบี่ยงบนมาตรฐานดยผูวิจัยหาคาฉลี่ยละคารอยละ ของขอมูลทั่วเปของ
ผูตอบบบสอบถาม เดก พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณแ฿นการทํางาน รายเดฉลี่ยตอดือน 
ประภทรงพยาบาล 
  4.2 สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) พื่อ฿ชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย คือ ผลกระทบ
ของการสนับสนุนองคแกรละความรูความสามารถของนักบัญชีท่ีมีตอคุณภาพงบการงินของนักบัญชี฿นรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือซึ่งสถิติที่฿ช เดก การวิคราะหแสหสัมพันธแ (Correlation 
Analysis) ละการวิคราะหแความถดถอยชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 พื่อ฿หป็นเปตามวัตถุประสงคแของการวิจัย ผูวิจัยเดทําการก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชบบสอบถาม จากกลุม
ตัวอยางนักบัญชีของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาคตะวันออกฉียงหนือจํานวน 325 ราย ซึ่งผลการวิจัย
ที่เด฿นครั้งนี้ผูวิจัยเดนําสนอผลการวิคราะหแขอมูล ออกป็น 3 สวน ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ผลการวิคราะหแพบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ
ป็นพศหญิงมีอายุอยู฿นชวง 26 – 35 ปีสถานภาพสมรสมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวามากกวาสูงกวา
ปริญญาตรีมีประสบการณแ฿นการทํางานมากกวา 8 ปีรายเดฉลี่ยตอดือนมากกวา 20,000 บาทตําหนงนักวิชาการ
งินละบัญชีประภทของรงพยาบาลที่ผูตอบบบสอบถามทํางานอยูมากที่สุดคือรงพยาบาลชุมชนดยสวน฿หญ
จํานวนบุคลากร฿นรงพยาบาลอยูระหวาง 101-500 คนดยตละรงพยาบาลมีระยะวลาการจัดตั้งรงพยาบาลอยู
ระหวาง 31-50 ปีรงพยาบาลตละหงมีจํานวนตียง฿นรงพยาบาลนอยกวา 50 ตียง 
 2.  ผลการศึกษาตัวปรการสนับสนุนองคแกร ตัวปรความรูความสามารถของนักบัญชี ตัวปรประสิทธิภาพ
การทํางาน 
 
ตารางที่ 1  สดงคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของตัวปรการสนับสนุนองคแกร 

 
การสนับสนุนองค๑กร 

 

คําเฉลี่ย 

(x̄) 

สํวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานการจัดการครงสราง 4.13 0.52 มาก 
ดานนยบายละกลยุทธแ 4.24 0.53 มากที่สุด 
ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา 4.16 0.55 มาก 
ดานงบประมาณละการลงทุน 4.00 0.65 มาก 

รวม 4.13 0.46 มาก 
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 จากตารางที่1 สดงผลการวิคราะหแขอมูลบื้องตน ของตัวปรการสนับสนุนองคแกร ทั้ง 4 ดาน฿น
ภาพรวมพบวานักบัญชีมีความห็นดวย฿นทุกคุณลักษณะของตละดานอยู฿นระดับมาก มีคาฉลี่ยอยูที่ 4.13 ดย
สามารถรียงลําดับตามตามระดับความคิดห็นยกตามรายคุณลักษณะของตละองคแประกอบเดดังนี้ คุณลักษณะ

ดานนยบายละกลยุทธแ (x̄=4.24) ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา (x̄=4.16) ดานการจัดการครงสราง (x̄=4.13) 

ดานงบประมาณละการลงทุน (x̄=4.00) 
 
ตารางที่ 2  สดงคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของตัวปรความรูความสามารถของนักบัญชี 

 
 

ความร๎ูความสามารถของนักบัญช ี

คําเฉลี่ย 

(x̄) 

สํวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานความรู฿นวิชาชีพ 4.29 0.46 มากที่สุด 
ดานทักษะทางวิชาชีพ 3.97 0.40 มาก 
ดานคุณคาหงวิชาชีพ 4.29 0.41 มากที่สุด 
ดานจรรยาบรรณ 4.35 0.44 มากที่สุด 
ดานจตคติ 4.14 0.57 มาก 

รวม 4.21 0.36 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 ขางตน สดงผลการวิคราะหแขอมูลบื้องตนของตัวปรความรูความสามารถของนักบัญชี 
ทั้ง 5 องคแประกอบ฿นภาพรวม พบวานักบัญชีมีความห็นดวย฿นทุกคุณลักษณะของตละดานอยู฿นระดับมาก ดยมี
คาฉลี่ยอยูที่ 4.21 ดยสามารถรียงลําดับตามระดับความคิดห็นยกตามรายคุณลักษณะของตละองคแประกอบเด

ดังนี้ คุณลักษณะดานจรรยาบรรณ (x̄=4.35) ดานความรู฿นวิชาชีพ (x̄ = 4.29) ดานคุณคาหงวิชาชีพ (x̄=4.29) 

ดานจตคติ (x̄=4.14) ละดานทักษะทางวิชาชีพ (x̄=3.97)  
 
ตารางที่ 3 สดงคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของตัวปรประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี 

 
 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

คําเฉลี่ย 

(x̄) 

สํวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานบรรลุปูาหมายความสําร็จ 4.15 0.51 มาก 
ดานการจัดหาละ฿ชปใจจัยทรัพยากร 3.92 0.57 มาก 
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน 4.15 0.51 มาก 
ดานความพึงพอ฿จของทุกฝุาย 4.14 0.53 มาก 

รวม 4.09 0.44 มาก 
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 จากตารางที่ 3 ขางตน สดงผลการวิคราะหแขอมูลบื้องตนของตัวปรประสิทธิภาพการทํางานของนัก
บัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือท้ัง 4 องคแประกอบ฿นภาพรวมพบวานัก
บัญชีมีความห็นดวย฿นทุกคุณลักษณะของตละดานอยู฿นระดับมาก ดยมีคาฉลี่ยอยูที่ 4.09 ดยสามารถ
รียงลําดับตามตามระดับความคิดห็นยกตามรายคุณลักษณะของตละองคแประกอบเดดังนี้ คุณลักษณะดานบรรลุ

ปูาหมายความสําร็จละดานกระบวนการปฏิบัติงาน (x̄=4.15) ดานความพึงพอ฿จของทุกฝุาย (x̄=4.14) ดานการ

จัดหาละ฿ชปใจจัยทรัพยากร  (x̄=3.92) 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 การสนับสนุนองคแกร (Organization Support) มีผลกระทบตอความรูความสามารถของนักบัญชี 
(Accountants Knowledge Capabilities) รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 
ตารางที่ 4 สดงผลการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณสําหรับตัวปรการสนับสนุนองคแกรที่มีผลตอความรู
 ความสามารถของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 

การสนับสนุนองค๑กร B Std. Error β t Sig 
ดานการจัดการครงสราง 0.138 0.044 0.201 3.121 0.002** 
ดานนยบายละกลยุทธแ 0.160 0.046 0.234 3.498 0.001** 
ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา 0.206 0.046 0.315 4.530 0.000** 
ดานงบประมาณละการลงทุน 0.086 0.035 0.155 2.461 0.015* 
R2 = 0.558, Adjusted R2=0.549 ,  SEE=0.24202,  F=61.538,  Sig=0.000 
** = p < 0.01, * = p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 สดงผลการวิคราะหแขอมูลของตัวปรการสนับสนุนองคแกรที่มีผลตอความรูความสามารถ
ของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ ผลพบวาทั้ง4 คุณลักษณะของ

องคแประกอบการสนับสนุนองคแกร ซึ่งเดก ดานการจัดการครงสราง (β1 = 0.201 p < 0.05) ดานนยบายละกล

ยุทธแ (β2 = 0.234, p < 0.05) ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา (β3 = 0.315 p < 0.05) ละดานงบประมาณละ

การลงทุน (β4 = 0155, p < 0.05) ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความรูความสามารถของนักบัญชี 
หรือกลาววาตัวปรทั้ง 4 ตัวนี้รวมกันป็นพยากรณแความรูความสามารถของนักบัญชี รอยละ 55.80 (R2 = 0.558)  
 ดังนั้น กลาวเดวา การสนับสนุนองคแกรดานการจัดการครงสราง ดานนยบายละกลยุทธแ ดานการ
ฝึกอบรมละการพัฒนา ละดานงบประมาณละการลงทุน มีผลกระทบตอความรูความสามารถของนักบัญชีอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  
  3.2 ความรูความสามารถของนักบัญชี (Accountants Knowledge Capabilities) มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน (Work Efficiency) รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
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ตารางที่ 5 สดงผลการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณสําหรับตัวปรความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีผลตอ
 ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ความร๎ูความสามารถของนักบัญช ี B Std. Error β t Sig 
ดานความรู฿นวิชาชีพ 0.129 0.063 0.134 2.055 0.041* 
ดานทักษะทางวิชาชีพ 0.239 0.075 0.216 3.178 0.002** 
ดานคุณคาหงวิชาชีพ 0.080 0.076 0.074 1.049 0.295 
ดานจรรยาบรรณ 0.140 0.067 0.142 2.090 0.038* 
ดานจตคติ 0.250 0.053 0.322 4.755 0.000** 
R2 = 0.513, Adjusted R2=0.500 ,  SEE=0.31026,  F=40.846,  Sig=0.000 
** = p < 0.01, * = p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 5  สดงผลการวิคราะหแขอมูลของตัวปรความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ  ผล

พบวามี 4 คุณลักษณะขององคแประกอบความรูความสามารถของนักบัญชี ซึ่งเดก ดานความรู฿นวิชาชีพ (β1 = 

0.134 p < 0.05) ดานทักษะทางวิชาชีพ (β2 = 0.216, p < 0.01) ดานจรรยาบรรณ (β4 = 0.142, p < 0.05) 

ละดานจตคติ (β5 = 0.322, p < 0.01) ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิภาพการทํางานของ
นักบัญชี หรือกลาววาตัวปรทั้ง 4 ตัวนี้รวมกันป็นพยากรณแประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี รอยละ 51.30 
(R2 = 0.513) ดังนั้น กลาวเดวา ความรูความสามารถของนักบัญชีดานความรู฿นวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
จรรยาบรรณละดานจตคติมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.3 ผลกระทบของการสนับสนุนองคแกร(Organization Support) ที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน 
(Work Efficiency) ของรงพยาบาลสังกัดกระรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 
ตารางที่ 6 สดงผลการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณสําหรับตัวปรการสนับสนุนองคแกรที่มีผลตอประสิทธิภาพ 
 การทํางานของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 

การสนับสนุนองค๑กร B Std. Error β t Sig 
ดานการจัดการครงสราง 0.129 0.058 0.155 2.228 0.027* 
ดานนยบายละกลยุทธแ 0.287 0.060 0.345 4.780 0.000** 
ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา 0.035 0.060 0.044 0.591 0.555 
ดานงบประมาณละการลงทุน 0.2086 0.046 0.308 4.543 0.000** 
R2 = 0.489, Adjusted R2=0.478 ,  SEE=0.31698,  F=46.630,  Sig=0.000 
** = p < 0.01, * = p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 6  สดงผลการวิคราะหแขอมูลของตัวปรการสนับสนุนองคแกรที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ ผลพบวามีอยางนอย 3 คุณลักษณะ

ขององคแประกอบการสนับสนุนองคแกร ซึ่งเดก ดานการจัดการครงสราง (β1 = 0.155, p < 0.05) ดานนยบายละกลยุทธแ 
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(β2 = 0.345, p < 0.01) ละดานงบประมาณละการลงทุน (β4 = 0.308, p < 0.01) ที่สงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี หรือกลาววาตัวปรทั้ง 3 ตัวนี้รวมกันป็นพยากรณแ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี รอยละ 48.90 (R2 = 0.489) 
  ดังนั้น กลาวเดวา การสนับสนุนองคแกรดานการจัดการครงสราง ดานนยบายละกลยุทธแ ละดาน
งบประมาณละการลงทุน มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  จากขอมูลตารางที่สดงขางตนสามารถสรุปเดดังนี้ การสนับสนุนองคแกร อันประกอบเดก ดานการ
จัดการครงสราง, ดานนยบายละกลยทุธแ, ดานการฝึกอบรมละการพัฒนา, ดานงบประมาณละการลงทุน สงผล
กระทบตอความรูความสามารถของนักบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ละ฿นขณะดียวกัน ความรูความสามารถของ
นักบัญชี อันประกอบเดก ดานความรู฿นวิชาชีพ, ดานทักษะทางวิชาชีพ, ดานคุณจรรยาบรรณ, ดานจตคติมี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสรุปตามสมมติฐาน฿นการวิจัยเด ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรที่มีตอความรูความสามารถของนักบัญชีรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
  ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของการสนับสนุนองคแกรที่มีตอความรูความสามารถของนักบัญชี
รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ ทั้ง 4 คุณลักษณะขององคแประกอบการ
สนับสนุนองคแกร  ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความรูความสามารถของนักบัญชีทั้งนี้อาจนื่องจากวา
นักบัญชีช่ือวาการสนับสนุนขององคแกรป็นคุณสมบัติที่สงผล฿หนักบัญชีมีความรูความสามารถพิ่มขึ้นนั้น            
ซึ่งสอดคลองกับ (บุษยา วัฒนะงาม. 2556) ที่พบวา นักบัญชีองคแการบริหารสวนตําบลมีความห็นดวยกับการ
สนับสนุนของผูบริหาร นื่องจากนักบัญชีตองเดรับการสนับสนุนจากองคแกร พื่อที่จะทํา฿หนักบัญชีมีความรู
ความสามารถมีความรูสกึมั่นคงละปลอดภัยจนสามารถทุมทรงกายรง฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿หบรรลุปูาหมายของ
องคแกร 
 2. ศึกษาผลกระทบความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
  ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือมี 4 คุณลักษณะขององคแประกอบความรู
ความสามารถของนักบัญชี ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี ซึ่ง
สอดคลองกับ (ศุภรณแทิพยแ  ศิริสุนทร. 2556) พบวา ความสามารถ฿นการรียนรูการทํางาน มีความสัมพันธและ
ผลกระทบชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้นธนาคารพื่อการกษตรละสหกรณแการกษตร จึงมุงนน
การรียนรูของพนักงานจัดสรรงบประมาณพื่อพัฒนาความสามารถ฿นการรียนรูการทํางานของพนักงานซึ่งจะทํา฿ห
พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นละชวยพิ่มขีดความสามารถทางการขงขัน ทํา฿หลูกคากิดความพึง
พอ฿จ ละสรางผลกําเรที่ยั่งยืน฿หกับธนาคาร ละสอดคลองกับ ทฤษฏีมุมมองพื้นฐานทรัพยากรของกิจการ 
(Resources-based View of the Firm) กลาววา ทรัพยากรของกิจการที่มีความตกตางจากทรัพยากรของกิจการ
อื่น ป็นสิ่งท่ีมีคุณคา ขาดคลน หาเดยาก ละป็นสิ่งที่เมสามารถลอกลียนบบเดงายดยคูขงขัน หนึ่ง฿นนั้นคือ 
ทรัพยากรมนุษยแ เดก พนักงาน ความรูความสามารถ ความชาญฉลาดละประสบการณแ ทรัพยากรที่กิจการ
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สามารถพัฒนา฿หดดดนมีลักษณะฉพาะที่กิจการอื่น ๆ เมสามารถลอกลียนบบเดทรัพยากรหลานั้นจะนํามาซึ่ง
ความเดปรียบ฿นการขงขัน ละจะสงผลตอประสิทธิภาพการดํานินงานที่ดีของกิจการ฿นอนาคต ฿นงานวิจัย
ปใจจัยพื้นฐานของทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรองคแกรดยงานวิจัย฿นอดีตพบวา กิจการที่มีพนักงานบัญชีที่มีความ
ป็นมืออาชีพ มีความรูความสามารถ มีการสนับสนุนดานครงสราง จะชวยสงผลดีคือทํา฿หประสิทธิภาพการทํางาน
พิ่มมากข้ึน 
  จากผลการศึกษา เมพบความสัมพันธแของคุณลักษณะความรูความสามารถของนักบัญชี ดานคุณคา
หงวิชาชีพท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน อาจนื่องจากหนวยงานราชการตองปฏิบัติตามระบียบ คําสั่ง 
ขอบังคับ ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามระบียบที่ทางราชการวางเว ระบบราชการป็นหนวยงานที่เมสวงหา
กําเร ขอมูลทางบัญชีป็นพียงขอมูลพื่อการตัดสิน฿จ฿นการบริหารงาน สอดคลองกับงานของ พงศแศิรภพ  ทองดีรวิ
สุรกตุ (2555) พบวา ดานคานิยมจรรยาบรรณละทัศนคติทางวิชาชีพ ป็นคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีที่ผู
บริหารงานสายบัญชีของสถานประกอบการ฿นขตการนิคมอุตสาหกรรมหงประทศเทยคาดหวัง ดานคานิยม 
จรรยาบรรณละทัศนคติทางวิชาชีพ เดก ความปรง฿ส ความป็นอิสระ ความตั้ง฿จ฿นการปฏิบัติงาน การรักษา
ความลับตอองคแกรปฏิบัติตามกฎระบียบขอบังคบละความสน฿จ฿ฝุรู ละตั้ง฿จที่จะรียนรูตลอดวลา คานิยม 
จรรยาบรรณละทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสําคัญกับสมรรถนะของนักวิชาชีพ นอยกวา ทางดานทักษะความป็น
มืออาชีพละความรูทางดานวิชาการ  
 3. ศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองคแกรที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ 
  ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของการสนับสนุนองคแกรที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของ
รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือมี 3 คุณลักษณะขององคแประกอบการ
สนับสนุนองคแกร  ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีสอดคลองกับ 
(บุษยา  วัฒนะงาม. 2556) พบวา การสนับสนุนของผูบริหาร ดานงบประมาณ ละดานวัตถุสิ่งของ มีความสัมพันธแ
ละผลกระทบชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานดยรวม ดานการทํางานตองช่ือถือเด ดานงานสําร็จทันวลา 
ละดานผลงานเดมาตรฐาน สอดคลองกับ (จารุวรรณ  บุตรสุวรรณแ. 2551) พบวา การสนับสนุนองคแกร ดานการ
สงสริมละกระตุน มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวกกับประสิทธิภาพทางการบัญชี ละการสนับสนุนองคแกร 
มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวกกับประสิทธิภาพระบบสารสนทศทางการบัญชีของธุรกิจรงรม฿นประทศ
เทย ดังนั้นผูบริหารธุรกิจรงรม฿นประทศเทย ควร฿หความสําคัญ฿นการบริหารงาน฿นรื่องของการรียนรูของ
องคแกรละการสนับสนุนขององคแกร พื่อจะทํา฿หเดระบบสารสนทศทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
กับองคแกรละกับการบริหารงานดานอื่นตอเป 
  จากผลการศึกษา เมพบความสัมพันธแของคุณลักษณะการสนับสนุนองคแกร ดานการฝึกอบรมละการ
พัฒนาท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน  อาจนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณละสถานที่ฝึกอบรมมีการ
จํากัดจํานวนผูขารับการอบรมทํา฿หหนวยงานสงฉพาะหัวหนางานขารับการอบรมซึ่งบุคลกรผูปฏิบั ติขาดอกาส
ขารับการอบรม รวมถึงผูขารับการอบรมเมพรอมที่จะขาอบรมดวยงานที่คั่งคางตองประสานงานระหวางการ
อบรมพราะหัวหนางานการงินละบัญชีสวน฿หญจะรับผิดชอบทั้งงานการงินละงานบัญชีดวยยังเมคอยมีการ
บงยกหนวยงานนี้ออกจากกัน อีกทั้งระยะวลาการฝึกอบรมนอยทํา฿หนื้อหาที่อบรมมากกินเป฿นตละวัน 
สอดคลองกับการศึกษาของ (ราชนทรแ นพณัฐวงศกร. 2559) ที่วามจะมีการวางผนการฝึกอบรมละพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแอยางตอนื่องตถึงอยางเรก็ยังมีจะบกพรองมีปใญหาละอุปสรรค฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ
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เดก ปใญหาดานบุคลากรที่ขารับการพัฒนา ถาบุคลากรเมมีความช่ือมั่น฿นคุณคาของการพัฒนาละฝึกอบรม 
หรือบุคลากรมีระดับของตําหนงหนาที่การงานตางกัน ปใญหาดานสถานที่ละอุปกรณแที่฿ช฿นการพัฒนาฝึกอบรม 
ปใญหาดานวลาละคา฿ชจาย ตองพิจารณาถึงงบประมาณคา฿ชจายตาง ๆ ถาจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณาดาน
วลาละคา฿ชจายตาง ๆ เมหมาะสมลว ก็อาจกิดปใญหาละอุปสรรค฿นการพัฒนา ละฝึกอบรมบุคลากรเด 
 
ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ขอสนอนะ฿นการนําผลการวิจัยเป฿ช 
  1.1 นักบัญชีควร฿หความสําคัญตอความสามารถทางการปฏิบัติงาน ดานการบรรลุปู าหมาย
ความสําร็จ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน พื่อความรวดร็วละถูกตอง฿นการปฏิบัติงาน 
  1.2 นักบัญชีควรมีกลยุทธแการปฏิบัติงานที่หลากหลายขามา฿ช฿นองคแกร พื่อ฿หการดํานินงานมี
ประสิทธิภาพละกิดประยชนแสูงสุดตอองคแกร 
  1.3 นักบัญชีควร฿หความสําคัญกับการสงสริมละพัฒนาความรูความสามารถทางการบัญชีกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีละปรกรมสําร็จรูปทางการบัญชีละนักบัญชีควรมีการขารับการพัฒนาความรูทางบัญชี
อยางสม่ําสมอ ดยการขาอบรม สัมมนา การศึกษาตอ฿นระดับสูงขึ้นพื่อสามารถนําความรูที่เดรับเป฿ช฿นการ
ทํางาน฿หมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.4 นักบัญชีควร฿หความสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานซึ่งถือป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่ง฿นองคแกร 
ผลงานจะดีละมีคุณภาพตองกิดจากตัวของพนักงานละบุคลากร฿นองคแกร 
 2. ขอสนอนะสําหรับการวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปใจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี 
พื่อสามารถนําขอมูลจากการวิจัยเปประยุกตแ฿ชงานเดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาถึงปใญหาละอุปสรรคของประสิทธิภาพการทํางาน นักบัญชี฿นตละดาน พื่อ฿ห
องคแกรสามารถนําปใญหาละอุปสรรคเปปรับปรุงกเข฿หตรงประด็น พื่อพัฒนาองคแกรตอเป 
  2.3 ควรศึกษาตัวปรตามอื่นๆ เม฿ชประสิทธิภาพการทํางาน ชน ศักยภาพ฿นการทํางาน คุณภาพ
การทํางาน ป็นตน 
  2.4 ควรศึกษาการพิ่มศักยภาพของบุคลากร พื่อปรับปรุงละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
฿นองคแกร฿หกิดทักษะ฿นการทํางาน อันจะนํามาซึ่งผลการดํานินงานที่ดี ซึ่งจะกอ฿หกิดความจงรักภักดี ความคิด
ริริ่มสรางสรรคและความมุงมั่นสูความสําร็จตอเป 
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ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่สํงผลตํอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

EFFECTS OF RISK MANAGEMENT EFFICIENCY ON ORGANIZATION SUCCESS OF SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัย฿นครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงของธุรกิจ ที่สงผล
ตอความสําร็จ฿นการดํานินงานของธุรกิจ SMEs฿นจังหวัดนครราชสีมา ดยทําการก็บรวบรวมขอมูลจากผู
บริหารธุรกิจ SMEs฿นจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 128 คน มีคารอยละ 32 มากกวากณฑแคือรอยละ 20 จึงนํา
จํานวนนี้มาคํานวณป็นกลุมตัวอยาง ดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการวิจัย วิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติ฿นการ
อธิบายลักษณะขอมูลที่ดํานินการรวบรวม เดก คาความถี่ การจกจงความถี่ คารอยละ ละการวิคราะหแขอมูล
ความสัมพันธแสถิติที่฿ช฿นการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย เดก การวิคราะหแสหสัมพันธแพหุคูณ ละ การวิคราะหแ
ความถดถอยชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานการตอบสนองความสี่ยง ดาน
กิจกรรมการควบคุม ดานการติดตามประมินผล มีผลกระทบชิงบวกตอความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม  
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง, ธุรกิจSMEs,ความสําร็จ฿นการดํานินงาน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the effects of risk management efficiency on 
operation success of small and medium enterprises in Nakhon Ratchasima province. The samples 
are 128 (SMEs) the sample size was 32 higher than the criterion of 20 in Nakhon Ratchasima.The 
questionnaires were used to collect data. Descriptive statistics  were frequency and percentage. 
Statistical methods used for hypothese testing were  correlation  and multiple regression analysis. 
The results revealed that the  risk management efficiency  risk response, Controlling activities and 
Monitoring  are positively effects on Organization Success.  
Keywords : Risk Management Efficiency, Small and Medium Enterprises, Organization Success  
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม Small and Medium Enterprises (SMEs) มีบทบาทสําคัญ
฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ พราะ SMEs ทํา฿หกิดการจางงานละการขยายตัวของภาคการผลิตสินคาละ
อุตสาหกรรมบริการ (สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม. ออนเลนแ. 2560) วิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม Small and Medium Enterprises (SMEs) อาจยังเม฿หความสําคัญของกระบวนการกี่ยวกับการ
ควบคุมภาย฿นอยางชัดจนขาดความรู฿นดานการจัดการ มักจะ฿ชประสบการณแจากการรียนรู อาศัยบุคคล฿น
ครอบครัวมาชวยงานการบริหาร ฿นลักษณะนี้มมีขอดี฿นรื่องการดูลที่ทั่วถึง ตมื่อกิจการริ่มขยายตัวหากเมปรับปรุง
การบริหารจัดการ฿หมีระบบก็จะกิดปใญหาขึ้นเด (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ครือขาย
มหาวิทยาลัยขอนกน. ออนเลนแ. 2548)  ดังนั้น SMEs ตองตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภาย฿น ผลที่กิด
จากการมีการควบคุมภาย฿นที่ดี ละเดรับการพัฒนาความรูรื่องการควบคุมภาย฿นซึ่งจะชวย฿หกระบวนการทํางาน
มีการบริหารจัดการอยางป็นระบบ   
 ฿นยุคลกาภิวัฒนแ ตองผชิญกับการปลี่ยนปลงของ สภาพวดลอมภาย฿นละภายนอกขององคแกร ซึ่งสงผล
กระทบตอองคแกร ผูบริหารตองปรับตัวตอการปลี่ยนปลงนั้น พื่อ฿หองคแกรดํานินตอเปเด (ณฐพร พันธุแอุดม. 2549 : 
48) ละพื่อ฿หกิจการสามารถรับมือกับสถานการณแตางๆ ที่จะกิดเดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความสี่ยง
จึงถือป็นรื่องสําคัญอยางมาก พราะธุรกิจจะดํานินงานเดอยางประสิทธิภาพหรือเม ยอมขึ้นอยูกับความสามารถ
฿นการบริหารจัดการความสี่ยง(Risk Management) (จันทนา สาขากร, นิพนธแ ห็นชคชัยชนะ ละศิลปพร  ศรีจั่นพชร.
2554 : 3-2) ดังนั้นการบริหารความสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะชวย฿หมีการปูองกันละลดความ สูญสียสามารถพิ่มมูลคา
กองคแกร ละ ผูมีสวนเดสีย (นฤมล สะอาดฉม. 2550 : 15) การบริหารความสี่ยง (Risk Management)ระบุ
องคแประกอบการบริหารความสี่ยงระดับองคแกรจํานวน 8 ดาน เดก ดานสภาพวดลอมภาย฿น ดานการกําหนด
วัตถุประสงคแ ดานการระบุหตุการณแ ดานการประมินความสี่ยง ดานการตอบสนองความสี่ยง ดานกิจกรรมการควบคุม 
ดานสารสนทศละการสื่อสาร ละดานการติดตามละการประมินผล (จันทนา สาขากร นิพนธแ ห็นชคชัยชนะ 
ละศิลปพร  ศรีจั่นพชร. 2554 : 3-8) 
 ความสําร็จ฿นการดํานินงาน (Operation Success) ป็นสิ่งที่สะทอนถึงความสามารถขององคแกร฿นการ
ดํานินงาน฿หบรรลุผลสาํรจ็ตามปูาหมายที่กําหนดเวละป็นความสามารถ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู฿ห
กิดประยชนแสูงสุดตอองคแกรนั้น (วิชาญ สงสุขวาว. 2555 : 20) การวัดความสําร็จ฿นการดํานินงานจะชวย฿หองคแกร
ทราบถึงจุดข็งละจุดออน฿นการดํานินงาน ซึ่งหากองคแกรมีการนํากระบวนการบริหารความสี่ยงมา฿ช฿นองคแกรเด
อยางมีประสิทธิภาพ การดํานินงานตาง ๆ จะบรรลุปูาหมายตามที่วางเว นื่องจากการบริหารความสี่ยงป็นการ
ทํานายอนาคตอยางมีหตุมีผล มีหลักการละกําหนดนวทางลดหรือปูองกันความสียหายที่อาจจะกิดขึ้น฿นการ
ดํานินงานเวลวงหนา ซึ่งจะสงผล฿หองคแกรมีอกาสเดรับความสียหายที่นอยกวาองคแกรที่เมมีประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารความสี่ยง (วิชาญ สงสุขวาว. 2555 : 4) การบริหารความสี่ยงที่มีประสิทธิชวย฿หการดํานินงานของธุรกิจ
บรรลุวัตถุประสงคและปูาหมายขององคแกรอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลตอองคแกรดังนั้นธุรกิจSMEs 
ตองมีการบริหารความสี่ยงที่มีประสิทธิภาพพื่อนําเปสูความสําร็จขององคแกรจํานวน 4 ดาน คือ ดานลูกคา ดานการงิน 
ดานการรียนรูละพัฒนา ละดานกระบวนการภาย฿น (พสุ ดชะรินทร. 2547 : 38-45) 
 จากการการขยายตัวพิ่มขึ้นของSMEs฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ฿นปี 2559 
ซึ่งประกอบดวย จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยแ ละสุรินทรแ มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสูงสูด 
มีจํานวน 225,837ราย คิดป็นสัดสวนรอยละ 7.52ของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทั้งประทศ ดยมีอัตรา
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การขยายตัวพิ่มขึ้นรอยละ 9.26 ของกลุมจังหวัดดียวกัน฿นปีที่ผานมา ประทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามี SMEs 
จํานวน 77,317 ราย มากที่สุด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ถือป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางศรษฐกิจ
ของประทศ รองจากกรุงทพมหานคร ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ป็นศูนยแกลางอุตสาหกรรม การกษตร การทองที่ยว 
ละลจิสติกสแ (สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม. ออนเลนแ. 2560) จากจํานวนSMEs ที่พิ่มขึ้น 
ทํา฿หกิดการขงขันสูงมากดยบางหงประสบความสําร็จละบางธุรกิจตองปิดตัวลง นื่องมาจาก ขาดการจัดการ
บริหารความสี่ยง หรือขาดความรู ผูบริหารธุรกิจจึงควรมีการบริหารจัดการความสี่ยงพื่อ฿หอยู฿นระดับท่ียอมรับเด
หรือควบคุม฿หกิดความสี่ยงนอยลง ธุรกิจจึงจะประสบความสําร็จ  
 จากหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาวิจัย ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหาร
ความสี่ยงมีผลตอความสําร็จ฿นการดํานินงาน ของธุรกิจ SMEs฿นจังหวัดนครราชสีมา พื่อทดสอบวา 
ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงมีผลกระทบตอความสําร็จ฿นการดํานินงาน ของธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา 
หรือเมอยางเร ซึ่งทําการก็บขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 พื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงตอความสําร็จ฿นการดํานินงานของธุรกิจ SMEs 
฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง (Enterprise Risk Management Efficiency) หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคลากรทั่วท้ังองคแกรเดมีสวนรวม฿นการคิด วิคราะหแ ละประมินความสี่ยงท้ังภาย฿นละภายนอกกิจการ 
 1. ดานสภาพวดลอมภาย฿น (Internal Environment) หมายถึง บรรยากาศหรือฐานรากที่สราง฿หกิด
การควบคุมขึ้น฿นองคแกร ชน ปรัชญาการบริหาร ความซื่อสัตยแ 

 2. ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ (Objective Setting) หมายถึง องคแกรจะกําหนดวัตถุประสงคแหรือสิ่งที่
ตองการขึ้นมา พื่อ฿หผูบริหารสามารถระบุหตุการณแที่อาจป็นเปเดละสอดคลองกับความสี่ยงท่ียอมรับเด 

 3. ดานการระบุหตุการณแ (Event Identification) หมายถึง ผูบริหารตองระบุหตุการณแภาย฿นละ
ภายนอก ซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกร ละมีการระบุถึงความสี่ยง ละอกาส ซึ่งป็น
ชองทางสนับสนุน กลยุทธแของผูบริหาร ฿นการจัดการความสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล  

 4. ดานการประมินความสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง ป็นการพิจารณาความนาจะป็นของการ
กิดขึ้น (Likelihood) ละผลกระทบ (Impact) พื่อ฿ชป็นพื้นฐาน ฿นการบริหารความสี่ยง 

 5. ดานการตอบสนองความสี่ยง (Risk Responses) หมายถึง การกระทํากิจกรรม฿ด ๆ ที่มีความ
สอดคลองกับความสี่ยง การลือก฿ชครื่องมือการจัดการความสี่ยง  
 6. ดานกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นยบายละวิธีปฏิบัติงานที่กําหนดพื่อ
ตอบสนองความสี่ยงองคแกร  
 7. ดานสารสนทศละการสื่อสาร (Information and Communication) หมายถึง มีวัตถุประสงคแพื่อ฿ห
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเดอยางมีประสิทธิผลผูบริหารควรกําหนด฿หมีการบันทึกขอมูลสารสนทศที่กี่ยวของกับองคแกร 
เมวาจะมาจากหลงภายนอกหรือภาย฿นองคแกร 
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 8. ดานการติดตามละการประมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง การมีระบบการติดตามผล 
พื่อประมินกรอบการบริหารความสี่ยง฿หหมาะสม ทันสมัย ละมีประสิทธิผลอยูสมอ 
 ความสําร็จ฿นการดํานินงาน (Operating Success) หมายถึง ความสามารถขององคแกร฿นการดํานินงาน
฿หบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกร ท้ังดานการดํานินงานขององคแกร ละดานลูกคา ซึ่งประกอบดวย 
 1. ดานการงิน (Financial Perspectives) ป็นการวัดผลการปฏิบัติงานขององคแกรที่สวงหากําเรจะ฿ช
ผลการดํานินงานทางดานการงินป็นหลักท่ีจะบงช้ีวากิจการประสบความสําร็จหรือเม 
 2. ดานลูกคา (Customer Perspectives) ประกอบดวย หลัก5 ประการ คือ สวนบงการตลาด  การ
รักษาลูกคากา การพิ่มลูกคา฿หม ความพึงพอ฿จของลูกคา ละกําเรตอลูกคา 
 3. ดานกระบวนการภาย฿น (Internal Process Perspectives) กระบวนการภาย฿นองคแกรดยนํา
นวคิดดานหวงซหงคุณคา (Value Chain) มาพิจารณาวากระบวนการอะเรบางภาย฿นองคแกรที่กอ฿หกิดคุณคา
ประกอบดวยกระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญ 3 ประการคือ นวัตกรรม การดํานินการ การบริการหลังการขาย 
 4. ดานการรียนรูละติบตขององคแกร (Learning and Growth Perspective)ป็นมุมมองที่มี
ความสําคัญมากดยฉพาะอยางยิ่งที่ป็นมุมมองที่฿หความสําคัญตออนาคตขององคแกร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงที่สงผลตอความสําร็จ฿นการดํานินงานของธุรกิจ SMEs 
฿นจังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยเดศึกษาละประยุกตแจากงานวิจัย฿นอดีต ดยพัฒนากรอบนวคิด฿นการวิจัยนี้ สดงตาม
ภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่  1 กรอบนวคิด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1) ผูวิจัยเดกําหนดประชากรละกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
400 คน ดยปิดตาราง Krejcie ละ Morgan ( บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 42-43)ละ฿ชวิธีการสุมดยการ฿ชวิธี
Stratified Random Sampling พื่อ฿หมีการกระจายของขอมูล  

ประสิทธภิาพการบริหารความเสีย่ง 
1.  ดานสภาพวดลอมภาย฿น 

2.  ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ 

3.  ดานการระบุหตุการณแ 

4.  ดานการประมินความส่ียง 
5.  ดานการตอบสนองความส่ียง 
6.  ดานกิจกรรมการควบคุม 
7.  ดานสารสนทศละการส่ือสาร 

8.  ดานการติดตามละประมินผล 

ความสําเร็จในการดําเนินงาน 
1.  ดานการงิน 
2.  ดานลูกคา 
3.  ดานกระบวนการภาย฿น 
4.  ดานการรียนรูละติบตขององคแกร 
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 2) ตัวปรที่ศึกษา 

  1.  ตัวปรตน เดก ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ประยุกตแจากนวคิดของ (จันทนา สาขากร 
นิพนธแ ห็นชคชัยชนะ ละศิลปพร  ศรีจั่นพชร. 2554 : 3-8) ประกอบดวย 
   1.  ดานสภาพวดลอมภาย฿น (Internal Environment) 
   2.  ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ (Objective Setting)  
   3.  ดานการระบุหตุการณแ (Event Identification) 
   4.  ดานการประมินความสี่ยง (Risk Assessment) 
   5.  ดานการตอบสนองความสี่ยง (Risk Response)  
   6.  ดานกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   7.  ดานสารสนทศละการสื่อสาร (Information and Communication) 
   8.  ดานการติดตามละการประมินผล (Monitoring and Evaluation) 
  2.  ตัวปรตาม เดก ความสําร็จ฿นการดํานินงาน ประยุกตแจากนวคิดของ (พสุ ดชะรินทรแ. 2548 
: 67 - 92) 
   1.  ดานการงิน (Financial Perspectives)  
   2.  ดานลูกคา (Customer Perspectives)  
   3.  ดานกระบวนการภาย฿น (Internal Process Perspectives)  
   4.  ดานการรียนรูละติบตขององคแกร (Learning and Growth Perspectives) 
 3) ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  ผูวิจัย฿ชบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยออกบบนื้อหาของบบสอบถามตามกรอบ
นวคิดละวัตถุประสงคแของการวิจัยดยบบสอบถามบงออกป็น 5 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1. ขอมูลทั่วเปกี่ยวกับ ผูตอบบบสอบถาม ชน พศ อายุ  ระดับการศึกษา รายเดฉลี่ยตอ
ดือน ละตําหนงงาน฿นปใจจุบัน 
  สวนท่ี 2. ขอมูลทั่วเป ของธุรกิจSMEs ดยขอคําถามเดถามครอบคลุมรูปบบธุรกิจ  จํานวนงินทุน฿น
การดํานินงาน ระยะวลา฿นการดํานินธุรกิจ จํานวนพนักงาน฿นปใจจุบัน ละรายเดฉลี่ยตอปี 
  สวนท่ี 3. สอบถามความคิดห็นของผูตอบบบสอบถามกี่ยวกับการบริหารความสี่ยงของธุรกิจSMEs 
ครอบคลุม฿นประด็นรื่องของดานสภาพวดลอมภาย฿น ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ ดานการระบุหตุการณแ ดาน
การประมินความสี่ยง ดานการตอบสนองความสี่ยง ดานกิจกรรมการควบคุม ดานสารสนทศละการสื่อสาร ดาน
การติดตามละประมินผล 
  สวนที่ 4. สอบถามความคิดห็นของผูตอบบบสอบถามกี่ยวกับความสําร็จของ฿นการทํางานของ
ธุรกิจSMEs ครอบคลุม฿นประด็นรื่องของ ดานการงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภาย฿น ดานการรียนรูละ
ติบตขององคแกร 
  สวนท่ี 5. ความคิดห็นละขอสนอนะ 
  ดยบบสอบถาม สวนที่ 3 ละ 4 จะสนอมาตรวัด บบ Rating Scales ตามวิธีของ Likert ซึ่ง
กําหนดการ฿หคะนนคําตอบบบสอบถามดังน้ี  
  ระดับความห็นมากที่สุด มีน้ําหนักคะนน 5 
  ระดับความห็นมาก มีน้ําหนักคะนน 4 



 

 

985 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  ระดับความห็นปานกลาง มีน้ําหนักคะนน 3 
  ระดับความห็นนอย มีน้ําหนักคะนน 2 
  ระดับความห็นนอยที่สุด มีน้ําหนักคะนน 1 
  ผูวิจัยเดตรวจสอบครื่องมือดวยการนําบบสอบถามเปทดลอง฿ช กับผูบริหารของธุรกิจ SMEs ที่ป็นบริษัท
ที่เม฿ชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ละหาคาความช่ือมั่นของบบสอบถาม (Reliability) ดย฿ชคาสัมประสิทธิ์
อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดรวบรวมขอมูลของบบสอบถาม
ที่เม฿ชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ละทําการทดสอบดวยการคํานวณคาฉลี่ยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของ
คําถามทุกคําถาม ดวยคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวามีคาสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha อยูระหวาง 0.881-0.905ซึ่งคาที่เดมากกวา 0.50 ถือวามีความช่ือถือเด (Lovett. 2002 : 
239 -251) 
 4) ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
  1.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ดยการทบทวนวรรณกรรม จากหนังสือ ตํารา งานวิจัย บทความ
วิจัย วารสาร ละว็บเซตแตาง ๆ   
  2.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดยการก็บรวบรวมขอมูลจากการ฿ชบบสอบถาม   ดังนี ้
   -  สงบบสอบถามดวยตัวองละทางเปรษณียแเปยังกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารธุรกิจ SMEs ฿น
จังหวัดนครราชสีมา 
   -  ตรวจทานบบสอบถามที่เดรับกลับคืนมา ดยจะคัดลือกฉพาะชุดที่ตอบเดสมบูรณแดยมีผูตอบ
บบสอบถามกลับมาจํานวน 128 ฉบับ คิดป็นอัตรารอยละ 32 ของจํานวนประชากรกลุมตัวอยางซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (Aaker, Kumar and Day. 2001) เดสนอวา การสงบบสอบถามตองมีอัตราตอบกลับอยางนอย 
รอยละ 20 จึงถือวายอมรับเด 
 5)  ผูวิจัยจะนําขอมูลเปวิคราะหแดวยปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ  ลวนําขอมูลสนอ฿นรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดยสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลประกอบดวย 
  1.  สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื่อบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยาง 
ผู฿หขอมูล เดก  ความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน 
  2.  การวิคราะหแสถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งสถิติที่฿ช เดก การวิคราะหแสหสัมพันธแ 
(Correlation Analysis) ละการวิคราะหแความถดถอยชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย  
 ผูวิจัยเดทําการก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางผูบริหารธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 400 ราย มีผูตอบบบสอบถามกลับมา 128 รายคิดป็นรอยละ 32.00พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ
ป็นพศหญิง คิดป็นรอยละ 61.70 ละพศชาย 38.30 ตามลําดับ ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอายุ 35 - 44 ปี 
คิดป็นรอยละ 46.10 รองลงมา คือ อายุ 45 ปีขึ้นเป คิดป็นรอยละ 27.34 อายุ 25-34 ปี คิดป็นรอยละ23.44 
ละอายุ 25 ปี คิดป็นรอยละ 3.12  ดยมีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 68.75 ระดับปริญญาท  
คิดป็นรอยละ 21.10 ปริญญาอก คิดป็นรอยละ 5.46 ละระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 4.69 มีรายเดฉลี่ย
ตอดือน 70,0001 -100,000 บาท คิดป็นรอยละ 40.63 รองลงมา50,000 -70,000 บาท คิดป็นรอยละ 31.25 
มากกวา100,000 บาท คิดป็นรอยละ 14.84 ละ ต่ํากวา 50,000 บาท คิดป็นรอยละ 13.28 ตําหนง฿นปใจจุบัน
มากที่สุดคือ กรรมการผูจัดการ คิดป็นรอยละ 49.22 รองลงมาคือหุนสวนผูจัดการ คิดป็นรอยละ35.16 ละอื่นๆ
คิดป็นรอยละ 15.62 
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ตารางที1่  สดงระดับความคิดห็นกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงดยรวม 

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 𝑥  
  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ดานสภาพวดลอมภาย฿น (IE)  3.63   0.511 มาก 
2. ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ (OS) 3.39   0.279 ปานกลาง 
3. ดานการระบุหตุการณแ (EI) 3.58   0.402 มาก 
4. ดานการประมินความสี่ยง (RA) 3.57   0.376 มาก 
5. ดานการตอบสนองความสี่ยง (RR) 3.58   0.415 มาก 
6. ดานกิจกรรมการควบคุม (CA) 3.57   0.346 มาก 
7. ดานสารสนทศละการสื่อสาร (IC) 3.61   0.390 มาก 
8.ดานการติดตามละประมินผล (ME) 3.57   0.348 มาก 

รวม 3.56   0.383 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูบริหารธุรกิจSMEs มีความคิดห็นดวยกี่ยวกับการมี ประสิทธิภาพการบริหาร
ความสี่ยงดยรวม อยู฿นระดับมาก (𝑥  = 3.56) มื่อพิจารณาป็นรายดาน อยู฿นระดับมาก 7 ดาน ดยรียงลําดับ
คาฉลี่ยจากมากเปหานอย ดังน้ีดานสภาพวดลอมภาย฿น (𝑥  = 3.63) ดานสารสนทศละการสื่อสาร (𝑥  = 3.61) 
ดานการระบุหตุการณแ(𝑥  = 3.58) ดานการตอบสนองความสี่ยง(𝑥  = 3.58) ดานการประมินความสี่ยง(𝑥  = 3.57) 
ละดานการติดตามประมินผล (𝑥  = 3.57) ดยมีดานการกําหนดวัตถุประสงคแที่อยู฿นระดับปานกลาง (𝑥  = 3.39) 
 

ตารางที่ 2  ความคิดห็นกี่ยวกับความสําร็จ฿นการดํานินงาน  

ความสําเร็จในการดําเนินงาน 𝑥  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ดานการงิน   3.49 0.346 ปานกลาง 
2. ดานลูกคา   3.72 0.462 มาก 
3. ดานกระบวนการภาย฿น 3.64 0.438 มาก 
4. ดานการรียนรูละติบตขององคแกร 3.58 0.375 มาก 

รวม 3.61 0.354 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดห็นกี่ยวกับความสําร็จ฿นการดํานินงาน฿นดยรวม 
อยู฿นระดับมาก (𝑥   = 3.61) มื่อพิจารณาป็นรายดาน อยู฿นระดับมากจํานวน 3 ขอดานลูกคา (𝑥   = 3.72) 
ดานกระบวนการภาย฿น (𝑥  = 3.64)ดานการรียนรูละติบตขององคแกร (𝑥  = 3.58 ) ฿นระดับปานกลาง คือดานการงิน 
(𝑥  = 3.49) 
 ผูวิจัยเดทดสอบความสัมพันธแระหวางตัวปรอิสระทั้งหมด ดย฿ชการวิคราะหแคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
ภาย฿นระหวางตัวปร มีคาระหวาง 0.022-0.609 ละมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01พื่อปูองกันปใญหา
ความสัมพันธแของตัวปรที่มากกินเป ผูวิจัยจึงทําการทดสอบคา VIF พบวาคา VIF ที่เดมีคาระหวาง 1.057 – 2.461 
ซึ่งคา VIF คานอยกวา 10 สดงวาความสัมพันธแของตัวปรอิสระเมถึงขั้นกอ฿หกิดปใญหา Multicolinearity (Black. 
2006 : 585) จากนั้นผูวิจัยเดทําการทดสอบสมมติฐาน ดย฿ชการวิคราะหแการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งผลที่เดสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สดงการวิคราะหแสหสัมพันธแของประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงของผูบริหารที่มีตอผลสําร็จ฿น
 การดํานินงานของธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา 
ตัว
ปร 

Y IE OS EI RA RR CA IC ME VIF 

Y 1.000          
IE  1.000 0.022 0.458** 0.573** 0.421** 0463** 0.275** 0.298** 1.657 
OS   1.000 0.190* 0.036 0.085 0.062 0.120 0.115 1.057 
EI    1.000 0.609** 0.461** 0.529** 0.494** 0.464** 2.007 
RA     1.000 0553** 0.542** 0.518** 0.423** 2.461 
RR      1.000 0.244** 0.332** 0.409** 1.658 
CA       1.000 0.500** 0.453** 1.866 
IC        1.000 0.494** 1.712 
ME         1.000 1.584 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากนั้นผูวิจัยเดทําการทดสอบสมมติฐาน ดย฿ชการวิคราะหแการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งผลที่เดสดงดังตาราง 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิคราะหแอํานาจพยากรณแของประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงที่สงผลตอความสําร็จ฿นการ
 ดํานินงาน (Y) 

ประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเสี่ยง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   
คําคงที่(Constant) --0.137 0.289  4-0.474- 0.636 
1. ดานสภาพวดลอมภาย฿น (IE) 0.016 0.043 0.024 00.366 0.715 
2. ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ (OS) 00.093 0.063 0.079 1.485 0.140 
3. ดานการระบุหตุการณแ (EI) . 0.090 0.060 0.109 1.496 0.137 
4. ดานการประมินความสี่ยง (RA) 0.051 0.071 0.058 0.717 0.475 
5. ด๎านการตอบสนองความเสี่ยง (RR) 0.288 0.053 0.362 5.456 0.000*** 

6. ด๎านกิจกรรมการควบคุม (CA) 0.296 0.067 0.311 4.418 0.000*** 
7. ดานสารสนทศละการสื่อสาร (IC) 0.075 0.057 0.088 1.308 0.193 
8. ด๎านการติดตามและประเมินผล(ME) 0.145 0.061 0.153 2.358 0.020*** 
R = 0.827,R2 = 0.684, Adjusted R2 = 0.663,SEE=0.19183,F=32.231, Sig=0.000 

***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.พบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหูคูณระหวางประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงท่ีสงผล
ตอความสําร็จ฿นการดํานินงาน พบวา ดานการตอบสนองความสี่ยง (RR) ( β = 0.288; p < 0.01) ดานกิจกรรม
ควบคุม (CA) ( β = 0.296; p < 0.01) ละดานการติดตามละประมินผล(ME) ( β = 0.145; p < 0.05) สงผล
ตอความสําร็จ฿นการดํานินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ละ 0.05สงผลตอความสําร็จ฿นการ
ดํานินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ละ 0.05 Y = 0.288RR + 0.296CA + 0.145ME สอดคลองกับ
งานวิจัยของ มงคล กิตติวุฒิเกร ละ มนัสดา ชัยสวนียากรณ (2558 ) พบวา ดานการระบุหตุการณแความสี่ยง ดาน
การประมินความสี่ยง ดานการตอบสนองความสี่ยง ละดานการติดตาม ประมินผลละรายงาน มีความสัมพันธแ
ละผลกระทบชิงบวกกับความสําร็จ฿นการทํางานสําหรับประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานสภาพวดลอม
ภาย฿น ดานการกําหนดวัตถุประสงคแ ดานการระบุหตุการณแ ดานการประมินความสี่ยง ละดานสารสนทศละ
การสื่อสาร เมสงผลกระทบตอความสําร็จ฿นการดํานินงาน นื่องจากกิจการบางกิจการที่มีพนักงาน มีงินลงทุนเมมาก
ยังเมห็นถึงความสําคัญ฿นการบริหารความสี่ยงท่ีอาจจะกิดขึ้น ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงของ COSO นั้น
เดนําเป฿ชกับองคแกรละบริษัทที่มีขนาด฿หญ ตผูวิจัยเด฿ชกับธุรกิจ SMEs ซึ่งทํา฿หผลการวิจัยที่เดตกตางจาก COSO 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บญจมาศ สมสุระ (2557) พบวาดานการกําหนดวัตถุประสงคแ ดานการระบุหตุการณแ 
ดานการตอบสนองความสี่ยง ดานกิจกรรมการควบคุมละดานการติดตามละการประมินผลเมมีความสัมพันธแกับ
ความสําร็จขององคแกร  
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยรื่อง ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงที่สงผลตอความสําร็จ฿นการ
ดํานินงานของธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. ผูบริหารธุรกิจSMEs มีความคิดห็นดวยกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงดยรวมทุก
ดาน อยู฿นระดับมาก การกําหนดปรัชญาวัฒนธรรมองคแกร วัตถุประสงคแ วิสัยทัศนแ พันธกิจ การติดตาม ประมินผล 
การกเขปใญหา ป็นการลดความสี่ยงที่อาจจะกิดขึ้นละ สอดคลองกับงานวิจัยของ บญจมาศ  สมสุระ (2557) 
พบวา ผูตอบบบสอบถามมีความคิดห็นดวยกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงสมัย฿หมดยรวมละ
ป็นรายดานอยู฿นระดับมากทุกดาน 
 2. ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดห็นดวยกี่ยวกับความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวมทุกดาน 
นื่องจาก ธุรกิจเดปรับตัวละปลี่ยนปลงทคนลยี฿หทันสมัย พื่อ฿หการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ภัชญาภรณแ การบรรจง (2555 ) มีความคิดห็นดวยกี่ยวกับการมีความสําร็จ฿นการดํานินงาน
ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดานอยู฿นระดับมาก 
 3. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานสภาพวดลอมภาย฿น มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวก
กับความสําร็จขององคแกร฿นการดํานินงานดยรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชาญ  สงสุขวาว (2555) กลาววา
มื่อองคแกรมีการดํานินงานบรรลุปูาหมายละวัตถุประสงคแที่ตั้งเว ยอมสดง฿หห็นถึงประสิทธิภาพการบริหาร
ความสี่ยงภาย฿นองคแกร ละทํา฿หองคแกรนั้นประสบความสําร็จ฿นการดํานินงาน 
 4. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานการกําหนดวัตถุประสงคแมีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวก
กับความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม การบริหารความสี่ยงป็นกระบวนการที่สอดทรกอยู฿นขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทุกระดับการ สอดคลองกับงานวิจัยของ กันยะมาส  อุปชีวะ (2557)กลาววา การบริหารความสี่ยง฿ห
ครอบคลุมทุกกระบวนการ฿นตละขั้นตอนพื่อ฿หระดับละขนาดความสียหายอยู฿นระดับที่สามารถยอมรับเด
ซึ่งจะสงผลตอการบริหารความสี่ยงดานสินช่ือ฿หมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลละ฿หกิดประยชนแสูงสุด 
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 5. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานการระบุหตุการณแมีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวกกับ
ความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม สอดคลองกับงานวิจัย ของวิชาญ  สงสุขวาว (2555) กลาววาการลดอกาสที่จะกิด
การสูญสียจากการดํานินงาน ป็นการปูองกันหตุการณแความสี่ยงหรือความสูญสียที่สงผล฿หการดํานินงานเมบรรลุ
ปูาหมายการบริหารความสี่ยงจะป็นหลงขอมูลสําหรับผูบริหาร฿นการตัดสิน฿จ  
 6. ประสิทธิภาพการบริหารความสีย่ง ดานการประมินความสี่ยง มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวก
กับความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม ธุรกิจที่฿หความสําคัญกับการประมินความสี่ยง จะทํา฿หสามารถกเข
ปใญหาตางๆ ที่จะกอ฿หกิดผลกระทบดยตรงกับธุรกิจเดทันทวงที สอดคลองกับงานวิจัยของ พรตพร อาฒยะพันธแ 
(2550) พบวาประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานการประมินความสี่ยง มีความสัมพันธและผลกระทบผลการ
ดํานินงาน ดยรวม ละดานการรียนรูละพัฒนา ละดานการงิน 
 7. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานการตอบสนองความสี่ยง มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวก
กับความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม ธุรกิจสามารถจัดการความสี่ยงเดดย การหลีกลี่ยง การยอมรับ การลด 
ควบคุมความสี่ยง฿หหมาะสม หรือ฿หอยู฿นระดับที่ยอมรับ สอดคลองกับนวคิดของ สุปรียา ศรีจริต (2555) กลาววา 
องคแกรที่มีความสี่ยงดานกลยุทธแรื่องคูขงขันมีการตอบสนองความสี่ยงดวยการลดความสี่ยงมากท่ีสุด 
 8. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยง ดานกิจกรรมควบคุม มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวกกับ
ความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม การดํานินงาน การรายงาน ละการปฏิบัติตามที่ผูบริหารเดกําหนดนยบาย 
ที่จะปูองกันความสี่ยงท่ีอาจกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ บญจมาศ  สมสุระ (2557) ประสิทธิภาพการบริหาร
ความสี่ยงสมัย฿หม ดานกิจกรรมการควบคุมมีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวกกับความสําร็จขององคแกร ดาน
การลูกคา นื่องจากกิจกรรมการควบคุม ป็นการสนับสนุนมาตรการที่จะปูองกันความสี่ยงท่ีอาจจะกิดขึ้น  
 9. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงดานสารสนทศละการสื่อสาร มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวก 
กับความสําร็จ฿นดํานินงานดยรวม ประสิทธิภาพพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  การุณวิบูลยแ (2559) 
ธุรกิจมีทุน฿นการดํานินงานที่สูงสะทอน฿หห็นวาธุรกิจตรียมพรอม฿นการพัฒนาองคแกร ฿นทุก ๆ  ดาน พื่อ฿หทันตอยุคสมัย 
ละสามารถสรางความเดปรียบทางการขงขัน฿หกับธุรกิจ  
 10. ประสิทธิภาพการบริหารความสี่ยงดานการติดตามละประมินผล มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวก 
กับความสําร็จ฿นการดํานินงานดยรวม ธุรกิจที่ห็นความสําคัญของการบริหารความสี่ยงดานการติดตาม
ประมินผล จะสามารถวางผนละปูองกันความสี่ยงที่อาจจะกิดขึ้น฿นอนาคตเด สอดคลองกับงานวิจัย ของ พรตพร 
อาฒยะพันธแ (2550) กลาววาดานการติดตามประมินผลละการรายงาน มีความสัมพันธและผลกระทบชิงบวกกับ
ผลการดํานินงานดยรวมละดานลูกคา 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 1. ธุรกิจ SMEs ควร฿หความสําคัญละพัฒนาการตอบสนองความสี่ยง กิจกรรมควบคุม การติดตามละ
ประมินผล พื่อพิ่มประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการบริหารความสี่ยง 
 2. ธุรกิจ SMEs ควร฿หความสําคัญกับการบริหารความสี่ยง ดยการวิคราะหแความสี่ยง฿นทุกดาน ดยหาก
มีการประมินความสี่ยง฿นการดํานินงานอยางสม่ําสมอ การดํานินงานของธุรกิจก็จะประสบความสําร็จมากยิ่งขึ้น 
ซึ่ง฿นปใจจุบันมีธุรกิจ SMEs ที่ปิดกิจการลงอยางตอนื่อง นื่องจากขาดการบริหารความสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ธุรกิจ SMEs ควร฿หความสําคัญ การประมินความสี่ยงของธุรกิจ นื่องจากจะมีผลกระทบดยตรงตอ
ความสําร็จ฿นการดํานินงาน ซึ่งธุรกิจจะตองวิคราะหแถึงสาหตุ ที่อาจจะกิดขึ้นละสงผลกระทบตอการดํานินงาน 
ดังนั้นการประมินถึงอกาสที่กิดขึ้นของหตุการณแจะทํา฿หธุรกิจหานวทางกเขเดทันวลา 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ พื่อปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการ
จัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ละพื่อศึกษาความพึงพอ฿จของด็กปฐมวัยที่มี
ตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักรียนระดับ
ปฐมวัยปีท่ี 1 รงรียนวัดบานกลาง อําภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองรียน 
จํานวนนักรียน 22 คน ดย฿ชการลือกกลุมตัวอยางบบบงกลุม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจัยพบวา 
1. ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน
ของด็กปฐมวัย ดานทักษะการฟใง หลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย สูงกวา
กอนการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน
ของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด หลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัยสูงกวา
กอนการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัยดยภาพรวม
มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก  
คําสําคัญ : ทักษะพื้นฐานภาษาเทย, หลักการรียนรูสมองป็นฐาน  
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was aimed to compare the early childhood students’ basic 
skills of the Thai language prior to and after the learning experience management through brain 
base learning in order to study students’ satisfaction towards the learning experience 
management through brain base learning.  Studying in the same classroom in the second 
semester of academic year 2017, the samples were 22 early childhood I students studying at Wat 
Banklang School, Panasnikhom District, Cholburi Province.  The samples were selected by Cluster 
Random Sampling.  The finding revealed as follows:  1. The early childhood students’ basic skill 
in listening of the Thai language after the learning experience management through brain base 
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learning was higher than that of prior to the learning experience management.  It was statistically 
significant at 0.5 level. 2. The early childhood students’ basic skill in speaking of the Thai 
language after the learning experience management through brain base learning was higher than 
that of prior to the learning experience management.  It was statistically significant at 0.5 level.    
3. The early childhood students’ overall satisfaction toward the learning experience management 
through brain base learning was at a high level.   
Keywords : Basic skill of the Thai Language, Principle of Brain Based Learning 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกลาวถึงปรัชญาการศึกษาปฐมวัยเววา การศึกษาปฐมวัยป็นการพัฒนาด็ก
ตั้งตทารกรกกิดถึง 6 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมลี้ยงดูละการสงสริมกระบวนการรียนรูที่สนองตอธรรมชาติละ
พัฒนาการของด็กตละคนตามศักยภาพ฿นบริบทสังคม  วัฒนธรรมที่ด็กอาศัยอยูดวยความรัก  ความอื้ออาทร
ละความขา฿จของทุกคนพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิต฿หด็กพัฒนาเปสูความป็นมนุษยแที่สมบูรณแกิดคุณคาตอ
ตนองละสังคม (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3) ซึ่งด็ก฿นวัย 2-5 ปี ป็นชวงสําคัญของชีวิตป็นวัย
หงความจริญติบต฿นทุก ๆ ดาน ดยฉพาะดานภาษารียกเดวาป็นวัยทองของภาษา ภาษาป็นครื่องมือที่
สําคัญ฿นการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยแตองอาศัยทักษะการฟใง การพูด อันป็นพื้นฐานของการอานละการขียน 
฿นการติดตอทําความขา฿จกับผูอื่นละทํา฿หผูอื่นขา฿จตนเด ซึ่งทักษะการฟใงละการพูดนี้สามารถสงสริม฿หกิด
การรียนรูเดดี฿นชวงปฐมวัย 
 การจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวการสอนภาษาบบธรรมชาติป็นการรียนรูที่ยึดผูรียนป็นศูนยแกลาง 
นนการ฿ชประยชนแ฿นการสื่อสารซึ่งเดรับนวคิดมาจาก พียจตแ (Piaget) ละเวก็อตสกี้ (Vygotsky) สนอวา
อิทธิพลของสังคมละบุคคลอื่น มีอิทธิพลตอการรียนรูของด็กกิจกรรม การลน การพูด การสนทนา การวาด การ
ขียน การอาน ชวย฿นการรียนรูภาษาของด็กการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวการสอนภาษาบบธรรมชาติ 
จะตองอาศัยสภาพวดลอมของหนังสือ ภาพ สิ่งของรอบตัวธรรมชาติ ป็นหลงความรู นนการปฏิสัมพันธแรวมกัน
ระหวางครูกับด็ก ด็กกับพื่อน ละบุคคลอื่นๆ ปิดอกาส฿หด็กเดถายทอดความคิดสูสญัลกัษณแ฿นรูปบบของการ
วาด การขียนตัวอักษร ละภาษาพูดกอ฿หกิดกระบวนการรียนรู฿นขณะที่ลงมือปฏิบัติ หรือสื่อสาร฿นลักษณะ
ตางๆอยางมีความหมาย พื่อพัฒนาความสามารถ฿นการ฿ชภาษา (Piaget and Vygotsky. 1955 : 102)  
 การจัดการรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ป็นการจัดการ
รียนรูรูปบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ละกเขพิ่มติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นื่องจากป็นการจัดการรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของสมองตละชวงวัย  มีการจัดกิจกรรมการรียนการสอนดยปิดอกาส฿หนักรียนเดรับประสบการณแ
อันหลากหลายดวยทคนิควิธีสอนหลายรูปบบ พื้นฐานนวคิดของความตกตางระหวางบุคคล (สุพัตรา ดวงกวกลาง. 
2557 : 5) ละพื่อ฿หผูรียนกิดการรียนรูที่ทจริงละประสบความสําร็จ฿นการรียนการสอนการรียนรูดย฿ช
สมองป็นฐาน ป็นทฤษฎีการรียนรูที่อยูบนพื้นฐานของครงสรางละหนาที่การทํางานของสมอง หลักการรียนรู
ดย฿ชสมองป็นฐาน คือ ป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุน ชวย฿หผูรียนมีความกระตือรือรนละรียนอยาง
สนุกสนาน ชวยทํา฿หนื้อหากระจาง ละงายตอการรียนรู สงสริม฿หผูรียนทุกคนมีสวนรวมชวย฿หผูรียนเดรียนรู
ดยเมรูวากําลังรียน ละยังชวยสรางบรรยากาศอันพึงประสงคแ฿นการรียนรูอีกดวย 
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 ผูวิจัยเดจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดดย฿ชสมองป็นฐาน ทั้ง 6 กิจกรรม พื่อสงสริมพัฒนาการนักรียน
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณแ-จิต฿จ สังคม ละสติปใญญา พราะวา ด็กวัยนี้ป็นวัยที่กําลังจริญติบตทั้งทางสมอง 
อารมณแ-จิต฿จ สังคม รางกาย สมองทํางานป็นองคแรวมมีการปลี่ยนปลงอยางตอนื่อง สมองละจิต฿จของมนุษยแ
ปลี่ยนปลงละมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งวดลอม ลือกรับรู รียนรู ป็นกระบวนการรวมกันระหวางความสน฿จ การจดจอกับ
การรียนรูจากปลายประสาทสัมผัสละจดจํา฿นสิ่งที่มีความสําคัญหรือความหมาย กิดขึ้นทุกสวนละบางสวนของ
สมองทั้ง฿นภาวะรูตัวละเมรูตัวจากการกระตุนที่ทาทายความอยากรูอยากห็นพื่อการรียนรูอยางเมมีขีดจํากัด 
ดังนั้นจึงจําป็นละมีความสําคัญอยางยิ่งที่ด็กปฐมวัยจะตองเดรับการสนับสนุน ละสงสริม฿หมีความจริญติบต
เปพรอมกับการพัฒนาศักยภาพของสมอง฿นตละชวงวัยอยางหมาะสม จึงเดนํากระบวนการจัดการละกระตุนการ
รียนรูตามนวทางการรียนรูที่สอดคลองกับสมองด็กมา฿ชการรียนรูดย฿ชสมองป็นฐาน ป็นการรียนรูที่สอดคลองกับ
การทํางานของสมองทางธรรมชาติ ฿หความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพสมองของด็กตามชวงวัย ดยการจัด
ประสบการณแ฿หสอดคลองกับวิธีการทํางานของสมองละตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสมอง฿น
ตละชวงวัยอยางหมาะสม พื่อ฿หด็กมีระดับสติปใญญาละวุฒิภาวะทางอารมณแสูงขึ้น สามารถปรับตัวขากับสิ่งวดลอม
เดอยางมีประสิทธิภาพ (พัชรินทรแ วาวงศแมูล. 2553 : 2-3) 
 ผูวิจัยป็นครูผูสอนนักรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 รงรียนวัดบานกลาง อําภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากผล
การประมินพัฒนาการทักษะภาษาเทย การ฿ชภาษา฿นการสื่อสารของด็กปฐมวัยปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559 ที่ผานมา 
พบวานักรียนสวน฿หญยังมีปใญหารื่องการ฿ชภาษาเทยดานการฟใง ละการพูด (รงรียนบานกลาง. 2559 : 4) ซึ่งถือวา
ป็นพื้นฐานสําคัญ฿นการพัฒนาผูรียน฿หมีความพรอมที่จะพัฒนาทักษะการ฿ชภาษา฿นระดับที่สูงขึ้น คือการขา ฿จ
รื่องที่เดยิน การถายทอดความคิด ดวยการพูดเดถูกตองชัดจน 
 จากสภาพปใญหาขางตน จึงมีความสน฿จที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาเทยดย฿ชสมองป็นฐานของ
ด็กปฐมวัย ซึ่งการจัดประสบการณแดย฿ชกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสริมประสบการณแ กิจกรรมคลื่อนเหว
จังหวะ กิจกรรมสรางสรรคแ กิจกรรมสรี กิจกรรมกมการศึกษา ละกิจกรรมกลางจง ซึ่ง฿นกิจกรรมป็นการฝึก
ทักษะพื้นฐานดานทักษะการฟใง ละการพูด ซึ่งจะชวย฿หนักรียนกิดการรียนรูภาษาบบองคแรวม ฿หช่ือมยงกัน
อยางป็นธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการวัยวุฒิภาวะละขีดศักยภาพของนักรียน พื่อป็นนวทาง฿นการพัฒนา
ผูรียน฿หมีความพรอมท่ีจะพัฒนาทักษะการ฿ชภาษา฿นระดับที่สูงขึ้นตอเป 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการ
รียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย 
 2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ตัวปรตน  ตัวปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวิจัย 

 

การจัดประสบการณแดย฿ชหลกัการรียนรูสมอง
ป็นฐาน 

 

ทักษะพื้นฐานภาษาเทย บงป็น2 ทักษะเดก 
1. ดานทักษะการฟใง  
2. ดานทักษะการพูด 



 

 

995 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดศึกษาหลักการ นวคิด ทฤษฎีหลักการรียนรูสมองป็นฐานพื่อนํามาป็นกรอบ
นวคิด฿นการวิจัย ดังนี้  
 1)  ตัวปรตน เดก การจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน 
 2)  ตัวปรตาม เดก ทักษะพื้นฐานภาษาเทย บงป็น 2 ดาน เดก 
  2.1)  ดานทักษะการฟใง  
  2.2)  ดานทักษะการพูด 
 
นยิามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. การรียนรูสมองป็นฐาน หมายถึง การจัดการรียนรูที่สงสริม฿หนักรียน฿ชสมองซีกซายละซีกขวา 
กิดการรียนรูอยางสมดุล ดยคํานึงถึงพื้นฐานการทํางานของสมองละธรรมชาติการรียนรูของสมอง ดวยวิธีการที่
หลากหลายอยางหมาะสม฿นตละชวงวัย 
 2. ผูรียน หมายถึง ด็กนักรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ปี ที่กําลังศึกษาอยู฿นระดับปฐมวัยปีที่ 1 
ภาครียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของรงรียนวัดบานกลาง อําภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 3. พัฒนาการดานสติปใญญา หมายถึง ความสามารถของผูรียน อายุ 3 – 4 ปี ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เดก 
  ด็กอายุ 3 ปี หมายถึง ความสามารถของผูรียน฿นการสํารวจสิ่งตาง ๆ ที่หมือนกันละตางกันเด 
บอกช่ือของตนองเด ขอความชวยหลือมื่อมีปใญหา สนทนาตตอบ/ลารื่องดวยประยคสั้น ๆ เด สน฿จนิทานละ
รื่องราวตาง ๆ รองพลง ทองกลอน คําคลองจองงาย ๆ ละสดงทาทางลียนบบเด รูจัก฿ชคําถาม “อะเร” สราง
ผลงานตามความคิดของตนองอยางงาย ๆอยากรูอยากห็นทุกอยางรอบตัว 
  ด็กอายุ 4 ปี หมายถึง ความสามารถ฿นการจํานกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด บอกช่ือละ
นามสกุลของตนองเด พยายามกปใญหาดวยตนองหลังจากเดรับคําช้ีนะ สนทนาตตอบ/ลารื่องป็นประยค
อยางตอนื่อง สรางผลงานตามความคิดของตนอง  ดยมีรายละอียดพิ่มขึ้น รูจัก฿ชคําถาม “ทําเม” 
 4. ทักษะพื้นฐานทางภาษาเทย หมายถึง ความสามารถของผูรียน฿นการขา฿จความหมายของคํา การ
ปฏิบัติตามคําสั่ง การบอกช่ือสิ่งตางๆ การตงประยคปากปลา ละการลารื่อง บงปน 2 ดาน คือ 
  ทักษะการฟใง หมายถึง ความสามารถของผูรียน฿นการข า฿จความหมายของคํา เดก การบอก
ความหมายหรือสื่อความหมาย฿นคําท่ียินเดถูกตอง ละการปฏิบัติตามคําสั่ง เดก การฟงคําสั่งเดอยางขา฿จละ
ปฏิบัติตามเดถูกตอง 
  ทักษะการพูด หมายถึง ความสามารถของผูรียน฿นการบอกช่ือสิ่งตาง ๆ เดก การบอกช่ือสิ่งตาง ๆ 
ที่ห็น฿นภาพเดถูกตอง การตงประยคปากปลา เดก การพูดสื่อความหมายจากภาพปนรื่องราวเดชัดจนละ
การลารื่อง เดก การพูดสื่อความหมายจากภาพเดปนรื่องราว อยางตอนื่องปนประยคสมบรูณคือ ฿ครทําอะเร 
ที่เหน เดอยางถูกตอง 
 5. การจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน คือ ผนการจัดประสบการณแที่มีขั้นตอนการสอน
ที่สอดคลองกับกระบวนการทํางานของสมอง ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ขั้นนําขาสูบทรียน (ขั้นอุนครื่อง) Warm-up Stage 
  ขั้นที่ 2 ขั้นรียนรู Learning Stage 
  ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ Practice Stage 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู Conclusion Stage 
  ขั้นที่ 5 ขั้นนําเป฿ช Application Stage 
 6. ผนการจัดประสบการณแ หมายถึง ผนการจัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะการฟใง การพูดที่฿ช
หลักการรียนรูดย฿ชสมองป็นฐานสําหรับนักรียนช้ันอนุบาล ดยมีพลง คําคลองจอง นิทาน ดยบงนื้อหา
ออกป็น 10 ผน ดย฿ชกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสริมประสบการณแ กิจกรรมคลื่อนเหวจังหวะ กิจกรรม
สรางสรรคแ กิจกรรมสรี กิจกรรมกมการศึกษา ละกิจกรรมกลางจง  ดยมีนื้อหาการรียนรู 2  หนวยการรียน 
เดก  
  1)  หนวยท่ี 1 ผลเม (จํานวน 5 ช่ัวมง) 
   1.1) ผนที่ 1 รูจักผลเมชนิดตาง ๆวลา 1 ช่ัวมง 
   1.2) ผนที่ 2 ลักษณะละสวนประกอบของผลเมวลา 1 ช่ัวมง 
   1.3) ผนที่ 3 การถนอมละก็บรักษาผลเมวลา 1 ช่ัวมง 
   1.4) ผนที่ 4 ประยชนและวิธีรับประทานผลเมวลา 1 ช่ัวมง 
   1.5) ผนที่ 5 สุขนิสัยที่ดี฿นการรับประทานผลเมวลา 1 ช่ัวมง 
  2)  หนวยท่ี 2 นื้อ นม เข  (จํานวน 5 ช่ัวมง) 
   2.1) ผนที่ 1 ความหมายละประภทของอาหารวลา 1 ช่ัวมง 
   2.2) ผนที่ 2 อาหารประภทนือ้วลา 1 ช่ัวมง 
   2.3) ผนที่ 3 อาหารสริมประภทนมวลา 1 ช่ัวมง 
   2.4) ผนที่ 4 อาหารที่ทําจากเขวลา 1 ช่ัวมง 
   2.5) ผนที่ 5 ประยชนแของอาหารประภท นื้อ นม เขวลา 1 ช่ัวมง 
 7. ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความรูสึกชอบ สน฿จละต็ม฿จของนักรียนหลังการจัดประสบการณแ ดย฿ช
หลักการรียนรูสมองป็นฐาน ของด็กปฐมวัย ซึ่งวัดเดจากการตอบบบสอบถามความพึงพอ฿จท่ีผูวิจัยเดสรางขึ้น  
 8. บบสอบถามความพึงพอ฿จ หมายถึง บบสอบถามนักรียนป็นบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ดยการสรางรายการของขอความที่กี่ยวหรือสัมพันธแกับคุณลักษณะของพฤติกรรมตละรายการนําเป฿ช฿นการ
ประมิน ความสน฿จของผูรียน จตคติ กิจกรรม ทักษะ ละคุณลักษณะสวนตัวที่มีตอการจัดประสบการณแพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาเทยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย 
 9. บบประมินทักษะพื้นฐานภาษาเทยของด็กปฐมวัย หมายถึง บบประมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น พื่อ฿ชวัด
พฤติกรรมบงช้ีดานตาง ๆ ประกอบดวย บบทดสอบ 25 ขอ ดังนี ้
   ตอนท่ี 1 วัดความสามารถดานการฟง จํานวน 10 ขอประกอบดวย  
   1.1 การขา฿จความหมายของคํา จํานวน 5 ขอ  
   1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน 5 ขอ  
  ตอนท่ี 2 วัดความสามารถดานการพูด จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย  
   2.1 การบอกช่ือสิ่งตาง ๆ จํานวน 5 ขอ  
   2.2 การตงประยคปากปลา จํานวน 5 ขอ  
   2.3 การลารื่อง จํานวน 5 ขอ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งน้ี จัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็ก
ปฐมวัย มีข้ันตอน฿นการก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 1. บบผน฿นการทดลองป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) บบ One 
Group Pretest Posttest Design (ลวน  สายยศ ละอังคณา  สายยศ. 2551 : 248-249)   
 2. ระยะวลา฿นการทดลอง 
  ระยะวลาที่฿ช คือทําการทดลอง฿นภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การจัดประสบการณแพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาเทยของด็กปฐมวัยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน฿ชวลาทั้งสิ้น 10 ช่ัวมง ดยบงป็นการ
ประมินกอนการจัดประสบการณแจํานวน 60 นาที ทดลองหลังรียนจํานวน  60  นาที 
 3. การดํานินการทดลอง 
  1)  กอนการทดลอง ผูวิจัยทําการประมินกอนรียน (Pre – test)  ดย฿ช บบประมินทักษะ
ภาษาเทยของด็กปฐมวัยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน จํานวน 25 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เดก  
   ตอนท่ี 1 วัดความสามารถดานการฟง จํานวน 10 ขอประกอบดวย  
    1.1 การขา฿จความหมายของคํา จํานวน 5 ขอ  
    1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน 5 ขอ  
   ตอนท่ี 2 วัดความสามารถดานการพูด จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย  
    2.1 การบอกช่ือสิ่งตาง ๆ จํานวน 5 ขอ  
    2.2 การตงประยคปากปลา จํานวน 5 ขอ  
    2.3 การลารื่อง จํานวน 5 ขอ  
  กอนการดํานินการจัดกิจกรรมตามรูปบบการจัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทยของด็ก
ปฐมวัยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานดยผูวิจัยป็นผูอานคําสั่งละคําถามของบบประมิน฿หนักรียนฟใง  
ลวนักรียนกากบาททับขอที่ถูกตองตรงตามคําถามที่ฟใงจากผูวิจัย ลวนําขอมูลมาวิคราะหแหาคะนนพื้นฐานของ
นักรียนตละคน฿นตละดาน 
  2)  ทดลองสอน ผูวิจัยดํานินการสอนตามรปูบบการจดัประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทยของ
ด็กปฐมวัยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานกับนักรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 จํานวน 22 คน ฿ชวลา฿นการทดลอง 
10 ช่ัวมง จนครบทั้ง 2 หนวย ดังนี ้
 
ตาราง 2  รูปบบการจัดประสบการณแ 

หนวย/ผนท่ี รื่อง จํานวนช่ัวมง 
หนวยท่ี  1  ผลเม 
ผนที่  1 
ผนที่  2 
ผนที่  3 
ผนที่  4 
ผนที่  5 

 
รูจักผลเมชนิดตาง ๆ  
ลักษณะละสวนประกอบของผลเม 
การถนอมละก็บรักษาผลเม 
ประยชนและวิธีรับประทานผลเม 
สุขนิสัยที่ดี฿นการรับประทานผลเม 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
หนวย/ผนท่ี รื่อง จํานวนช่ัวมง 
หนวยท่ี  2  นื้อ นม เข 
ผนที่  1 
ผนที่  2 
ผนที่  3 
ผนที่  4 
ผนที่  5 

 
ความหมายละประภทของอาหาร 
อาหารประภทนื้อ 
อาหารสริมประภทนม 
อาหารที่ทําจากเข 
ประยชนแของอาหารประภท นื้อ นม เข 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 10 
 

  3) หลังการทดลอง มื่อสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยทําการประมินหลังรียน (Posttest) ดย฿ชบบ
ประมินทักษะภาษาเทยของด็กปฐมวัยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานซึ่งป็นบบประมินฉบับดียวกับฉบับที่
฿ชประมินกอนรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ละนําคะนนที่เดมาวิคราะหแทางสถิติพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งเว 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ตอนท่ี 1  การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย
฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการฟใง 
 

ตาราง 3 การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ช
 หลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการฟใง ขอ 1.1 การขา฿จความหมายของคํา 

การทดสอบ n X  S.D. t df Sig. 
กอนรียน 22 1.82 .39    
    -21.25 21 .00* 
หลังรียน 22 4.59 .50    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 ผลการวิคราะหแขอมูลจากตาราง 3 พบวา ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัด
ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการฟใงขอ 1.1 การขา฿จความหมาย

ของคํา หลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 4.59) สูงกวากอนการจัด

ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 1.82) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตาราง 4  การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ช 
 หลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการฟใง ขอ 1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง 
การทดสอบ n X  S.D. t df Sig. 
กอนรียน 22 1.77 .43    
    -28.06 21 .00* 
หลังรียน 22 4.50 .67    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 ผลการวิคราะหแขอมูลจากตาราง 4 พบวา ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัด
ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย  ดานทักษะการฟใงขอ 1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง 

หลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 4.50) สูงกวากอนการจัด

ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 1.77) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนท่ี 2  การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย
฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด 
 
ตาราง 5 การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ช
 หลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด ขอ 2.1 การบอกช่ือสิ่งตาง ๆ 
การทดสอบ n X  S.D. t df Sig. 
กอนรียน 22 1.95 .21    
    -67.00 21 .00* 
หลังรียน 22 5.00 .00    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 ผลการวิคราะหแขอมูลจากตาราง 5 พบวา ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัด
ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด ขอ 2.1 การบอกช่ือสิ่งตาง ๆ 

หลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 5.00) สูงกวากอนการจัด

ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 1.95) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 6 การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ช
 หลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด ขอ 2.2 การตงประยคปากปลา 
การทดสอบ n X  S.D. t df Sig. 
กอนรียน 22 1.86 .35    
    -67.00 21 .00* 
หลังรียน 22 4.91 .29    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 ผลการวิคราะหแขอมูลจากตาราง 6 พบวา ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัด
ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด ขอ 2.2 การตงประยคปาก

ปลา หลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 4.91) สูงกวากอนการจัด

ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 1.86) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 7 การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ช
 หลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด ขอ 2.3 การลารื่อง 
การทดสอบ n X  S.D. t df Sig. 
กอนรียน 22 1.91 .29    
    -67.00 21 .000* 
หลังรียน 22 4.95 .21    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 ผลการวิคราะหแขอมูลจากตาราง 7 พบวา ทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัด
ประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ดานทักษะการพูด ขอ 2.3 การลารื่อง หลังการ

จัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 4.95) สูงกวากอนการจัดประสบการณแ

ดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย ( X = 1.91) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 3  การศึกษาระดับความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรู
สมองป็นฐานของด็กปฐมวัย 
 

ตาราง 8 สดงระดับความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน
 ของด็กปฐมวัย 

รายการ 
n = 22 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ด็ก ๆ ชอบทํากิจกรรมตามที่ครูบอก 2.68 .48 มาก 8 
2. ด็ก ๆ ชอบภาพที่ครูนํามา฿หดู 2.95 .21 มาก 2 
3. ด็ก ๆ ขา฿จสิ่งที่ครูพูดถึงเด 2.82 .39 มาก 5 
4. ด็ก ๆ ฟใงครูพูดลวสามารถทําตามเด 2.91 .29 มาก 3 
5. ด็ก ๆ ชอบตงประยคจากภาพ 2.77 .43 มาก 6 
6. ด็ก ๆ ชอบลารื่องจากภาพ 2.73 .45 มาก 7 
7. ด็ก ๆ ชอบฟใงพื่อนลารื่องตาง ๆ 2.86 .35 มาก 4 
8. ด็ก ๆ ชอบลารื่องตาง ๆ ฿หพื่อนฟใง 2.77 .43 มาก 6 
9. ด็ก ๆ ชอบทําคลื่อนเหวตามจังหวะ 2.82 .39 มาก 5 
10. ด็ก ๆ ชอบลนกมที่ครูตรียมมา 3.00 .00 มาก 1 

รวม 2.87 .12   
 

 จากตาราง 8 พบวา ความพึงพอ฿จของนักรียนท่ีมีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็น

ฐานของด็กปฐมวัยดยภาพรวมมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ( X  = 2.87)  
 มื่อพิจารณารายขอพบวาความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรู
สมองป็นฐานของด็กปฐมวัยมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมากทุกขอ ดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับรก คือ ด็ก ๆ ชอบ

ลนกมที่ครูตรียมมา ( X  = 3.00) ด็ก ๆ ชอบภาพที่ครูนํามา฿หดู  ( X = 2.95) ด็ก ๆ ฟใงครูพูดลวสามารถทํา

ตามเด ( X = 2.91) ตามลําดับ สวนอันดับสุดทาย คือ ด็ก ๆ ชอบทํากิจกรรมตามที่ครูบอก ( X = 2.68) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการจัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย 
มีประด็นอภิปรายผลเด ดังนี้ 
 1. การปรียบทียบทักษะพื้นฐานภาษาเทยกอนจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการ
รียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย พบวาหลังการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย 
สูงกวากอนการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานที่ตั้งเว สอดคลองกับอิศรา กานจักร ละคณะ (2551 : บทคัดยอ) เดศึกษาวิจัย
รื่องศักยภาพทางการรียนรูทางปใญญาของผูรียนที่รียนดวยนวัตกรรมการรียนรูที่สงสริมศักยภาพการรียนรูทางสมอง
ดย฿ช Brain-based learning ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรูของผูรียน฿นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ที่รียนดวยนวัตกรรมการรียนรูฯ พบวา ผูรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึ้น ละสอดคลองกับอรินทรแ  สวงสาย 
(2551 : 57-58) เดวิจัยการปรียบทียบพัฒนาการของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหวางการจัดประสบการณแตามนวคิด
ดย฿ชสมองป็นฐานกับการจัดประสบการณแตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่เดรับการจัด
ประสบการณแตามนวคิดดย฿ชสมองป็นฐานมีคะนนฉลี่ยพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน พิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 ดยฉพาะดานสติปใญญามีคะนนฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดานสังคม ดานรางกาย ละดาน
อารมณแ-จิต฿จ ตามลําดับ ละนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ท่ีเดรับการจัดประสบการณแตามนวคิดดย฿ชสมองป็นฐาน
มีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณแ-จิต฿จ ดานสังคม ละดานสติปใญญา สูงกวานักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่เดรับ
การจัดประสบการณแตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการจัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทยดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน
ของด็กปฐมวัยป็นการจัดกิจกรรมที่กี่ยวกับความรู ความขา฿จทํางาน ความสามารถของสมองหรือปใญญาของมนุษยแ
มีหลายดาน สมองของมนุษยแตละคนมีตกตางกัน สมองของมนุษยแทํางานป็นระบบ ละทํางานพรอมกันหลายดานเด 
สมองมนุษยแจะทํางานเดอยางมปีระสิทธิภาพมื่อการรียนรูนั้นผานระบบประสาทสัมผัส (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย) ที่สงสริม
฿หนักรียนคิด ปฏิบัติอยางมีสวนรวมช่ือมยงประสบการณและสภาพธรรมชาติวดลอมอยางบูรณาการดย฿ห
นักรียน฿ชความสามารถทางปใญญาหลายดาน ชน ความสามารถทางปใญญา฿นการขา฿จผูอื่น (ทํางานรวมกับผูอื่นป็นกลุมเด) 
ขา฿จตนอง (รูที่จะปรับปรุงงาน/ขา฿จวิธีการรียนรูของตนอง) ฿ชความสามารถทางปใญญา฿นการคลื่อนเหว 
(ปฏิบัติกิจกรรม สดงความรูสึก) ขา฿จธรรมชาติ (ลา ขียนรียนรูกี่ยวกับสิ่งวดลอมทั้งคนละธรรมชาติ) เด฿ช
ความสามารถทางภาษา (อาน ขียน พูด ฟใงสื่อสารเด)  ฿ชความสามารถทางมิติสมัพันธแ (การทํามดล ผนภูมิ มองภาพรวม
สิ่งที่รียนรู) ฿ชความสามารถดานดนตรี (รองพลง  สดง฿นสิ่งที่รียนรู) ละเด฿ชความสามารถทางปใญญา฿นการ฿ชหตุผล 
(อธิบาย ปรียบทียบ สิ่งท่ีรียนรู)   
 2. การศึกษาความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐาน
ของด็กปฐมวัย พบวา ความพึงพอ฿จของนักรียนท่ีมีตอการจัดประสบการณแดย฿ชหลักการรียนรูสมองป็นฐานของ
ด็กปฐมวัย ดยภาพรวมมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก พบประด็นที่นาสน฿จ คือ ด็ก ๆ ชอบลนกมที่ครูตรียมมา ด็ก ๆ 
ชอบภาพที่ครูนํามา฿หดู ด็ก ๆ ฟใงครูพูดลวสามารถทําตามเด ตามลําดับ สวนขอที่ป็นอันดับสุดทาย คือ ด็ก ๆ 
ชอบทํากิจกรรมตามที่ครูบอก สอดคลองกับประกาย วองวิการณแ (2559 : 243) เดศึกษาผลการสอนตามนวการรียนรู
ดย฿ชสมองป็นฐานที่มีตอความสามารถ฿นการอานจับ฿จความ ละความพึงพอ฿จตอการรียนวิชาภาษาเทยของนักรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบวา การศึกษาความพึงพอ฿จตอการรียนวิชาภาษาเทยของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัย พบวา นักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอ฿จตอการรียนวิชาภาษาเทย ดยรวมอยู฿นระดับมาก 
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มีคะนน ฉลี่ย ทากับ 2.92 ทั้งนี้นื่องมาจากการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวการรียนรูดย฿ชสมองป็นฐาน 
ทํา฿หผูรียน กิดความสนุกสนาน พึงพอ฿จสมองกิดการตื่นตัว ละมีปฏิสัมพันธแชิงบวก ทํา฿หสมองรูสึกปลอดปรง 
ละกิดการ รียนรูอยางมีความสุข กิดความตั้ง฿จที่จะรียนรู ละสอดคลองกับชรินทรแธรณแ  คัญทัพ (2555 : 
บทคัดยอ) เดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ดย฿ชนวคิดการ
รียนรูบบ฿ชสมองป็นฐาน ผลการวิจัยดานความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตอการจัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดย฿ชนวคิด การรียนรูบบ฿ชสมองป็นฐาน พบวา นักรียนมี  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับพอ฿จมาก รียงลําดับ
ความ พึงพอ฿จ 3 อันดับรกคือ 1) นักรียนมีความสนุกสนาน฿น การรียน 2) นักรียนมีความมั่น฿จ฿นตนองมาก
ขึ้นละ 3) กิจกรรมการรียนรูทํา ฿หนักรียนมีอกาสสดงความคิดห็น 
 ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการจัดประสบการณแสําหรับด็กปฐมวัยป็นกิจกรรมที่ปิดกวาง มีความหมายตอด็ก 
ยึดด็กป็นศูนยแกลาง สงสริมพัฒนาการด็กทุกดาน฿นลักษณะของบูรณาการหนวยประสบการณแ ฿หความสําคัญกับ
กระบวนการละผลผลิตป็นสําคัญ สวงหานวทาง฿นการประมินพัฒนาการด็กที่หมาะสมละตอนื่อง การจัด
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากลามนื้อ฿หญ พัฒนากลามนื้อล็ก พัฒนาอารมณแ 
จิต฿จ ละปลูกฝใงคุณธรรม  พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา ละสงสริมจินตนาการละความคิด
สรางสรรคแของด็ก ป็นการจัดประสบการณแบบบูรณาการที่สอดคลองกับวิธีการรียนรูของด็กปฐมวัย ละ
หลักการทํางานของสมองอยางชัดจน ทํา฿หด็กกระตือรือรน฿ฝุรู฿ฝุรียน ละกิดรงจูง฿จ฿นการรียน ด็กเดรับการ
พัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณแ จิต฿จ สังคม ละสติปใญญา ครบทุกดาน ชวยกิดการพัฒนาบบองคแรวม ทั้งสาระ
การรียนรู ทักษะ ละประสบการณแสําคัญ ชวยพิ่มพูนความสามารถ฿นการจํา การคิด ละการกปใญหา ละชวย
฿หด็กมีจตคติที่ดีตอการรียนรู รวมทั้งคุณธรรมละจริยธรรมควบคูกันเป  ด็กจะสามารถสรางความรูดวยตนอง 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะทั่วเป 
  - ครูผูสอนควรกําหนดวลา฿หหมาะสม฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿นตละขั้น นื่องจากวัย
ของผูรียนจําป็นตอง฿ชวลา฿นการอธิบายละชี้จงพื่อ฿หกิดความขา฿จ฿นระยะรก  
 2. ขอสนอนะการทําวิจัยครั้งตอเป 
  1) ควรนํานวการจัดการรียนการสอนดย฿ช นวคิดการรียนรูบบสมองป็นฐาน฿ชกับทักษะอื่น
ดวย ชน ทักษะการขียน ทักษะการอาน ป็นตน  
  2) ควรนํานวการจัดการรียนการสอนดย ฿ชนวคิดการรียนรูบบสมองป็นฐาน เป฿ช฿นสาระการ
รียนรูกลุมอื่นละระดับอ่ืนดวย  
  3) ควรทําการศึกษากี่ยวกับการจัดกิจกรรม ตามนวคิดการรียนรูดย฿ชสมองป็นฐานเปบูรณาการ 
ระหวางวิชาอื่น ๆ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อปรียบทียบการรูรื่องคณิตศาสตรแกอนละหลังเดรับการจัดกิจกรรม ละ
หลังเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูทียบกับกณฑแรอยละ 70 ละศึกษาพัฒนาการการรูรื่องคณิตศาสตรแของ
นักรียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง ซึ่งนนการประยุกตแ฿ช
ความรูคณิตศาสตรแ฿นลกจริง  ละปิดอกาส฿หนักรียนเดคิดคนคณิตศาสตรแดวยการลงมือปฏิบัติ กลุมตัวอยาง฿น
การวิจัยครั้งนี้คือนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 16 คน รงรียนขยายอกาสทางการศึกษาหงหนึ่ง฿น
จังหวัดพิษณุลก ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย เดก ผนการจัดกิจกรรมการรียนรู  ฿บกิจกรรม ละบบทดสอบการ
รูรื่องคณิตศาสตรแ ผลการวิจัยพบวา คะนนการรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียน หลังจัดกิจกรรมสูงกวากอนจัด
กิจกรรม คะนนหลังจัดกิจกรรมคิดป็นรอยละ 80.33 ซึ่งสูงกวากณฑแรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ละพบวา นักรียนสวน฿หญมีการรูรื่องคณิตศาสตรแพัฒนาขึ้น ฿นดานการ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ
฿นการกปใญหา  ดานการตีความละประมินผลลัพธแ ละดานการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ 
ตามลําดับ  
คําสําคัญ : การรูรื่องคณิตศาสตรแ, การศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง, กราฟ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare students’ mathematical literacy before 
and after learning, after learning and the determined criterion 70 percent of the total scores, and 
to study the development of mathematical literacy through learning activities based on realistic 
mathematics education. The learning activities based on realistic mathematics education 
emphasize on the application of mathematical knowledge in the real world and the practice to 
do mathematics via hands-on activities. The sample group was 16 ninth grade students at 
opportunity expansion school in Phitsanulok. The instruments used in the research were: lesson 
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plans, activity sheets, and mathematical literacy test. The research was found that students’ 
mathematical literacy after learning was 80.33 which higher than before and their scores after 
leaning was higher than 70 percent at the .05 level of statistically significant. The result also 
found that most students have improved mathematical literacy in employing mathematical 
concepts, facts, procedures and reasoning, interpreting, applying and evaluating mathematical 
outcomes and formulating situations mathematically of results respectively.  
Keywords : Mathematical literacy, Realistic mathematics education, Graph 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 

 คณิตศาสตรแป็นครื่องมือสําคัญที่มีประยชนแตอการนําเป฿ช฿นชีวิต ป็นวิชาพื้นฐานความรูของ
วิทยาศาสตรและทคนลยีสมัย฿หมทุกขนง ละชวยพัฒนา฿หตละบุคคลป็นคนที่สมบูรณแ สริมสรางความมี
หตุผล ความป็นคนชางสังกต ริริ่มสรางสรรคแ มีระบบระบียบ฿นการคิด มีการวางผน฿นการทํางาน ละมีความ
รับผิดชอบ (สิริพร ทิพยแคง.  2545 : 9) ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิดมนุษยแ ทํา฿หมนุษยแมีความคิด
สรางสรรคแ คิดอยางมีหตุผล ป็นระบบ มีบบผนสามารถวิคราะหแปใญหาละสถานการณแเดอยางถี่ถวนรอบคอบ
ทํา฿หสามารถคาดการณแ วางผน ตัดสิน฿จ กปใญหาเดอยางถูกตองหมาะสม อีกทั้งยังป็นครื่องมือ฿นการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรแ ทคนลยี ละศาสตรแอื่นๆ คณิตศาสตรแจึงมีประยชนแตอการดํานินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
฿หดีขึ้น ละสามารถอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 1) 
 การรูรื่องคณิตศาสตรแ ป็นการนนความชัดจนของความรูคณิตศาสตรแที่นํามา฿ช฿นสถานการณแตางๆ ดย
ถือป็นขอตกลงบื้องตนวาการที่คนหนึ่งจะ฿ชคณิตศาสตรแเด คนนั้นจะตองมีความรูพื้นฐานละทักษะทาง
คณิตศาสตรแมากพออยูลว ซึ่งนั่นก็หมายถึงสิ่งที่นักรียนเดเปขณะอยู฿นรงรียน ดยที่การประมินการรูรื่อง
คณิตศาสตรแ ก็พื่อบอกความสามารถของบุคคล฿นดานวิธีการคิดดยผานกฎกณฑและวิธีการทางคณิตศาสตรแ 
สามารถตีความละ฿ชคณิตศาสตรแ฿นบริบทตางๆ ที่หลากหลาย การรูรื่องคณิตศาสตรแ ฿นที่นี้เมเดหมายความ
พียงตรูคณิตศาสตรแพียงดานองคแความรูละทักษะการคิดคํานวณ฿นระดับพื้นฐาน ตตองการ฿หบุคคลที่รูรื่อง
คณิตศาสตรแ คือ คนที่สามารถ฿ชหตุละผลทางคณิตศาสตรแ ฿ชนวคิด วิธีการ ขอท็จจริง ละครื่องมือทาง
คณิตศาสตรแ พื่อบอก อธิบายละคาดการณแหรือพยากรณแรื่องราวหรือสถานการณแตางๆ ที่ผชิญหนาเด (สถาบัน
สงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี.  2555 : 4) 
 รายงานผลประมินการรูรื่องคณิตศาสตรแ฿นการสอบ PISA ตั้งตปี 2000 จนถึง ปี 2015 พบวานักรียน
เทยมีคะนนฉลี่ยการรูรื่องคณิตศาสตรแของ OECD ฿น PISA 2015 อยูท่ี 490 นักรียนเทยมีคะนนฉลี่ย 415 ซึ่ง
ต่ํากวาคาฉลี่ยมาตรฐาน OECD (สสวท.  2559 : 14) ละมื่อทียบกณฑแระดับคะนนการรูรื่องคณิตศาสตรแอยู฿น
ระดับที่ 2 ซึ่งป็นระดับพ้ืนฐาน ตระดับการรูรื่องคณิตศาสตรแของ OECD อยู฿นระดับ 3 ฿นประทศกลุมคะนนสูง 
นักรียนมากกวา 90% รูคณิตศาสตรแตั้งตระดับ 2 ขึ้นเป คาฉลี่ยของ OECD อยูที่ 77% สวนประทศเทยเด 
50.1% จะห็นเดวาระดับการรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียนเทยอีกครึ่งหนึ่งต่ํากวาระดับพื้นฐาน (สสวท.  2556 : 
4-7) ละตามกรอบการประมิน PISA 2015 มีผลคะนนการรูรื่องคณิตศาสตรแต่ํากวาคาฉลี่ยของ OECD ทั้ง 3 
ดาน เดก การคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ การ฿ชหลักการละกระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการ
กปใญหา ละการตีความละประมินผลลัพธแทางคณิตศาสตรแ (สสวท.  2560 : 16)   
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 ผลการประมินดังกลาวมีความสอดคลองกับผลคะนน฿นรายวิชาคณิตศาสตรแระดับชาติต่ํา จากขอมูลการ
ประมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ , 2560) ปรากฏวา ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน฿นรายวิชาคณิตศาสตรแ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ  (O-NET) ปี
การศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ละปีการศึกษา 2559 ฿นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะนนวิชาคณิตศาสตรแ
ฉลี่ยทากับ 26.95 25.45 ละ29.65 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวารอยละ 50 ทุกปี ละมื่อดูผลคะนน O-NET ปี
การศึกษา 2559 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตรแของรงรียนขยายอกาสทางการศึกษาหงหนึ่ง฿น
จังหวัดพิษณุลก พบวามีผลคะนนวิชาคณิตศาสตรแฉลี่ยทากับ 26.45 ซึ่งต่ํากวาคะนนวิชาคณิตศาสตรแ
ระดับประทศละมื่อศึกษาชิงลึกกี่ยวกับสาระที่มีคะนนต่ํา พบวา สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2 ป็น
มาตรฐานที่รงรียนควรรงพัฒนานื่องจากคะนนฉลี่ยต่ํากวาคะนนฉลี่ยระดับประทศ  
 การที่นักรียนมีระดับคะนนการสอบ PISA ละO-NET เมสูงนัก สาหตุหนึ่งอาจกิดจากการจัดกิจกรรม
การรียนรูที่กิดขึ้นจริง฿นหองรียนหรือ฿นรงรียนยังเมสามารถพัฒนาทักษะละความสามารถ฿นการคิด ละ
กปใญหาของนักรียนเดอยางที่ควรจะป็น (สุนียแ คลายนิล .  2557) ถึงมวาหลายภาคสวนจะนนย้ําความสําคัญ
ของคณิตศาสตรแ฿นชีวิตจริง ฿นศรษฐกิจ ละ฿นการพัฒนาประทศต฿นทางปฏิบัติเมมีประด็นหลานี้฿นการรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรแลย รื่องนี้ยืนยันดย เมตรี อินทรประสิทธิ์ (2559) หงมหาวิทยาลัยขอนกน ผูวิจารณแ
การรียนคณิตศาสตรแของประทศเทยเมวาขา฿กลชีวิตจริงละเมคยนนการผชิญปใญหาละกปใญหา฿ดๆ  
นื่องจากหลักสูตรนนความรูนื้อหาอยางดียว ครูก็สอนฉพาะนื้อหาจากตํารา นักรียนจึงเมเดพัฒนาการคิด  
การจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง (Realistic Mathematics 
Education: RME) ป็นนวคิดหนึ่ง฿นการจัดการรียนการรียนรูคณิตศาสตรแ ซึ่งจะชวยสงสริมความสามารถ฿น
การคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ละ
ตีความละประมินผลลัพธแกลับเปสูสถานการณแที่พบ฿นบริบทชีวิตจริง Van den Heuvel-Panhuizen (2000) 
กลาวถึงหลัก฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง 6 หลักการจะป็น
นวทางที่ผูวิจัยนํามาพัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ฿นงานวิจัยนี้เดก 1.) หลักการจัดกิจกรรม (Activity 
Principle) 2.) หลักการสอดคลองกับความป็นจริง (Reality Principle) 3.) หลักการตามลําดับขั้น (Level 
Principle) 4.) หลักการช่ือมยงสัมพันธแหรือบูรณาการ (Inter-twinement Principle) 5.) หลักการมีปฏิสัมพันธแ 
(Interaction Principle) ละ  6.) หลักการนะนํา (Guidance Principle)  
 ผูวิจัยพิจารณานื้อหา฿นหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักรียนตองกเข
รงดวน ละสอดคลองกับผลการประมิน PISA รื่องการปลี่ยนปลงละความสัมพันธแ พบวานื้อหาที่นักรียนตอง
฿ชความคิดละความขา฿จป็นอยางมาก฿นการตีความจทยแปใญหาสถานการณแจริง คิดหาวิธีการกปใญหาละหา
ขอสรุปซึ่งหากทียบดูลวจะกี่ยวของดยตรงกับนื้อหารื่องกราฟ ซึ่งมีนื้อหายอยคือ กราฟสดงความสัมพันธแ
ระหวางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธแชิงสน กราฟของสมการชิงสนสองตัวปรที่มีกราฟป็นสนตรง รวมถึง
การอาน ละปลความหมายของกราฟที่มีลักษณะอื่นๆ ที่สามารถพบเด฿นชีวิตประจําวัน  ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะนํา
นวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง มา฿ช฿นการพัฒนากระบวนการรียนการสอน รื่องกราฟ พื่อ
สงสริมการรูรื่องคณิตศาสตรแ สําหรับนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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วัตถุประสงค๑การวิจัย  

 1. พื่อปรียบทียบการรูรื่องคณิตศาสตรแ กอนละหลังเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 2. พื่อปรียบทียบการรูรื่องคณิตศาสตรแ หลังเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทียบกับกณฑแรอยละ 70 
 3. พื่อศึกษาพัฒนาการการรูรื่องคณิตศาสตรแของการ฿ชกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึ กษา
คณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ สําหรับนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 

 กิจกรรมการเรียนร๎ูตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร๑ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง   หมายถึง กิจกรรมการ

รียนรู ที่ริ่มจากการนําปใญหาหรือสถานการณแ฿นชีวิตจริงที่มีความป็นรูปธรรมมาป็นจุดริ่มตนของการรียนรูละ

พัฒนามนทัศนแทางคณิตศาสตรแ มาป็นสื่อหรือหลงรียนรู ท่ีปิดอกาส฿หนักรียนเดคิดคนคณิตศาสตรแดวยการลง

มือปฏิบัติภาย฿ตการนะนําของครู พื่อ฿หนักรี ยนเดพัฒนาละกปใญหาดย฿ชวิธีการทางคณิตศาสตรแที่

หลากหลาย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรียนรู ดังนี้  

 1. ขั้นเตรียมความพร๎อม  

  ครูทบทวนความรูดิมที่จําป็น฿นการรียน฿หนักรียนกปใญหาดย฿ชวิธีที่นักรียนคุนคยหรือคยมี

ประสบการณแ ช่ือมยงเปสูนื้อหารื่องกราฟ ละนําสนอสถานการณแปใญหา฿นบริบทชีวิตจริงที่มีความสัมพันธแ

ช่ือมยงกับหัวรื่องทางคณิตศาสตรแ ที่มีวิธีการกปใญหาที่หลากหลายวิธีกนักรียน ดย฿ชรูปภาพ รื่องราว 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
รียนรูตามนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตรแที่ชื่อมยงกับชีวิต

จริง มี 5 ขั้นตอน เดก 

1. ขั้นตรียมความพรอม 
2. ขั้นรียนมนทัศนแดวย

รูปธรรมดย฿ชบริบท 
3. ขั้นขยายมนทัศนแสูบริบทอื่น 

4. ขั้นลกปลี่ยนรียนรู

กปใญหา 
5. ขั้นสรุปความรูสูบริบทจริง 

การรูร่ืองคณิตศาสตรแ เดก 

1. การคิดสถานการณแของปใญหา

฿นชิงคณิตศาสตรแ   
2. การ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿น
การกปใญหา   
3. การตีความละประมินผล

ลัพธแ  
 

หลักการจัดกิจกรรมการรียนรู
ตามนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตรแที่ชื่อมยงกับชีวิต

จริง 6 หลักการ เดก 

1.) หลักการจัดกจิกรรม   
2.) หลักการสอดคลองกับความ

ป็นจริง  
3.) หลักการตามลําดบัขั้น   
4.) หลักการชื่อมยงสัมพันธแ

หรือบูรณาการ  
5.) หลักการมีปฏิสัมพันธแ  
6.) หลักการนะนํา  
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ผนภูมิ หรือสัญลักษณแที่นักรียนคุนคย ฿หนักรียนวิคราะหและทําความขา฿จปใญหา ลวกําหนดหรือระบุปใญหา

฿หมีความชัดจน 

 2. ขั้นเรียนมโนทัศน๑ด๎วยรูปธรรมโดยใช๎บริบท  

  นักรียนจะคิดคนละสรางสมมติฐานความคิด หรือบบจําลองความคิด฿นการกปใญหาดวยตนอง 

ดยอาศัยประสบการณแดิมหรือวิธีการที่นักรียนคุนคย นักรียนลงมือกปใญหาดวยตนองหรือรวมกันกปใญหา ครู

฿หคํานะนํากี่ยวกับยุทธวิธีการกปใญหา ชน วาดภาพบนกระดาน ละ฿หคํานะนําป็นรายบุคคลหรือป็นกลุม

ตามความตองการของนักรียน 

 3. ขั้นขยายมโนทัศน๑สูํบริบทอ่ืน  

  ครูกําหนดสถานการณแปใญหา฿นบริบทชีวิตจริงที่มีความคลายคลึงกันหลายๆ ปใญหา฿ห นักรียน

พิจารณาลักษณะของปใญหาละ฿ชกระบวนการกปใญหาดวยวิธีการที่หลากหลายที่มีความหมาะสมกับลักษณะของ

ปใญหานั้นๆ ครูกระตุน฿หนักรียนพัฒนาขั้นตอนการกปใญหาละภาษาทางคณิตศาสตรแที่มีความป็นบบผนมาก

ขึ้นดย฿ชการอภิปรายรวมกันพื่อตรวจสอบละพัฒนามนทัศละขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตรแที่ฝงอยู 

 4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แก๎ป๓ญหา  

  นักรียนนําสนอวิธีการกปใญหาละคําตอบของตนหรือกลุม จากนั้นครูดํานินการอภิปรายพื่อ฿ห

นักรียนเดลกปลี่ยนความคิดกี่ยวกับความถูกตอง ความพียงพอ ละประสิทธิภาพของขั้นตอนการกปใญหาที่

หลากหลาย ละการตีความสถานการณแ ลวนักรียนรวมอภิปราย ปรียบทียบคําตอบของตนองกับพื่อน฿นช้ัน

รียน สื่อสาร ตยง ละตัดสินคําตอบของตนอง 

 5. ขั้นสรุปความร๎ูสูํบริบทจริง  

  ครูกําหนดสถานการณแปใญหา฿หนักรียน เด฿ชมนทัศนและขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตรแ฿น

สถานการณแบริบทตางๆ อยางหลากหลาย ดยครูจะคอย฿หคํานะนําละอํานวยความสะดวกละรวมกันสรุปมน

ทัศนและขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตรแ 

 การร๎ูเร่ืองคณิตศาสตร๑  หมายถึง  ความสามารถของผูรียน฿นการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิง

คณิตศาสตรแ ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ละตีความละประมินผลลัพธแกลับเปสู

สถานการณแที่พบ฿นบริบทชีวิตจริง เดก บริบทสวนตัว บริบทอาชีพ บริบทสังคมละบริบทวิทยาศาสตรแ  ดย

ประมินกระบวนการทางคณิตศาสตรแ ดังนี้ 

 1. การคิดสถานการณ๑ของป๓ญหาในเชิงคณิตศาสตร๑  หมายถึง ผูรียนสามารถรู ละบอกอกาสที่จะ฿ช

คณิตศาสตรแ฿นสถานการณแของปใญหา ลว฿หครงสรางทางคณิตศาสตรแที่จําป็นตอง฿ช฿นการปลงสถานการณแของ

ปใญหา฿หอยู฿นรูปทางคณิตศาสตรแ   

 2. การใช๎หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ในการแก๎ป๓ญหา   หมายถึง  ผูรียนสามารถ

ประยุกตแ฿ช นวคิดหลักทางคณิตศาสตรแ ขอท็จจริง วิธีดํานินการละหตุผลทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหาชิง

คณิตศาสตรแพื่อ฿หเดขอสรุปทางคณิตศาสตรแ 
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 3. การตีความและประเมินผลลัพธ๑  หมายถึง  ผูรียนสามารถสะทอนวิธีกปใญหาผลลัพธแ หรือขอสรุป

ทางคณิตศาสตรแลวตีความออกมา฿นบริบทของปใญหาลกชีวิตจริง  

การรูรื่องคณิตศาสตรแสามารถวัดละประมินผลเดจาก฿บกิจกรรม ละบบทดสอบการรูรื่องคณิตศาสตรแ ที่ผูวิจัย

สรางขึ้นตามกรอบการประมินการรูรื่องคณิตศาสตรแ PISA  2015 ป็นหลัก   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาละวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สภาพ
ปใจจุบันของการรียนการสอนคณิตศาสตรแ฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการประมินการรูรื่องคณิตศาสตรแของ
นักรียนเทย นวคิด ทฤษฎี หลักการ ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง 
พบวาหลักการของ  Van den Heuvel-Panhuizen (2000) มีหลักการที่ชัดจนละครอบคลุมมากที่สุดจึงนํามา
สรางขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรียนรู พื่อนําเปออกบบผนการจัดการรียนรูที่สงสริมการรูรื่องคณิตศาสตรแ 
ลวนําเป฿หผูชี่ยวชาญตรวจสอบละกเขปรับปรุงตามคํานะนําของผูชี่ยวชาญ 
 2. พัฒนาครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย เดก ผนการจัดกิจกรรมการรียนรู ฿บกิจกรรม ละบบทดสอบ

การรูรื่องคณิตศาสตรแ ดยผานการตรวจสอบจากผูช่ียวชาญ 3 ทาน ละกเขปรับปรุงตามคํานะนําของ

ผูชี่ยวชาญ ดยมีรายละอียดของครื่องมือ ดังนี้ 

  2.1 ผนการจดักิจกรรมการรียนรูการศึกษาคณติศาสตรแที่ชื่อมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ พื่อ

สงสริมการรูรื่องคณิตศาสตรแ สําหรับนักรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 3 ผน ฿ชวลาทั้งหมด 15 ช่ัวมง ดังนี้ 

   ผนที่ 1 รื่องกราฟสดงความสัมพันธแชิงสน  จํานวน 5 ช่ัวมง 

   ผนที่ 2 รื่องกราฟของสมการชิงสนสองตัวปร จํานวน 5 ช่ัวมง 

   ผนที่ 3 รื่องกราฟกับการนําเป฿ช  จํานวน 5 ช่ัวมง 

  2.2 บบทดสอบการรูรื่องคณิตศาสตรแ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นป็นบบขียนตอบอิสระหรือบบอัตนัย 

จํานวน 18 สถานการณแ ลวลือก฿ชจริง 9 สถานการณแ ดยนําเปทดลอง฿ชกับนักรียนสมือนกลุมตัวอยางช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 รงรียนขยายอกาสทางการศึกษาหงหนึ่ง฿นจังหวัดพิษณุลก 

(กลุม Try out) จํานวน 30 คน วิคราะหแหาความยากงาย เด 0.37-0.75 คาอํานาจจํานก 0.38-0.84 ละคาความ

ชื่อมั่นของบบทดสอบทัง้ฉบับเด 0.93   

 3. ดํานินการจัดการรียนรูกับนักรียนกลุมตัวอยางช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 รงรียนขยายอกาสทางการศึกษาหงหนึ่ง฿นจังหวัดพิษณุลก จํานวน 16 คน ตามผนการจัดกิจกรรมการ

รียนรูตามนวคิดศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ  

 4. หลังการจัดกิจกรรมการรียนรูครบ 3 ผน฿หนักรียนทําบบทดสอบการรูรื่องคณิตศาสตรแ ฿ชวลา 

120 นาที  

 5. วิคราะหแขอมูลดยตรวจบบทดสอบการรู รื่องคณิตศาสตรแ รื่องกราฟ สําหรับนักรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทียบกับกณฑแการ฿หคะนนบบรูบริค 3 ระดับที่กําหนดเว ลวนําเปทดสอบทางสถิติ พื่อ
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ปรียบทียบคะนนกอนละหลังจัดกิจกรรม ดยทดสอบสมมติฐานบบกลุมตัวอยางเมอิสระจากกัน ( t-test 

Dependent Samples) ละพื่อปรียบทียบคะนนหลังกิจกรรมกับกณฑแรอยละ 70 ดยทดสอบกลุมตัวอยาง

หนึ่งกลุม (t-test One Sample) 

 สําหรับ฿บกิจกรรมผูวิจัยจะนํามาตรวจปรียบทียบกับกณฑแการ฿หคะนนบบรูบริค 3 ระดับที่กําหนดเว 

ละสดงผลป็นคารอยละของนักรียน฿นตละระดับ พื่อศึกษาพัฒนาการของนักรียนดยปรียบทียบ฿นตละ

ผนการจัดกิจกรรมการรียนรู  

 

ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการร๎ูเร่ืองคณิตศาสตร๑ กํอนและหลังได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูตาม

แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร๑ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เร่ืองกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 กอนละหลังจากการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่อง

กราฟ ผูวิจัยดํานินการก็บรวบรวมขอมูลดวยบบทดสอบการรูรื่องคณิตศาสตรแ บบอัตนัย ซึ่งบงป็น 3 

กระบวนการ เดก การคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ การ฿ชหลักการหรือกระบวนการทาง

คณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ละการตีความละประมินผลลัพธแ คะนนต็ม 10 คะนน กับนักรียนทั้งหมด 16 

คน นําผลคะนนที่เดมาวิคราะหแดย฿ชสถิติทดสอบกลุมตัวอยางเมอิสระกัน (t-test for dependent samples) 

(ลวน สายยศ ละอังคณา สายยศ.  2543 : 248) ดังสดง฿นตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 สดงผลการปรียบทียบการรูรื่องคณิตศาสตรแกอนละหลังเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูตาม

 นวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 ตามกระบวนการการรูคณิตศาสตรแ  

กระบวนการการร๎ูเร่ือง

คณิตศาสตร๑ 

คะแนน

เต็ม 

กํอนเรียน หลังเรียน 

 

s t sig 

 
s 

 
s 

1. การคิดสถานการณแของ

ปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ 

10 2.84 1.26 7.91 

 

1.83 5.06 1.52 13.36* 0.000 

2. การ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿น

การกปใญหา 

10 3.25 1.00 7.94 1.76 4.69 1.80 10.43* 0.000 

3. การตีความละประมินผลลัพธแ 10 2.75 1.18 8.25 1.60 5.50 1.33 16.55* 0.000 

คะแนนรวม 30 8.84 2.23 24.10 4.97 15.26 3.85 15.84* 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 2 มื่อพิจารณา฿นภาพรวม พบวา การรูรื่องคณิตศาสตรแ รื่องกราฟ ของนักรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคาฉลี่ยลขคณิต ( ) กอนละหลังจัดกิจกรรมการรียนรู ตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่

ชื่อมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทากับ 8.84 ละ 24.10 ตามลําดับ ละจากการ

ปรียบทียบคาฉลี่ย พบวา การรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียนกลุมนี้ หลังจัดกิจกรรมสูงกวากอนจัดกิจกรรม อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 มื่อพิจารณาการรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดยจํานกตามกระบวนการ ฿น 3 

ดาน ก็พบวานักรียนมีความสามารถ฿นการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ  การ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ละการตีความละประมินผล หลังจัดกิจกรรมสูงกวากอนจัด

กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 สดงวานักรียนกลุมนี้มีการรูรื่องคณิตศาสตรแหลังจัดกิจกรรมพิ่มขึ้น

จากกอนจัดกิจกรรมการรียนรู฿นทุกกระบวนการของการรูรื่องคณิตศาสตรแ 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการร๎ูเร่ืองคณิตศาสตร๑ หลังได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูตามแนวคิด

การศึกษาคณิตศาสตร๑ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เร่ืองกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับเกณฑ๑ร๎อย

ละ 70 

 ผูวิจัยดํานินการก็บรวบรวมขอมูลการรูรื่องคณิตศาสตรแจาก บบทดสอบการรูรื่องคณิตศาสตรแ หลัง

เดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูตามลววิคราะหแผลดย฿ชสถิติทดสอบกลุมตัวอยางหนึ่งกลุม ( t-test one 

sample) (ลวน สายยศ ละอังคณา สายยศ.  2543 : 249) ปรียบทียบกับกณฑแรอยละ 70 ดังสดง฿นตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 สดงผลการปรียบทียบการรูรื่องคณิตศาสตรแ หลังเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูตามนวคิด

 การศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทียบกับ

 กณฑแรอยละ 70 ตามกระบวนการการรูรื่องคณิตศาสตรแ 

กระบวนการการรูรื่องคณติศาสตรแ คะนน

ต็ม 

หลังรียน % of 

Mean 

t sig 

 
s 

1. การคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิง

คณิตศาสตรแ 

10 7.91 

 

1.83 79.06 1.98* 0.0330 

2. การ฿ชหลักการหรือกระบวนการทาง

คณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา 

10 7.94 1.76 79.43 2.14* 0.0247 

3. การตีความละประมินผลลัพธแ 10 8.25 1.60 82.50 3.12* 0.0035 

คะนนรวม 30 24.10 4.97 80.33 2.49* 0.0124 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 มื่อพิจารณา฿นภาพรวม พบวาการรูรื่องคณิตศาสตรแ รื่องกราฟ ของนักรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคาฉลี่ยลขคณิต ( ) หลังจัดกิจกรรมการรียนรู ตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยง

กับชีวิตจริง รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทากับ 24.10  คิดป็นรอยละ  80.33 ละมื่อ
ปรียบทียบกณฑแรอยละ 70 กับคะนนการทดสอบบบวัดการรูรื่องคณิตศาสตรแ พบวา คะนนหลังจัดกิจกรรม
การรียนรู ตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจรงิ รื่องกราฟ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูง
กวากณฑแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 มื่อพิจารณาการรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดยจํานกตามกระบวนการ ฿น 3 

ดาน ก็พบวานักรียนมีความสามารถ฿นการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ  การ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ละการตีความละประมินผล หลังจัดกิจกรรมสูงกวากณฑแรอยละ 

70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพัฒนาการการร๎ูเร่ืองคณิตศาสตร๑ของการใช๎กิจกรรมการเรียนร๎ูตามแนวคิด

การศึกษาคณิตศาสตร๑ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เร่ืองกราฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการศึกษาพัฒนาการการรูรื่องคณิตศาสตรแ พบวา นักรียนมีพัฒนาการพิ่มขึ้น ฿นทุกกระบวนการ เดก ดาน

การ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ดานการตีความละประมินผลลัพธแ ละดานการ

คิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ ตามลําดับ ดังสดง฿นตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สดงจํานวน รอยละของพฤติกรรมการรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียน฿นตละดานท่ีมีการปลี่ยนปลง

 ของพัฒนาการ฿น 3 ผน 

แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎

ที ่

1) ด๎านการคิดสถานการณ๑ของป๓ญหาในเชิงคณิตศาสตร๑ 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
จํานวน (คน) ร๎อยละ จํานวน (คน) ร๎อยละ จํานวน (คน) ร๎อยละ 

1 5 31.25 9 56.25 2 12.50 
2 7 43.75 8 50.00 1 6.25 
3 10 62.50 6 37.50 0 0.00 
 2) ด๎านการใช๎หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ในการแก๎ป๓ญหา 
1 6 37.50 7 43.75 3 18.75 
2 11 68.75 5 31.25 0 0.00 
3 14 87.50 2 12.50 0 0.00 
 3) ด๎านการตีความและประเมินผลลัพธ๑ 
1 4 25.00 11 68.75 1 6.25 
2 11 68.75 4 25.00 1 6.25 
3 13 81.25 3 18.75 0 0.00 
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 จากการวิคราะหแตารางที่ 4 ดานการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแพบวา ผนการจัด

กิจกรรมการรียนรูที่ 1 ละผนการจัดการรียนรูที่ 2 นักรียนสวน฿หญมีพฤติกรรมการรูรื่องคณิตศาสตรแดานการ

คิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ ฿นระดับ 1 คิดป็นรอยละ 56.25 ละ 50.00 ตามลําดับ สวน฿น

ผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่ 3 จํานวนนักรียนสวน฿หญมีพฤติกรรมการรูรื่องคณิตศาสตรแดานการคิด

สถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ ฿นระดับคะนน 2 คะนน คิดป็นรอยละ 62.50 พิจารณาเป฿น

องคแประกอบยอย 

 ดานการ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา พบวา ผนการจัดกิจกรรมการ

รียนรูที่ 1 นักรียนสวน฿หญมีพฤติกรรมการรูรือ่งคณิตศาสตรแดานการ฿ชหลักการหรอืกระบวนการทางคณิตศาสตรแ

฿นการกปใญหา ฿นระดับ 1  คิดป็นรอยละ 43.75 สวน฿นผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่ 2 ละผนการจัด

กิจกรรมการรียนรูที่ 3 จํานวนนักรียนสวน฿หญมีพฤติกรรมการรูรื่องคณิตศาสตรแดานการ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ฿นระดับ 2  คิดป็นรอยละ 68.75 ละ 87.50 ตามลําดับ 

 ดานตีความละประมินผลลัพธแ พบวา ผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่ 1 นักรียนสวน฿หญมีพฤติกรรม

การรูรื่องคณิตศาสตรแดานการตีความละประมินผลลัพธแ฿นระดับ 1  คิดป็นรอยละ 68.75 สวน฿นผนการจัด

กิจกรรมการรียนรูที่ 2 ละผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่ 3 นักรียนสวน฿หญมีพฤติกรรมการรูรื่องคณิตศาสตรแ

ดานการตีความละประมินผลลัพธแ ฿นระดับ 2  คิดป็นรอยละ 68.75 ละ 81.25 ตามลําดับ 

 จากการศึกษาพัฒนาการการรูรื่องคณิตศาสตรแ พบวา นักรียนมีพัฒนาการพิ่มขึ้น ฿นทุกกระบวนการ 

เดก ดานการ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ดานการตีความละประมินผลลัพธแ 

ละดานการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
 1. การรูรื่องคณิตศาสตรแของนักรียนหลังเดรับกิจกรรมเดคะนนสูงกวากอนเดรับกิจกรรม ชวงหลัง

เดรับกิจกรรม ทียบกับกณฑแรอยละ 70 พบวาการรูรื่องคณิตศาสตรแหลังเดรับกิจกรรมเดคะนนสูงกวากณฑแ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจป็นพราะกิจกรรมการรยีนรูตามนวคดิการศกึษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยง

กับชีวิตจริง 5 ขั้น เดก ขั้นที่ 1 ขั้นตรียมความพรอม ป็นขั้นที่ครูทบทวนความรูดิมที่จําป็น฿นการรียน฿ห

นักรียนกปใญหา นักรียนจะ฿ชวิธีการที่นักรียนคุนคยหรือคยมีประสบการณแมากปใญหา ละขั้นที่ 2 ขั้นรียน

มนทัศนแดวยรูปธรรมดย฿ชบริบท ป็นขั้นท่ีนักรียนเดคิดคนรวบรวมขอมูล สรางสมมติฐานความคิดของตนองจาก

ประสบการณแดิมซึ่งมีความสอดคลองกับกระบวนการการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ ซึ่งมีการระบุ

ประด็นทางคณิตศาสตรแ ทําสถาการณแ฿หอยู฿นรูปอยางงาย ละปลงปใญหา฿หอยู฿นรูปภาษาทางคณิตศาสตรแ    

ขั้นที่ 3 ขั้นขยายมนทัศนแสูบริบทอื่น ป็นขั้นที่ครูกําหนดสถานการณแหลายๆ สถานการณแพื่อ฿ห฿หนักรียนห็น

ความปลี่ยนปลงละวิธีการที่สอดคลองกัน มีขั้นตอนละวิธีการกปใญหาที่ป็นบบผนมากขึ้น ละขั้นที่ 4 ขั้น

ลกปลี่ยนรียนรูกปใญหา ดย฿นขั้นนี้นักรียนจะเดออกมานําสนอละลกปลี่ยนความคิดกัน วาวิธีการที่
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นักรียนนําสนอถูกตองหรือเมละชวยกันกเขปรับปรุง ซึ่ง฿นขั้นที่ 3 ละขั้นที่ 4 นี้ป็นขั้นที่สอดคลองกับกระบวน

ดานการ฿ชหลักการหรือกระบวนการทางคณติศาสตรแ฿นการกปใญหา พราะนักรียนเดคิดละนํากลยุทธแตางๆมา฿ช

฿นการกปใญหา ลือก฿ชครื่องมือ ละนํากฎกณฑแขั้นตอนวิธีตางๆ มากปใญหา สวนขั้นที่ 5 ขั้นสรุปความรูกบริ

บทจริง ป็นขั้นที่นักรียนรวมกันสรุปมนทัศนและขั้นตอนวิธีการกปใญหา ตีความผลที่เดจากการกปใญหาวามี

ความถูกตอง ละสมหตุสมผลหรือเมซึ่งมีความสอดคลองกับกระบวนการตีความละประมินผลลัพธแ ดยที่มีการ

ตีความผลลัพธแกลับเปสูชีวิตจริง ประมินความป็นหตุป็นผลของวิธีกปใญหา ละอธิบายความสมหตุสมผล หรือ

สรุปทางคณิตศาสตรแของบริบทชีวิตจริง ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นนี้จะสงสริม฿หนักรียนมีการรูรื่องคณิตศาสตรแ

฿นระดับที่ดีขึ้น สอดคลองกับ สุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ที่มีผลคะนนการรูรื่องคณิตศาสตรแหลังรียนมากกวากอน

รียน ละผลการ฿น฿ชกิจกรรมสรุปวาคะนน฿นดานการตี ความละประมินผลลัพธแ การ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ละการคิดสถานการณแปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแมีคะนนที่สูงกวา

หลังรียน ละสูงกวากณฑแตามลําดับ การที่นักรียนมีผลคะนนการตีความละประมินผลลัพธแสูงที่สุดป็นพราะ

นักรียนเดรับการฝึกฝนการอานวิคราะหแมาจากการจัดกิจกรรม 

 2. นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง 

รื่อง กราฟ พื่อสงสริมการรูรื่องคณิตศาสตรแ สําหรับนักรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการของการรูรื่อง

คณิตศาสตรแดีขึ้นมือ่ปรียบทียบปน็ผนทั้ง 3 ผน ซึ่ง฿นตละระยะจะบงปน็ผนละ 5 ช่ัวมงตอ 1 ผนการจัด

กิจกรรมการรียนรู ทั้งนี้อาจป็นพราะการ฿ชปใญหา฿นชีวิตจริงซึ่งป็นปใญหาที่นักรียนอาจคยประสบกับปใญหา

หลานี้สงผล฿หนักรียนกิดความสน฿จที่จะคิดกปใญหา ละการที่ผู วิจัยฝึก฿หนักรียนอธิบายวานักรียนขา฿น

ปใญหาอยางเร ป็นการ฿หนักรียนเดสื่อสารนวความคิดของตัวอง฿หผูอื่นขา฿จละป็นการย้ําความขา฿จของ

ตนอง สงผล฿หนักรียนสามารถวิคราะหแปใญหาเดดีขึ้น ละยังสงสริม฿หนักรียนขียนภาพจากปใญหาพื่อพิ่มพูน

ความขา฿จปใญหา ฿ชการขีดสน฿ต฿นขอความที่จะนํามา฿ช฿นการกปใญหา ละ฿ชครื่องมือ หรือตารางสดง฿หอยู

฿นรูปอยางงายเด ละ฿ชตัวปรทนขอความ฿นการทําความขา฿จปใญหาพิ่มขึ้นสอดคลองกับ De Lange (2003 : 

87-88) ที่กลาววาควรสอนคณิตศาสตรแที่อยู฿นลกจริงของนักรียน สอนดย฿ชสถานการณแจริงมาช่ือมยงละ

บูรณาการกับคณิตศาสตรแ ละสอนมนทัศนแทางคณิตศาสตรแผานการกปใญหา฿นบริบทที่หมาะสม จากผลการ

พัฒนาการรูรื่องคณิตศาสตรแ ฿นกระบวนการทุกดานมีการพัฒนาขึ้น การ฿ชหลักการหรือกระบวนการทาง

คณิตศาสตรแ฿นการกปใญหา ฿นดานการตีความละประมินผลลัพธแ ละการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิง

คณิตศาสตรแ ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับ สุชาดา ปใทมวิภาต (2557) ที่มีคะนน฿นดานการ฿ชหลักการหรือ

กระบวนการทางคณิตศาสตรแ฿นการกปใญหามากที่สุด ละการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแนอย

ที่สุด อาจป็นพราะระหวางการกิจกรรมสวน฿หญจะนนเปที่การ฿ชหลักการละการกปใญหา จะทํา฿ห

กระบวนการ฿นดานนี้สูงกวาดานอื่น 
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ข๎อเสนอแนะ  
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช ๎

 การสรางสถานการณแ฿นชีวิตจริง ครูควรสรางตัวละคร฿นปใญหา฿หสอดคลอง฿กลคยีงกับความขา฿จของ

นักรียน พื่อสรางปใญหา฿หมีความนาสน฿จ ราความสน฿จ฿หนักรยีน อยากกปใญหามากข้ึน 

 ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 

 1. ควรมีการวิจัยการ฿ชกิจกรรมการรียนรูตามนวคิดการศึกษาคณิตศาสตรแที่ช่ือมยงกับชีวิตจริง ฿น

การพัฒนาตอตัวปรอื่น ๆ ชน มนทัศนแทางคณิตศาสตรแ ละความตระหนัก฿นคุณคาทางคณิตศาสตรแ ป็นตน  

 2. ควรมีการวิจัยสงสริมกระบวนการดานการคิดสถานการณแของปใญหา฿นชิงคณิตศาสตรแ พราะมี

พัฒนาการ ละผลการประมินที่นอยกวาดานอื่นๆ 
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แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการจัดการความร๎ูระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือการวิจัยและ
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บทคัดยํอ 
 ผนงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแการวิจัยพื่อจัดการความรูละพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยละ
บริการวิชาการชิงบูรณาการการวิจัยละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยพื่อการ
วิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืนจากการขับคลื่อนชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการกทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมป็นหลัก ประกอบดวยระบียบวิธี
วิจัยบบผสมทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพ มี ประกอบดวยครงการวิจัยยอย คือ การสริมสรางศักยภาพทางการ
ขงขัน฿นการประกอบการ การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ละการ
ขับคลื่อนครือขายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรปูาหมาย คือ กลุมบุคลากรที่มีสวนรวมกับการ
ดํานินการวิจัยละปฏิบัติการ฿นวาระกิจกรรมตาง ๆ จากหลายภาคสวน ดํานินการวิจัยตามขั้นตอนหลัก฿นดาน
การบริหารจัดการผนงานวิจัย ประกอบดวย การศึกษา ทําความขา฿จละสื่อสาร การดํานินการวิจัย  ละการ
ติดตามละประมินผล การวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิคราะหแนื้อหาละการวิคราะหแสรุป
อุปนัย ละ฿ชสถิติชิงพรรณนาวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณ ผลการวิจัยเดป็นกลเกจัดการความรูละพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัย 7 ขั้นตอนละกิจกรรมหลัก คือ ละบริการวิชาการชิงบูรณาการการวิจัยละพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน การมีสวนรวมกําหนดปูาหมายความรู การปฏิบัติการพื่อการรียนรู การสริมพลัง การสรุปละ
ถอดบทรียน การทดลองยกระดับความรู การสรางความรู ละการ฿ชประยชนแ ดยที่การสรางประสิทธิภาพการบูร
ณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยดยฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทองถิ่น฿นรูปบบของการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่
อยางยั่งยืน จะตองคํานึงถึงการบูรณาการละการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาทั้ง฿นละนอกมหาวิทยาลัยที่มีการ
จัดการความรูคลื่อนเปบบนบนียนการกระบวนการขับคลื่อน฿นทุกระดับ  
คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยพื่อการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่, การจัดการความรูระบบการบริหารจัดการงานวิจัย, 
 การขับคลื่อนชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research plan was to manage knowledge and the develop a 
management system for research and academic service in the integration between research and 
community enterprise development, and a research management system for the sustainable 
research and area-based development from the integration-based mobilization of research and 
local academic service missions of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The plan employed 
the participatory action research methodology with both the quantitative and qualitative 
approaches in the intrgration of sub-research projects: the strategic development for the 
mobilization of community enterprise; and the mobilization of the sufficiency economic 
philosophy in the management of community enterprises and network driven in Nakhon 
Ratchasima province. The population of the study consisted of groups of stakeholder in the 
research operation.  The study followed the following research management procedures, which 
consisted of the investigation, making understanding, communicating with the target group, 
implementing, and following up and evaluating the project. Qualitative data were analyzed using 
content analysis and analytic induction. Quantitative data were analyzed using descriptive 
statistics. The research findings resulted in a 7-step mechanism for knowledge management and a 
research management system, consisting of major activities as follows: integration-based 
academic service between research and community enterprise development, participation in 
setting goals for knowledge, implementation for learning, empowerment, lesson-learned and 
summarization, knowledge leverage, knowledge creation, and knowledge utilization. The study 
also created confidence that the effectiveness of the mission integration of the university, 
especially local development in the form of sustainable research and area-based development, 
needs to realize for the integration and participation of parties both within and outside the 
university, manage knowledge, mobilized smoothly in all levels.  
Keywords : Research management system for area-based development research, Knowledge management in  
  research management system, integration-based mobilization of research and local  
  academic service missions 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา  
 การที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญ คือ การป็นสมองของชาติ จึงตองทําวิจัยพื่อช้ีนําสังคม อีกทั้งยังมีการ
ขงขันความป็นลิศทางวิชาการ ดยมหาวิทยาลัยหลายหงมุงหวังจะป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทนที่จะป็น
มหาวิทยาลัยที่นนการสอน ดังนั้น การบริหารงานวิจัยจึงป็นภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่ง฿นการสงสริมสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย ป็นกลวิธีหรือกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทํา฿หกิดงานวิจัยที่ดี มีนักวิจัยที่มีศักยภาพ 
(ดวงดือน ภูตยานันทแ. 2553) การขับคลื่อน฿หมหาวิทยาลัยมีการปรับปลี่ยนเป฿หป็นองคแการที่มีความคลองตัว มี
ความพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพ฿นการรียนรู มีการคิดอยางสรางสรรคแ พื่อตอบสนองตอความตองการ฿นการ
บริการทางการศึกษาของสังคมเดอยางมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังดังกลาว สามารถ฿ชบริบทละศักยภาพ฿น
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การป็นองคแกรที่มีความรู ผลิตความรูละถายทอดความรูมาป็นฐานทุน฿นการดํานินงาน ดยที่จะสามารถนําการ
จัดการความรูละการบริหารจัดการงานวิจัยมาป็นครื่องมือหลัก฿นการขับคลื่อนการปรับตัวเดป็นสําคัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏป็นสถาบันอุดมศึกษาพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มีลักษณะพิศษตามจตนารมณแของกฎหมายละ
รัฐบาล ฿นการที่จะตองป็นมหาวิทยาลัยที่สริมสรางพลังปใญญาของผนดิน ฟื้นฟูพลังการรียนรู ชิดชูภูมิปใญญา
ของทองถิ่น สรางสรรคแศิลปวิทยา พื่อความจริญกาวหนาอยางมั่นคงละยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวม฿นการจัดการ 
การบํารุงรักษา การ฿ชประยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมอยางสมดุลละยั่งยืน มีภาระหนาที่ คือ 
สวงหาความจริงพื่อสูความป็นลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาเทย ละภูมิปใญญา
สากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึก฿นความป็นเทย มีความรักละผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้งสงสริมการ
รียนรูตลอดชีวิต฿นชุมชน ประสานความรวมมือละชวยหลือกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นละองคแกรอื่นท้ัง฿นละตางประทศ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาละสวงหานวทางพัฒนา
ทคนลยีพื้นบานละทคนลยีสมัย฿หม฿หหมาะสมกับการดํารงชีวิต ละการประกอบอาชีพของคน฿นทองถิ่น 
รวมถึงการสวงหานวทางพื่อสงสริม฿ห กิดการจัดการ การบํารุงรักษา ละการ฿ชประยชนแจาก
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมอยางสมดุลละยั่งยืน ละศึกษา วิจัย สงสริมละสืบสานครงการอัน
นื่องมาจากนวพระราชดําริ฿นการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย พื่อการพัฒนาทองถิ่น (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 : 1-2) มหาวิทยาลัยจําป็นตองพัฒนาระบบวิจัยของตน฿หหมาะสมกับสภาพความ
พรอมของตละหง ดยฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยที่นนการวิจัย ควรกําหนดระบบวิจัยของตนประกอบดวย
นยบาย ทิศทางละมาตรการสนับสนุน มีครงสรางรองรับการดํานินงานวิจัยท้ังครงสรางพื้นฐานการวิจัยละการ
สวงหาละสนับสนุน฿หมีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตละพัฒนานักวิจัยอยางตอนื่อง ยึดยงอยูกับ฿น
การรียนการสอนทุกระดับ สริมสรางบรรยากาศ สภาพวดลอมละวัฒนธรรมที่อื้อตอการทําวิจัย มีระบบการ
ติดตามประมินผลพื่อประมินคุณภาพงานวิจัย ตลอดจนผยพรละ฿ชประยชนแจากงานวิจัย฿นรูปบบตาง ๆ 
พรอม ๆ เปกับประสานชื่อมยงกับหนวยงานภายนอกละประชาคม พื่อสรางครือขายสนับสนุนการวิจัย ดย฿ห
บุคคลภายนอกทราบสมรรถนะ฿นการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ต็มดวง ตรีธัญญพงศแ ละคณะ.  2554 : 19 - 25) 
 การขับคลื่อนภารกิจชิงบูรณาการที่มีปูาหมายหลัก คือ การพัฒนาศรษฐกิจชุมชนดวยศักยภาพความรู
ละทรัพยากรของมหาวิทยาลัยจะดํานินเปเดดวยดีตองอาศัยปใจจัยพื้นฐานทางการประกอบการชนกัน คือ ตองมี
ทั้งทุน ความรู การจัดการ ละบุคลากร ดยมีกระบวนการที่สอดคลองกับความป็นมหาวิทยาลัยมาป็นกลเก ซึ่งก็
คือการวิจัยละพัฒนาทองถิ่นที่ยึดยงกับการจัดการรียนการสอนสําหรับนักศึกษาละการจัดการรียนรูสําหรับ
บุคลากรทั้งอาจารยแ นักวิจัย ละชุมชน ดยมีกลเกประกอบ คือ การจัดการความรู จึงป็นการกําหนดปใจจัยหง
ความสําร็จเดวาควรจะตองมีการจัดทําผนงานวิจัยบบบูรณาการ มีการจัดการความรู ละตองมีระบบบริหาร
จัดการที่ออกบบ พัฒนาละทดลอง฿ชพื่อ฿หบรรลุปูาหมายทั้งระดับภารกิจยอยละภาพรวมของความป็น
มหาวิทยาลัยพื่อการพัฒนาทองถิ่น การขับคลื่อนผนงานวิจัยจึงจะเด฿ชนวคิดหลานี้ป็นหลัก ลว฿ชชุดความรู
฿นการบริหารจัดการงานวิจัยมาป็นกลเกการขับคลื่อนภารกิจท้ังหมด นวทางที่สําคัญ คือ การ฿ชความรูเปปฏิบัติ
ละจัดการความรู฿นสถานการณแจริงพื่อผลติชุดความรูอยางป็นระบบ จึงกิดป็น การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวน
รวมการจัดการความรูระบบการบริหารจัดการงานวิจัยพื่อการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืนจากการขับคลื่อน
ชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการกทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจั ย
ละพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีครงการวิจัยยอย พื่อหาคําตอบ฿นชิงพัฒนาละชื่อมยงกันนําเป
บูรณาการตามวีตถุประสงคแ฿นผนงานวิจัย คือ การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการสริมสรางศักยภาพ
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ทางการขงขัน฿นการประกอบการวิสาหกิจชุมชน การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ละการพัฒนายุทธศาสตรแการขับคลื่อนครือขายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดยที่฿นทุก
กิจกรรมการวิจัยจะสรางการมีสวนรวมของภาคีวิจัยละพัฒนาอยางหลากหลายทั้งชิงกลุมละชิงระดับการมีสวน
รวม อันจะป็นปใจจัยสําคัญ฿นการสนับสนุนการดํานินกิจกรรมการจัดการความรูพื่อ฿หกิดการจัดการการรียนรู
ตามวัตถุประสงคและปูาหมายของการวิจัยที่ตองการ฿หกิดผลทั้งการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละความรู฿นการ
บริหารจัดการภารกิจที่฿ชนวคิดการบูรณาการจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนการพัฒนาที่ มีมหาวิทยาลัยป็น
กนนํา฿นการขับคลื่อนผานภารกิจหลักท่ีจะตองปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อจัดการความรูละพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยละบริการวิชาการชิงบูรณาการการ
วิจัยละพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. พื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยพื่อการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืนจากการ
ขับคลื่อนชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการกทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยพื่อการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่ หมายถึง องคแประกอบของการบริหารจัดการ
งานวิจัย฿นประด็นการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่ ที่ประกอบดวยความสัมพันธแของปใจจัยชิงระบบของการดํานินการ
วิจัย฿นประด็นการ ระบบตนน้ํา คือ การตรียมความพรอมนักวิจัย  ระบบกลางนํ้า คือ การวิจัยละพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ละระบบปลายน้ํา คือ การวิจัยละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 การจัดการความรูระบบการบริหารจัดการงานวิจัย  หมายถึง การนําความรู฿นรื่องการจัดการความรูมา
ดํานินการกับการออกบบละปฏิบัติการ฿นระบบบริหารจัดการงานวิจัย฿นการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืน 
ที่นนฉพาะการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 การขับคลื่อนชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการ  หมายถึง การดํานินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจการผลิตบัณฑติ (การจัดการรียนการสอน) การวิจัย ละการบริการวิชาการ ดวยการหลอม
รวมการขับคลื่อนภารกิจ฿นตละดานทั้งดยอิสระละการรวมสริมติมต็มกันตามตศักยภาพ สถานการณและ
ความหมาะสม ดยมีปูาหมายรวมชิงบูรณาการทั้งการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สังคมละบุคลากรที่กี่ยวของ฿นทุก
ภาคสวน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 1. ความร๎ูพ้ืนฐานประกอบการวิจัย 
  1.1 การวิจัยพื่อการพัฒนาพื้นที่ ป็นการวิจัยละพัฒนาที่นนการสรางคําตอบ฿หกับการกปใญหา 
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานศรษฐกิจ สิ่งวดลอม สังคม ละการมือง) นฐานของการ฿ชขอมูลละ
ความรู ควบคูกับ การสรางกลเกจัดการรวมของภาคีพัฒนา฿นพื้นที่ดวยการบูรณาการอยางหลากหลาย ฿ช “พื้นที่” 
ป็นตัวรวม  จทยแวิจัยป็นปใญหาของพื้นที่ มีกลเกชิงพื้นที่ป็นผูรวมกําหนดจทยแ ดยทํางานบนฐานขอมูล ละ
ขอท็จจริง การนํานวคิดการวิจัยพื่อการพัฒนาพื้นที่มาสนับสนุนการดํานินภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการ



 

 

1021 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ดวยการบูรณาการขากับการกิจการจัดการรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การ฿ชนวคิดรื่องของ “ความรวมมือ” 
ละ “การรียนรูรวมกัน” นนการทํางานบบสริมรงกัน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2558)  
  1.2 วิสาหกิจชุมชน ป็นการประกอบการดยภูมิปใญญาขององคแกรชุมชนหรือครือขายองคแกรชุมชน 
พื่อการพึ่งพาตนองของครอบครัวชุมชน ละระหวางชุมชนดยนําวัตถุดิบทรัพยากรละภูมิปใญญาของชุมชน ป็น
ครื่องมือพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ฿นการสรางรากฐานทางศรษฐกิจละสังคม฿หขมข็ง (ณรงคแ พ็ชรประสริฐ ละ
พิทยา วองกุล.  2545 : 33-34) พื่อจะ฿หระบบศรษฐกิจละสังคมสวนอื่น ๆ เดตอยอดบนฐานที่ขมข็ง พัฒนา
ระบบศรษฐกิจละสังคมของชุมชนที่มีอิสระ พึ่งตนองเด มีระบบการจัดการที่หมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตละ
วัฒนธรรมชุมชน มีตนทุนการจัดการต่ําละป็นสถาบันทางสังคมที่ชาวบานพึ่งพาอาศัยเด ละพัฒนาระบบ
ศรษฐกิจชุมชนที่กระจายการพัฒนาเปสูทุกสวนของชุมชน (ธนศ ศรีวิชัยลําพันธแ.  2556) การสงสริมวิสาหกิจ
ชุมชนละครือขาย จะดํานินการ฿นลักษณะของการบูรณาการกับภาคีทุกภาคสวน พื่อรวมกันสงสริมละ
สนับสนุน฿หชุมชนมีความข็มข็งละพึ่งตนองเด (สุกัญญา ดวงอุปมา.  2557) ดยควรคํานึงถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนขาสูระบบการป็นผูประกอบการดานมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) ดยมีครือขายที่รวมตัวกัน 
พื่อประยชนแ฿นการดํานินงาน พัฒนาขยายผลตอนื่อง฿นระดับกลุมเด (กระทรวงพัฒนาสังคมละความมั่นคง
มนุษยแ.  2555 ; สถาบันคีนันหงอชีย.  2549 : 6) 
  1.3 การบริหารจัดการละการประกอบการ ป็นความรูที่จะตองมี฿ชสําหรับองคแการธุรกิจที่หมาย
รวมถึงวิสาหกิจชุมชนดวย ดยที่การบริหารจัดการจะป็นรื่องหลักของการดํานินองคแการเปสูปูาหมายที่กําหนด 
ดํานินเปตามกระบวนการ คือ การวางผน การจัดองคแการ การนํา การควบคุมการทํางาน นําเปขับคลื่อนการ
ประกอบการพือ่ความมั่นคงของกิจการความจริญติบตของธุรกิจ ผลประยชนแหรือกําเร ละความรับผิดชอบตอ
สังคม (ชนงกรณแ กุณฑลบุตร.  2556 : 4-5 ; สมคิด บางม.  2558 : 71)  ดวยปใจจัยพื้นฐาน฿นการประกอบการ 
เดก คน งิน วัสดุหรือวัตถุดิบ ละวิธีปฏิบัติงาน ตามหนาที่ การผลิต การจัดหางินทุน การจัดหาทรัพยากรดาน
กําลังคน ละการตลาด (อกพล วงศแสรี.  2554 : 6-9) ซึ่งตองมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ มีความช่ือมั่น฿น
ตนอง ซื่อสัตยแตอลูกคา กตัญโู มีความยุติธรรม฿นการบริหารงาน มีประสบการณแดานธุรกิจ สามารถตัดสิน฿จเดทัน
สถานการณแ มีความคิดริริ่มสรางสรรคแ รอบรูกี่ยวกับสภาพของตลาด ละมีจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ พรอมกับมี
คุณธรรม จริยธรรม ละมีความรับผิดชอบตอองคแการละสังคม (นราศรี เววนิชกุล ละชูศักดิ์ อุดมศรี.  2554 : 
16-17) 
 
  1.4 ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ป็นหลักคิดที่ช้ีนวทางการดํารงชีวิตละการปฏิบัติตนบนทางสาย
กลางอยางมีหตุผล พื่อวิถีชีวิตของบุคคล ครอบครัว ละสังคมที่มีวินัยละมีความสุขอยางยั่งยืน (สุมธ หลืองศิริ
มงคล.  2550) ประกอบดวยคุณสมบัติละง่ือนเข รียกวา 3 หวง เดก ความพอประมาณ ความมีหตุผล การมี
ภูมิคุมกันท่ีดี฿นตัว ภาย฿ตงื่อนเข 2 ประการ เดก ความรูละคุณธรรม สวนการตัดสิน฿จละการดํานินกิจกรรม 
อยู฿นระดับพอพียงนั้นจําป็นตองอาศัยทั้งความรู ละคุณธรรมป็นพื้นฐาน มุงการพัฒนาที่สมดุล฿นดานบุคคล  
สังคม ศรษฐกิจ ละสิ่งวดลอมพื่อนําเปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนละความอยูดีมี สุข มีการขับคลื่อนอยูที่การสราง
กระสสังคม฿หมีการนําหลักศรษฐกิจพอพียงเป฿ชป็นกรอบความคิดหรือสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนทุก
ภาคสวน (คณะอนุกรรมการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง.  2548) รวมถึงวิสาหกิจชุมชนเดดวย  
  1.5 ยุทธศาสตรแ ป็นการสรางผนที่มุงนนหรือทุมททรัพยากรพื่อทางลือกที่หมาะสม ดวยการ
กําหนดวิธีการดํานินงานพื่อบรรลุภารกิจ สูการปฏิบัติการ รวมกันกําหนดครงสรางองคการพื่อกื้อหนุน฿หดํานิน
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ยุทธศาสตร฿หมีประสิทธิภาพสูงสุด ฿ชทรัพยากรตาง ๆ นอยที่สุด มีขั้นตอนดํานินงานดยสรุป คือ การกําหนด
วิสัยทัศนแ พันธกิจ  คานิยมรวม ความสามารถหลัก วัตถุประสงคหลัก จุดมุงหมายชิงกลยุทธแ ดัชนีวัดความสําร็จ 
กําหนดกลุมผลสัมฤทธ์ิหลัก ละปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ (วัฒนา พัฒนพงษแ.  2546 : 30-32 ; บุญกียรติ ชีวตระ
กูลกิจ.  2547 : 1)  
  การวิจัยบบบูรณาการของผนงานวิจัยจะตอง฿ชความรูตาง ๆ ดังกลาวป็นพื้นฐานการขับคลื่อน
การกําหนดกรอบนวคิดการวิจัย฿นระดับผนงานละครงการยอย มีประด็นสําคัญที่ตอง฿ช฿นการวิจัยละพัฒนา 
คือ การบริหารจัดการละการประกอบการชิงธุรกิจ การจัดการตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พื่อการ
ขับคลื่อนทั้งวิสาหกิจชุมชนละปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละการบริหารจัดการครือขายพื่อการหนุนสริมความ
ขมข็งกวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีครื่องมือสําคัญ฿นการ฿ช คือ นวคิดการดํานินการชิงยุทธศาสตรแ  
 2. ความร๎ูพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัย  
  2.1 การจัดการความรู ป็นกระบวนการทํา฿หกิดการนําความรูเป฿ชประยชนแเดมากขึ้นจะสรางละ
รักษาความเดปรียบ฿นการขงขันละการพัฒนาเด ดยที่ชุมชนตองมีกระบวนการที่ป็นระบบ฿นการคนหา สราง 
รวบรวม จัดก็บ ผยพร ถายทอด บงปใน ละ฿ชความรู ชวยสรางความมีชีวิตชีวาละความสําร็จ (บุญดี บุญญา
กิจ ละคณะ.  2547 ; วิจารณแ พานิช. 2549 : 3) พิ่มประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดํานินงานขององคแกร 
ทํา฿หองคแกร สามารถรักษาความเดปรียบทางการขงขันอยางยั่งยืน มีปูาหมายหลัก คือ พื่อพัฒนางาน พัฒนาคน 
ละพัฒนาฐานความรูขององคแกร พื่อสรางความจริญ฿นลักษณะกาวกระดด รวมพลังพัฒนาสินคาหรือรูปบบการ
ทํางาน฿หม ๆ พื่อ฿หบรรลุประสิทธิผล มีหลักการ คือ ปิดอกาส฿หคนหลากหลายทักษะละความคิด รวมกัน
ทํางานอยางสรางสรรคแ คน฿นองคแกรชวยกันหาความรูหรือวิธีการ฿หม ๆ จากภายนอกอยางหมาะสม มีขั้นตอนของ
กระบวนการของการจัดการความรู ประกอบดวย การสวงหาความรู การสรางความรู การจัดก็บละการสืบคน
ความรู ละการถายอนความรูละการ฿ชประยชนแ ละสําหรับมหาวิทยาลัยซึ่งป็นองคแกรหลักของที่มีภารกิจ
กี่ยวกับความรู฿นทุกมิติ จึงตองมีการจัดการความรูฝงอยู฿นทุก ๆ นื้องาน ละการป็นสมองของชาติ จึงตองทํา
วิจัยพื่อช้ีนําสังคม อีกท้ังยังมีการขงขันความป็นลิศทางวิชาการ จึงตองมีการ฿ชการจัดการความรูมายกระดับพื่อ
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานวิจัย (สมชาย นําประสริฐชัย ละพิสิษฐแ กาญจนสัณหแ
พชร.  2546 ; จรินทรแ อาสาทรงธรรม. 2548 ; สงสุรียแ ทัศนพูนชัย.  2550 ; อุรารัตนแ วงศแศิลป. 2552 ; ดวงดือน 
ภูตยานันทแ. 2553) 
  2.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ป็นกระบวนที่ป็นวงจรตอนื่อง฿นการดํานินงานดานการวิจัย 
เดก การสนับสนุนสงสริมบุคลากร฿นดานการวิจัย ชน การทําวิจัย การผยพรผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยเป
฿ชประยชนแ การจดทะบียนทรัพยแสินทางปใญญา การคุมครองสิทธิงานวิจัย ละการบริหารจัดการองคแความรูจาก
การวิจัย การพัฒนาบุคลากร฿นดานการวิจัย ละการสรางความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาย฿นละ
ภายนอกองคแกร มีการสงสริมสนับสนุนคณาจารยแ นักวิจัยละบุคลากรของมหาวิทยาลัย฿หมีสมรรถนะ฿นการทํา
วิจัย ละการสงสริมละสรางครือขายการทํางานกับหนวยงานภายนอก ดยนนการ฿ชทรัพยากรการวิจัยละ
ครือขายภาคีการวิจัยที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมีสวนรวมจากทุกภาคสวนละทุกระดับ ละบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการรียนการสอน ละพันธกิจดานอื่น ๆ พื่อมุงพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการวิจัย
ของประทศละการพึ่งพาตนอง มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัย฿หป็นที่ยอมรับ฿นระดับสากล มีระบบการจัดการ
ผลการวิจัยละนวัตกรรมที่กอ฿หกิดมูลคาละนําเป฿ชประยชนแชิงพาณิชยแ มีกลเกการผยพรผลงานวิจัยละ
กระบวนการถายทอดทคนลยีทั้งภาย฿นละภายนอก ละมีระบบการสรางละพัฒนานักวิจัย  (ดวงดือน ภูต
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ยานันทแ.  2553 ; ต็มดวง ตรีธัญญพงศแ ละคณะ.  2554 : 19 – 25 ; สุภาพร พงศแภิญญอภาส.  2555) ดวยการ
ออกบบนวคิดการทํางาน นําเปสูการปฏิบัติ  สงสริม สนับสนุน ละพัฒนาทักษะการป็นผูบริหารงานวิจัย 
พัฒนาผูประสานงานวิจัยดวยกิจกรรมพัฒนาทักษะการทํางานอยางตอนื่อง สรางครือขายผูประสานงานวิจัย 
พัฒนานักวิจัย ฿นลักษณะ “ตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา” มาป็นกรอบนวคิด฿นการพัฒนา (วิจารณแ พานิช. 2550 ก : 
ออนเลนแ ; 2550 ข : ออนเลนแ)  
  2.3 การบูรณาการการขับคลื่อนการพัฒนาบบองคแรวมพื่อความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน ป็น
การ฿ชนวคิดองคแรวมกับการบูรณาการมาอธิบายการพัฒนา มุงหวังจะปลี่ยนปลง฿หดีขึ้นดยการพิจารณาปใจจัย
ตาง ๆ ฿หครอบคลุมตามความสัมพันธแของปใจจัยตาง ๆ ท่ีประกอบกัน ละตอง฿ชความสามารถละศักยภาพตาง ๆ 
ของปใจจัยหลานั้น฿นลักษณะที่มีความรวมกัน ประสาน สอดคลองกันพื่อความสําร็จ฿นการปลี่ยนปลงอยาง
หมาะสม(สรี พงศแพิศ.  2546 ; กววิบูลยแ สงพลสิทธ์ิ.  2557) ฿หชุมชนที่มีขีดความสามารถ฿นการจัดการปใญหา
ของตนองเด฿นระดับหนึ่ง ภาย฿ตความรวมมือละสนับสนุนจากองคแกรภายนอก สรางภูมิคุมกันตั้งตระดับปใจจก
บุคคลระดับครอบครัว ละระดับชุมชนสูสังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความสี่ยงละปรับตัวขากับการ
ปลี่ยนปลงตาง ๆ ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศเดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีชุมชนป็นศูนยแกลางของ
การขับคลื่อน ละ฿ชความสามารถละศักยภาพตาง ๆ ฿นลักษณะที่มีความรวมกัน ประสาน สอดคลองกันพื่อ
ความสําร็จ฿นการปลี่ยนปลงอยางหมาะสม (อภิชาติ สุขสง.  2555 : 26-32 ; สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ
ละทคนลยีหงชาติ. 2557 : 57) 
  2.4 การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action) ที่ครงการวิจัยจะตอง
ดํานินการ ละ การมีสวนรวม (Participation) ที่ป็นการมีสวนกี่ยวของของทุกฝุายที่ขารวมกิจกรรมวิจัย รวม฿น
กระบวนการคิด วางผน ตัดสิน฿จละการดํานินการจนสิ้นสุดการวิจัย ฿หชุมชนเดกิดการรียนรู เดพัฒนาตนอง 
฿นการทํางานพัฒนา ป็นการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย ละนักพัฒนาหรือนักปฏิบัติการ มุงคนหาความรู
พื้นบานท่ีป็นที่ยอมรับละ฿ชกันอยางพรหลาย สงสริมความขา฿จอันดีระหวางวัฒนธรรม สรางดุลยภาพระหวาง
วิทยาศาสตรแ ความรูทางวิชาการละความรูพื้นฐาน ละยอมรับ฿นความเมทาทียมกันของภาวะสังคมศรษฐกิจ 
ระบียบวิธีของการวิจัยจึงตองป็นเปดยความรวมมือกันดํานินกิจกรรมอยางตอนื่องป็นลําดับขั้นตอนตั้งตตนจน
จบสิ้นกระบวนการ (Fildes, D. 2005) มีขั้นตอนการดํานินการวิจัยดยสรุป คือ การศึกษา ทําความขา฿จละ
สื่อสารกับกลุมปูาหมาย การดํานินการวิจัย ละการติดตามละประมินผลครงการ (ชัชวาลยแ ทัตศิวัช.  2549)   
  ผนงานวิจัยจึงป็นการบูรณาการความรูพื้นฐาน฿นการดํานินการการวิจัยพื่อการพัฒนาพื้นที่ ที่ตอง
มีกิจกรรมหลัก คือ การบูรณาการการขับคลื่อนการพัฒนาบบองคแรวมพื่อความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน จะ
ป็นความรูที่ป็นท้ังวิธีการละปูาหมายของผนงานวิจัย ทํา฿หกิดผลการพัฒนาที่ตองการละป็นบบอยางของ
การบริหารจัดการงานวิจัยพื่อพัฒนาพื้นที่เปดวย ฿ชนวคิดพื้นฐานของการสรางการมีสวนรวมอยางทจริงผาน
กลเกการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ขับคลื่อนเปสูปูาหมายการพึ่งตนองเดป็นหลัก มีความคงอยู ละ
รียนรูที่จะอยูตอดวยการพัฒนาตนองเด฿นท่ีสุด 
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กรอบแนวคิดการวจิัย  

 
 ผนภาพ กรอบนวคิดการวิจัย สดงความสัมพันธแระหวางชุดความรู฿นการดํานินงานวิจัย 
 

 ผนงานวิจัยมีชุดความรูที่สรุปจากการคนความา฿ชสําหรับการดํานินการวิจัยที่มีการบูรณาการ฿น
หลากหลายมิติจากการ฿ชความรู฿นการบูรณาการ ระหวางการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีส วนรวม การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน การบริหารจัดการครอืขาย ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภารกิจการวิจัยละบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
฿หเดรูปบบการจัดการความรูระบบบริหารจัดการงานวิจัยชิงบูรณาการพื่อการวิจัยละพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน
สําหรับการขับคลื่อนทั้งผนงานวิจัยละครงการวิจัยยอย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดํานินการวิจัยมีประชากรปูาหมาย คือ กลุมบุคลากรที่มีสวนรวมกับการดํานินการวิจัยละ
ปฏิบัติการ฿นวาระกิจกรรมตาง ๆ จากหลายภาคสวน เดก  บุคลากรของวิสาหกิจชุมชนละหนวยงานที่กี่ยวของ 
ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ป็นอาจารยแ นักวิจัยละนักศึกษาที่รวมกิจกรรมการวิจัย ดํานินการวิจัยตาม
ขั้นตอนหลัก฿นดานการบริหารจัดการผนงานวิจัย ประกอบดวย การดํานินงาน (การวางผนละการติดตามสรุป
ความกาวหนา การหนุนสริมทักษะการวิจัยของนักวิจัย การประสานงานกับชุมชนละดํานินงาน฿นพื้นที่ การจัด
ประชาคมติดตาม กํากับ ดูลละตัดสิน฿จ฿นการบริหารจัดการครงการละผนปฏิบัติการ การประชุมนําสนอ
ความกาวหนา การจัดกิจกรรมการรียนรู ละกิจกรรมการสรุปผลการวิจัย การคืนขอมูล การจัดทํารายงานการวิจัย 
การผยพรละ฿ชประยชนแจากงานวิจัย) ละการก็บรวบรวมขอมูล (การสัมภาษณแ การบันทึกผลการสนทนากลุม 
การบันทึกการประชุมสรุปบทรียน ละการก็บขอมูลชิงปริมาณ) ดยดํานินการเปตามขั้นตอนการวิจัยชิง
ปฏิบัติการบบมีสวนรวม คือ การศึกษา ทําความขา฿จละสื่อสารกับกลุมปูาหมาย การดํานินการวิจัย  ละการ
ติดตามละประมินผลครงการ มีการสรางละการตรวจสอบคุณภาพครื่องมือพื่อสรางความถูกตอง ช่ือถือเด
฿หกับการวิจัย ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่มีการสอบทานกับภาคสวนหรือปใจจัยอื่นตามนวทางการ
ตรวจสอบสามสา ละสําหรับครื่องมือก็บขอมูลชิงปริมาณมีการสรางละการตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการทาง
สถิติที่หมาะสม การวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิคราะหแนื้อหา การจํานกชนิดขอมูลละการ
ปรียบทียบหตุการณและการวิคราะหแสรุปอุปนัย สวนการวิคราะหแขอมูลทางสถิติ฿ชคาจํานวน รอยละ สําหรับ
ขอมูลสวนตัวของกลุมผูตอบ ละคาฉลี่ยลขคณิตละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน สําหรับปลความหมายระดับ
ความห็นที่กิดขึ้น 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การสร๎างกลไกการจัดการความร๎ูจากการปฏิบัติการวิจัย 
  การออกบบละดํานินการตามกลเกการจัดการความรูการปฏิบัติการวิจัย฿นผนงานวิจัยที่สดง
ป็นขั้นตอนละสรุปการดํานินกิจกรรมทั้ง 7 ดาน อยูภาย฿ตนวคิดระบบการจัดการความรูที่สามารถ฿ชป็น
ครื่องมือ฿นการสรางองคแความรู ดวยกระบวนการลกปลี่ยน การจัดก็บ การสรางความรู฿หม การสืบคน การ
นําเป฿ช ป็นตน รวมทั้งการสรางสภาพวดลอมภาย฿นองคแกร (สมชาย นําประสริฐชัย ละพิสิษฐแ กาญจนสัณหแ
พชร.  2546) มีปูาหมายหลัก฿นการขับคลื่อน คือ พื่อพัฒนางาน คน ละฐานความรูขององคแกร (วิจารณแ 
พานิช.  2547) ดังนั้นการมีสวนรวมกําหนดปูาหมายความรู ละการปฏิบัติการพื่อการรียนรู จึงป็นเปตามนว
ทางการจัดการความรู฿นมหาวิทยาลัยซึ่งตองมีการจัดการความรูฝงอยู฿นทุก ๆ นื้องาน สรางความรู ความขา฿จ
ละตระหนัก฿นความสําคัญของการจัดการความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย สรางวัฒนธรรมการ฿ชความรู฿นการ
ทํางาน การรียนรู ปิดพื้นที่ละวทีการลกปลี่ยนรียนรู฿นมหาวิทยาลัย฿หมากที่สุด สามารถสราง ครือขาย฿น
การลกปลี่ยนรียนรูระหวางสมาชิกหรือชุมชนนักปฏิบัติเดป็นอยางดี ละตองกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดจนกี่ยวกับ
การจัดการความรู (อุรารัตนแ วงศแศิลป.  2552) กิจกรรมตาง ๆ มุง฿หกิดความรูจากการนนการ฿ชพลังปใญญาของ
ผูปฏิบัติ รวมกันตีความรูชิงทฤษฎีบนฐานของประสบการณแ฿นการทํางาน ลกปลี่ยนรียนรูความขา฿จละ
ความหมายตอการปฏิบัติงาน การยกระดับความรู ฿นตัวผู ปฏิบัติก็ยิ ่งจะมากขึ ้น พลังทุนปใญญาที ่ พลังของ
ความสําร็จ ความช่ืนชมยินดี ฿นความสําร็จหรือผลงานทีดี ละบันทึกความรูจากความสําร็จ ละพลังของรื่ อง
ลา มื ่อดํานินการเป฿นตละขั้นตอนจะมีความรู กิดขึ้นตามลําดับ ละความรู ที ่กิดขึ้นจะสงผลตอทั้งการ
ดํานินการวิจัยตอละการเดยกระดับสูกิจกรรมการจัดการความรูที่สูงจนถึงที่สุดมีการ฿ชความรู฿หกิดประยชนแ 
ดย฿ชการประมิน “ตนทุนทางปใญญา” ละผลสําร็จของการประยุกตแ฿ชการจัดการความรู ป็นดัชนี (วิจารณแ 
พานิช. 25493) ป็นความสําร็จของผนงานวิจัย฿นประด็นการจัดการความรูที่ตองนํามา฿ชป็นบบอยางของการ
จัดการความรู฿นมหาวิทยาลัย 
 2. ผลการจัดการความร๎ูในการดําเนินโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย 
  ผลการจัดการความรู ฿นการดํานินครงการวิจัยละผนงานวิจัยป็นการประมิน฿นมิติของ
ประยชนแที่กิดขึ้นจากการดํานินการวิจัยซึ่งมีกลเกการจัดการความรูฝงอยู฿นกระบวนการวิจัย ชนดียวกับที่มี
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของผนงานวิจัยครอบคลุมอยู ป็นการบูรณาการ฿นหลายมิติที่มุงสูปู าหมายดียวกัน
฿นตละระดับ คือ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนป็นปูาหมาย฿นการดํานินการวิจัย ละมีปูาหมายการรียนรูการ
จัดการความรู ละระบบบริหารจัดการงานวิจัยบนฐานปใญญาปฏิบัติป็นปูาหมายของการบูรณาการของ
มหาวิทยาลัย เด฿ชนวคิดที่ริ่มรียนรูจากการทดลองล็ก ๆ กอน สวงหาความรูหรือวิธีการจากภายนอกองคแกร 
มาปรับ฿ชหรือปรุงตง฿หหมาะสมพรอม฿ช฿นบริบทขององคแกรอยางสมํ่าสมอ ละมีระบบทคนลยีสารสนทศ 
ละการสื่อสารพื่ออํานวยความสะดวกตอการก็บขอมูลละประสบการณแ฿นการทํางานอยางป็นระบบ อํานวย
ความสะดวกตอการลกปลี่ยนรียนรูระหวางกัน฿นหมูผูปฏิบัติงาน ละตอการสาะหาความรู จากภายนอก 
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการละบรรยากาศ฿นการทํางานที่อื้อตอการลกปลี่ยนรียนรู (สงสุรียแ ทัศนพูน
ชัย.  2550) มีการนําความรูเป฿ชประยชนแเดมากขึ้นจากดิมละตอนื่อง ป็นวงจรที่พิ่มพูนเด฿นตัวองอยางเม
สิ้นสุด รียกวา “วงจรการรียนรู” องคแกร ชุมชน ทองถิ่น จะสรางละรักษาความเดปรียบ฿นการขงขันละการ
พัฒนาเดนั้น ขึ ้นกับความสามารถขององคแกร ชุมชนทองถิ่น ฿นการทํา฿หวงจรการรียนรูหมุนเดรวดร็วละ
ตอนื่อง ซึ่งจะกิดขึ้นเดก็ตอมื่อองคแกร ชุมชนทองถิ่นมีกระบวนการที่ป็นระบบ฿นการคนหา สราง รวบรวม 
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จัดก็บ ผยพร ถายทอด บงปใน ละ฿ชความรู  (บุญดี บุญญากิจ ละคณะ.  2547)  ดวยหลักการการมี
ปฏิสัมพันธแ ลกปลี่ยน รียนรูรวมกัน พัฒนาบุคลากรขององคแกร ฿หป็นผูที่มีความป็นพลวัต มีความสามารถ฿น
การรียนรูละปรับตัว มีผลทํา฿หกิดการปลี่ยนวัฒนธรรมขององคแกร ปลี่ยนกระบวนทัศนแของคน ปลี่ยน
พฤติกรรมของคน฿นการรวมคิดรวมทํา (วิจารณแ พานิช.  2546) ซึ่งพิสูจนแคุณคาเดจากสรุปผลการประมินที่ภาคี
วิจัยละพัฒนาตางก็เดบรรลุปูาหมายละการดํานินภารกิจของตนองเปพรอม ๆ กับการบรรลุปูาหมายรวม ละ
กิดผลตอนื่อง คือ การมีประสบการณแการรียนรู฿นการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ฿นละระหวางหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพละสมดุลตอศักยภาพละผลประยชนแของตละภาคสวน 
 3. ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน  
  การออกบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยอยูบนพื้นฐานการมีระบบละกลเกที่สงสริม฿หกิด
งานวิจัย นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล กิดประยชนแตอประทศชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล. 2553) ดวยนวคิดการ
ยกระดับละปรับปลี่ยนครงสรางพื้นฐานพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาความพรอมของปใจจัยตาง ๆ พื่อ
สนับสนุนงานวิจัย การนํานยบายละกลยุทธแเปปฏิบัติ พัฒนานักวิจัย ดยบริหารจัดการงานวิจัยตามกรอบนวคิด 
“ตนน้ํา” พัฒนาอาจารยแจากการสริมทักษะการทําวิจัย  “กลางน้ํา” ติดตามดูลนักวิจัย฿นชวงระหวางดํานินการ
วิจัย ละ“ปลายน้ํา” สนับสนุน฿หอาจารยแนักวิจัยนําผลงานวิจัยที่ผลิตเดเปผยพรหรือ฿ชประยชนแ  ดวยระบบ
สนับสนุนงานวิจัย ละระบบประกันคุณภาพงานวิจัย พื่อ฿หมหาวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยที่ป็นประยชนแ
สําหรับการพัฒนาสังคมละประทศชาติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเด (วิจารณแ พานิช. 2550 ก : ออนเลนแ ; 
2550 ข : ออนเลนแ) จึงมีการออกบบกิจกรรมวิจัย฿นตละระบบยอย฿หสอดคลองกับการตอบสนองภารกิจของ
ความป็นมหาวิทยาลัย ที่มีการศึกษาตัวช้ีวัดคุณภาพการป็นสถาบันอุดมศึกษาพื่อการพัฒนาทองถิ่น เดก ดาน
การจัดการศึกษาพื่อทองถิ่น ดานการวิจัยพื่อทองถิ่น ดานการบริการทางวิชาการกทองถิ่น ดานการปรับปรุง 
ถายทอด ละพัฒนาทคนลยีพื่อทองถิ่น ดานการทนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ละภูมิปใญญาทองถิ่น ดานการผลิต
บัณฑิตละพัฒนาครู ดานการบริหารจัดการ ละดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมของทองถิ่น 
(ชํานาญ พวงทอง.  2554) ซึ่งสามารถขับคลื่อนเปดวยการบูรณาการละการจัดการความรู ป็นเปตามผลการวิจัย
ที่พบวาการจัดการความรู ละประมินผลการจัดการความรูที ่สนับสนุนประด็นยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัย จะ
ขับคลื่อนเดดวยกิจกรรรมการจัดประชุมชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การจัดการอบรม ละประมินผลการ
จัดการความรู (สุรางคแรัตนแ พันสง.  2550) ดยที่ปใจจัยดานการดํานินงานพื่อ฿หกิดการจัดการความรู  ที่
นํามา฿ชประมิน เดก การสงสริมของผูนําองคแกร ระบบบริหารละวัฒนธรรมองคแกร การสนับสนุนทคนลยี
สถานที่ละงบประมาณ ละกลยุทธแ วิธีดํานินการ ผนงานละครงการกี่ยวกับการจัดการความรู (พัชรี คํา
รินทรแ. 2552) ผลของการดํานินการวิจัยสดง฿หห็นวาการบริหารจัดการงานวิจัยที่ออกบบพื่อการวิจัยละ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีความสอดคลองตองกันกับนวคิดละผลการศึกษาตาง ๆ ป็นการยืนยันประยชนแของ
รูปบบ ระบบละดํานินกิจกรรม฿นระดับระบบยอยตนน้ํา กลางน้ํา ละปลายน้ําของระบบบริหารการจัดการ
งานวิจัยที่กิดขึ้น฿นผนงานวิจัย มีกลเกที่สําคัญทั้งการสรางความรู฿นการวิจัยระหวางที่ทําวิจัย ละการสราง
ความรูที่ทํา฿หกิดป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัย รวมเปถึงการสรางความรู฿นนวทางการบูรณาการภารกิจตาง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยพื่อการพัฒนาทองถิ่นเดดวย ผลที่กิดขึ้น฿นบื้องตนจะป็นการบรรลุภารกิจการวิจัย ภารกิจ
บูรณาการวิชาการ ละภารกิจการพัฒนาทองถิ่น฿นมิติของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะสามารถนําปูาหมายการ
พัฒนาชิงพื้นที่฿นมิติอื่น ๆ มาปรับ฿ช฿นบบจําลองนี้เดชนกัน 
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 4. ผลการประเมินเชิงปริมาณตํอระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
  ผลการประมินระบบบริหารจัดการงานวิจัยดย฿ชระดับความคิดห็นป็นครื่องมือ฿นการประมินละ
สรุปผลเด สดง฿หห็นวากิจกรรมการรียนรูรวมกันตามกลเกการจัดการความรู฿นการดํานินการวิจัยละบริหาร
จัดการงานวิจัย จะทํา฿หช่ือมั่นเดวาการสรางประสิทธิภาพการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยดยฉพาะอยาง
ยิ่งการพัฒนาทองถิ่น฿นรูปบบของการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืน จะตองคํานึงถึงการบูรณาการละการมี
สวนรวมของภาคีพัฒนาทั้ง฿นละนอกมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการความรูคลื่อนเปบบนบนียนการกระบวนการ
ขับคลื่อน฿นทุกระดับ สอดคลองกับนวคิดการสรางความขมข็งของชุมชนอยางยั่งยืน ที่ตองป็นกระบวนการที่ทํา
฿หชุมชนที่มีขีดความสามารถ฿นการจัดการปใญหาของตนองเด฿นระดับหนึ่ง ฿ชศักยภาพของตนองขาคลี่คลายละ
จัดการปใญหาเดดวยตนอง ภาย฿ตความรวมมือละสนับสนุนจากองคแกรภายนอก สามารถจัดการความสี่ยงละ
ปรับตัวขากับการปลี่ยนปลงตาง ๆ ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศเดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและทคนลยีหงชาติ. 2557 : 57) ป็นเปตามหลักการที่ศึกษาพบวา ตองมีกิจกรรมสังคมภาย฿น
ชุมชนพื่อการพัฒนาที่ป็นระบบ ดยที่คน฿นชุมชนขามามีสวนรวม฿นการคิด จัดทําผนปฏิบัติการตามผนงาน 
ตลอดจนการสดงออก฿นพลังของคน฿นชุมชน นําเปสูการสริมพลังซึ่งกันละกัน  กิดการรวมปลี่ยนปลง 
พึ่งตนองเด ละสรางภาวการณแกิดสํานึกรวม (อภิชาติ สุขสง.  2555 : 26-32)  
 5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพตํอระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
  ผลการวิจัยเดสรุปผลรวมกัน฿นภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับกิจกรรมการจัดการความรู ที่
หลอมรวมป็นกิจกรรมการวิจัยซึ่งตองเดคําตอบป็นความจริงละความรู ดังนั้นผลการประมินระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยท่ีป็นความคิดห็นของนักวิจัย ซึ่ง฿ชการวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพมาสรุปละตีความจึงเดผลป็นกิจกรรม
฿นระดับตนน้ํา กลางน้ํา ละปลายน้ํา สอดคลองกับงานวิจัยพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่การดํานินการพื่อ฿หเดครงการวิจัย
ที่ป็นปใญหาสําคัญของพื้นที่ ตองดํานินการพัฒนาจทยแวิจัย หรือทิศทางการวิจัยพื่อพัฒนาดยภาคีตาง ๆ มีสวน
รวม ละจัดกิจกรรมหนุนสริมอยางตอนื่องละหมาะสม ซึ่งการบริหารจัดการดยการวางผนประสานงาน
บุคลากรภาคตาง ๆ จัดกิจกรรมหลายลักษณะ การมีอาจารยแมีสวนรวมอยางตอนื่อง ทํา฿หเดจทยและทิศทางการ
วิจัย นักวิจัยมีทักษะการ฿ชครื่องมือละทคนิคดานการวิจัย มีทักษะการสื่อสารที่ชัดจน มีหตุผล การจับประด็น 
การคิดชิงประด็นละการคิดชิงประมินมีหตุผลมากขึ้น มีบทบาท฿นการสรางการมีสวนรวม฿นการพัฒนาจทยแ
วิจัยชิงพื้นที่ มีการจัดทําสารสนทศที่จําป็น สรางความขา฿จของนักวิจัยกี่ยวกับนยบายยุทธศาสตรแการวิจัยทุก
ระดับ ละการสงสริม฿หกิดทีมวิจัย บทรียนรูละทักษะที่กิด฿นตัวของผูวิจัย฿นครั้งนี้ คือ ทักษะการคิดวิคราะหแ 
สังคราะหแประด็น ความสามารถ฿นการวางผน การประสานงาน การจัดวที/กิจกรรม ละทักษะการสื่อสาร  
(รขา อรัญวงศแ ละคณะ.  2550) ละป็นเปตามการศึกษาประด็นยุทธศาสตรแการจัดการความรู คือ การสราง
ละพัฒนาองคแความรู มีปูาประสงคแ คือ มีงานวิจัยละนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคลองกับปใญหาละความตองการ
ของชุมชนของเทยละประทศชาติ (สุรางคแรัตนแ พันสง.  2550) ดยมีกลเกการจัดการความรูที่฿กลคียงกับ
การศึกษาการจัดการความรู฿นองคแการ฿น 6 องคแประกอบ คือ การสวงหาความรู การสรางความรู การจัดก็บ
ความรู การวิคราะหและคัดกรองขอมูล การถายอนละผยพรความรู ละการประยุกตแ฿ช ละปรับความรู฿ห
ทันสมัยอยูตลอดวลา (ชุติกาญจนแ ศรีวิบูลยแ.  2554) ปใจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารงานวิจัยที่ประสบผลสําร็จ 
เดก ดานวัฒนธรรมละดานกฎหมาย กลยุทธแการบริหารงานวิจัย เดก การนํา ละการควบคุม (สุภาพร พงศแ
ภิญญอภาส.  2555 ; นันทะ บุตรนอย.  2554) ดยที่กิจกรรมการวิจัยจะเมตางเปจากประด็นสําคัญที่มีการศึกษา
มากอน คือ ดํานินการวิจัยป็น 5 ขั้นตอน เดก การศึกษาสภาพละปใญหาการบริหารงานวิจัย รวมทั้งปใจจัยที่
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สงผลตอการบริหารงานวิจัย ศึกษากลยุทธและนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัย ศึกษากลยุทธและนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ประสบผลสําร็จ฿นการบริหารงานวิจัย กลยุทธแการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ฿ชขอมูลจากขั้นตอนรก ๆ ทคนิคการวิคราะหแสภาพวดลอม (SWOT analysis) ละ
ตรวจสอบความถูกตองของรางกลยุทธแดวยการประชุมสัมมนาอิงผูช่ียวชาญดานการบริหารละการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยละประมินกลยุทธแการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (สุภาพร พงศแภิญญอภาส.  2555) ผลดย
สรุปจึงสะทอนภาพ฿หห็นวาผลการดํานินของผนงานวิจัยยังคงป็นเปตามนวคิด หลักการ ละผลการศึกษาวิจัย
ที่กิดขึ้นลว พียงตจะมีประด็นชิงบูรณาการละการออกบบที่ปรับ฿ชกับบริบทป็นองคแประกอบที่ตางกันเป
อยางมีหตุผล 
 6. สรุปการประเมินผลการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
  การประมินผลการวิจัยตามผนงานวิจัยป็นการกําหนดมุมมองการประมินชิงภาพรวมที่นนฉพาะ
ประด็นการจัดการความรูกับการบริหารจัดการงานวิจัย ฿หห็นยกสวนออกมาอีกมิติหนึ่ง จึงจะห็นเดวา 
คุณลักษณะละคุณคาของการจัดการความรูกับการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีนํามา฿ชตอบสนองการขับคลื่อนภารกิจ
ชิงบูรณาการนอกจากจะอยู฿นระบบของมหาวิทยาลัยลว ยังสานป็นครือขายกับภาคีภายนอกเดดวย ตตองผาน
การรียนรูจากการรวมกันปฏิบัติจากจุดรวมที่ชัดจนสียกอน ดยเด฿ชหลักการละความรูชนดียวกับงานวิจัยที่
ผานมา คือ การศึกษาจะ฿หความสําคัญกับทิศทางการพัฒนาตามกรอบ นยบายของมหาวิทยาลัย รูปบบการ
พัฒนาผลงานวิจัย฿นภาพรวมนนการบริหารจัดการดยหนวยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บูรณาการกับการขอความ
รวมมือ฿นการสนอผลงานวิจัยละทุนวิจัย ดยการพัฒนารูปบบชุดครงการวิจัยละครือขายวิจัย (ระพีพรรณ 
สีหะวงษแ.  2550) ฿หความสําคัญกับปใจจัยดานการดํานินงานพื่อ฿หกิดการจัดการความรู เดก ดานการสงสริม
ของผูนําองคแกร ดานระบบบริหารละวัฒนธรรมองคแกร ดานการสนับสนุนดานทคนลยีสถานที่ละงบประมาณ 
ละดานกลยุทธแ วิธีดํานินการ ผนงานละครงการกี่ยวกับการจัดการความรู (พัชรี คํารินทรแ. 2552) คํานึงถึง
ประด็นที่ควรรงดํานินการปรับปรุงละพัฒนา เดก ระบบสารสนทศงานวิจัย ระบบการพัฒนาครือขายวิจัย 
ละระบบผยพรวิจัยชิงรุก พัฒนาละสรางความขมข็งของครือขายวิจัย฿นละนอกมหาวิทยาลัย (รจนัจฉริยแ 
ดานสวัสดิ์ ละคณะ. 2550) คุณภาพการบริหารจัดการวิจัย จะตองสงสริมความขงกรงทางการวิจัย฿นการ
นําเป฿ช฿นการพัฒนาทองถิ่นละชุมชนมืองของมหาวิทยาลัย เดพัฒนาละปรับปรุงระบบกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการบบมีสวนรวม ละการพัฒนาระบบสนับสนุนที่หมาะสมกับบริบท (นาฏสุดา ขมนะสิริ.  2549) ดยที่
นวทางการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดทําคูมือ บริหารงานวิจัย นักวิจัย ปฏิบัติงาน ประสานงาน
฿นการบูรณาการงานวิจัย (จิราภรณแ กันทะ฿จ ละพรหทัย ตัณฑแจิตานนทแ.  2553) จึงเดผลการวิจัยทั้งการจัดการ
ความรูที่มีกลเกที่หมาะสมพียงพอตอการนําเป฿ชประยชนแเดอีกนวทางหนึ่ง ละระบบริหารจัดการงานวิจัย฿น
ชิงประด็นตนนการบูรณาการ฿นหลากหลายมิติที่ยืนยันเดวาสามารถปฏิบัติเดจริงละนําเปสูปูาหมายการ
ขับคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยเดอยางมีประสิทธิภาพ กิดความยั่งยืน ป็นอีกหนึ่งนวทางที่กิดขึ้นละสามารถ
พัฒนา ยกระดับตอเป฿หขาสูวงจรการจัดการความรูที่สูงข้ึน 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะการใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัย 
  1.1 ฿ชงานวิจัยนี้ป็นกรณีตัวอยางของการวิจัยบบบูรณาการ พื่อ฿ช฿นการดํานินภารกิจการรียน
การสอน การวิจัยละบริการวิชาการ ดยมหาวิทยาลัยอาจจะกําหนด฿หป็นชิงประด็นการพัฒนากลุมหรือองคแกร 
พื้นที ่หรือองคแความรู ท่ีมีง่ือนเขของการตองสรางการมีสวนรวมอยางหลากหลาย 
  1.2 ฿ชประยชนแจากการสงสริม฿หบุคลากรวิจัยเดขยายผลตอยอด ดยการจัดระบบการพัฒนา
ศักยภาพพิ่มติมละสงสริม฿หป็นกนนํา฿นกิจกรรมลักษณะดียวกันที่มีขนาดละปริมาณงานที่หมาะสม จะทํา
฿หกิดความคุมคา฿นประยชนแจากการ฿ชทรัพยากรการวิจัย฿นครั้งน้ีอยางยั่งยืน 
  1.3 การนําระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่พัฒนาเป฿ชประยชนแ฿นการบริหารจัดการระดับคณะหรือ
หนวยงานหลัก จะป็นอีกหนึ่งนวทางที่ผูบริหารจัดการงานวิจัยสามารถ฿ชประยชนแเดดยเมจําป็นตองริ่ มตน
รียนรู฿หม 
 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยตํอไป 
  2.1 การวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่฿นประด็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สามารถดํานินการเดทั้ง
ประด็นการติดตามผลการพัฒนา฿นกลุมปูาหมายดิม หรือการพัฒนา฿นกลุมปูาหมาย฿หมที่มีอยูทั่วทั้งจังหวัด หรือ
จัดกลุมตามประภทผลิตภัณฑแที่สอดคลองกับศักยภาพทางวิชาการของนักวิจัยตละสาขา 
  2.2 การวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่฿นประด็นกลุมปูาหมายอื่น ดยประยุกตแ฿ชกระบวนการวิจัยตาม
ผนงานวิจัยนี้ ที่นนการสวงหาภาคีพัฒนา การมีสวนรวม ละการพัฒนาจทยแวิจัยจากความตองการที่ทจริง
ของพื้นที่ ละสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร ภารกิจละทรัพยากรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยชิงคุณภาพบบการศึกษาฉพาะกรณีนี้มีวัตถุประสงคแ พื่อศึกษานวคิดละวิธีการสอนทคนิค
เวอลินนวเทยดิมของครูกวิทยแ ขันธศิริ ก็บขอมูลดย฿ชวิธีการสัมภาษณแบบเมป็นทางการละการสังกตบบ
มีสวนรวม 
 ผลการวิจัยบงออกป็น 2 สวน ประกอบเปดวย สวนท่ี 1 นวคิดการสอนทคนิคเวอลินนวเทยดิม ครู
กวิทยแเดทําการปรียบทียบดนตรีเทยป็นหมือนอีกภาษาหนึ่ง มีสํานียง มีอารมณแพลง มีบันเดสียง ละทคนิค
ที่สามารถพลิกพลงเด ตางจากดนตรีตะวันตกที่นนการลนตามบบผนของผูประพันธแ ผูรียนตองมีความ
ชี่ยวชาญทั้ง฿นงความรูความขา฿จ฿นการลนท้ังทางดานสํานียง ทคนิค ละอกลักษณแฉพาะของทั้งซอเทยละ
เวอลิน ดยตละทคนิคของซอเทยละเวอลินควรยกออกจากกันอยางชัดจน ละ฿ชตละทคนิคมาประยุกตแ
การบรรลงเวอลินนวเทยดิมอยางหมาะสม ละ฿นดานวิธีการสอนการลนเวอลินนวเทยดิมนั้น ครูกวิทยแ
ริ่มจากบทพลงระดับงายเปยาก ลวจึงสอดทรกทคนิคนวพลงเทยดิมลงเป฿นบทพลง สวนที่ 2 วิธีการสอน
ทคนิคเวอลิน ทคนิคที่ถูกประยุกตแ฿ช฿นการบรรลงเวอลินนวเทยดิมมีทั้งหมด 16 ทคนิค ดยบงออกป็น 3 
กลุม เดก ทคนิคของซอเทย 1 ทคนิค คือ การครั่น ทคนิคของเวอลิน 5 ทคนิค คือ ดับบิ้ลสต็อป ฮารแมนิคสแ 
พิซซิคาต ลฟทแฮนดแพิซซิคาต ละวิบราต ละทคนิคที่มีความคลายคลึงกันระหว างเวอลินละซอเทย 10 
ทคนิค คือ การควงนิ้ว การยงสียง การสะอึก การนนสียง การขยี้ การอื้อน การพรมนิ้ว การปริบ ละลูกสะบัด 
คําสําคัญ: พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา, เวอลินนวเทยดิม  
 
Abstract 
 This qualitative research project has the primary objective of exploring Professor Kovit 
Kantasiri’s approach to teaching traditional Thai violin techniques. Data was collected through 
informal interviews and participant observation. 
 Findings can be categorized into two parts. The first part discusses Professor Kovit’s 
traditional Thai violin pedagogy, which is based on a framing of Thai music as its own language. 
This language comes with particular tones, emotions, scales, and techniques, which can be 
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adjusted. This is different to western music, which is played according to the composer. The 
musician thus must be familiar with the tones, techniques, and characteristics of both the Thai 
violin and the western violin. An understanding of the differences between these two 
instruments can help inform the musician in choosing the proper techniques for each music type. 
Professor Kovit taught traditional Thai violin through taking his students from easy to hard levels, 
all the while integrating Thai techniques to playing each song. 
 The second part discusses teaching violin techniques. There are sixteen techniques 
applicable to playing traditional Thai violin. These techniques can be categorized into three 
groups, including: 1) finger vibrato, a technique in playing the traditional Thai violin; 2) 5 
techniques to playing the violin – i.e. double stop, harmonics, pizzicato, left hand pizzicato, and 
vibrato; 3) 10 other techniques which overlap between the Thai violin and the western violin – 
i.e. Détaché, Slur, Staccato, Martelé, Tremolo, Glissando, Trill, Mordent and Acciaccatura. 
Keywords: Multicultural Music Education, Thai Violin Traditional  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 วัฒนธรรมป็นสิ่งที่คนราปลี่ยนปลงพื่อความจริญงอกงามละสืบตอกันเปของสังคม ดนตรีถือป็น
วัฒนธรรมทางจิต฿จอยางหนึ่ง ป็นรื่องกี่ยวกับครื่องยึดหนี่ยวจิต฿จของมนุษยแ พื่อ฿หกิดปใญญาละมีจิต฿จที่
งดงาม ฿นรื่องของวัฒนธรรมทางดนตรีนั้น ทุกยุคทุกสมัยลวนตมีการถายททางวัฒนธรรมทางดนตรีอยูตลอดวลา
ทั้ง฿นประทศ฿กลคียงละประทศท่ีหางเกล ดยฉพาะอยางยิ่งจากทคนลยีการสื่อสารที่กาวเกล฿นยุคปใจจุบันที่
ป็นยุคลกาภิวัตนแ” ที่ป็นยุคท่ีลกอยู฿นสภาวะเรพรมดน มีความจริญกาวหนาทางดานทคนลยีละการสื่อสาร
ป็นอยางมาก การปลี่ยนปลงคือการทนลักษณะรากฐานจากวัฒนธรรมหนึ่งเปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ละการ
ถายทวัฒนธรรมทางดนตรีของเทยก็ป็นสวนหนึ่ง฿นนั้น ที่ก็มีการปลี่ยนปลงเปตามการหลั่งเหลของวัฒนธรรม 
ดนตรีก็ปรียบสมือนกระจกงาที่สะทอน฿หห็นถึงพฤติกรรม คานิยม ประพณี ละสภาพสังคม (สุกรี จริญสุข .  
2555 : คํานํา) เดกลาวเววา ดนตรีป็นวิชาของนักปราชญแ หตุพราะดนตรีมีบทบาทสําคัญสําหรับคนราทั้งดย
สวนตัวละสวนรวม บางครั้งราจึงตองยอมรับการอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมาปรบัประยุกตแพื่อ฿หของที่มีอยูดั่งดมิ
เมหายสาบสูญเปละกาวผานขามทางวัฒนธรรมเปดวยดีจนป็นพหุวัฒนธรรมเป฿นที่สุด หรือสามารถกลาวเดวา 
ลกของสวน฿หญ฿นทุกวันนี้เดกลายป็นสังคมที่มีความหลากหลายหรือที่รียกกันวา สังคม “พหุวัฒนธรรม” ลว
นั้นอง (ณัฏฐวร ยิ้มสรวล. ออนเลนแ. 2558)  
 การนําครื่องดนตรีสากลมาประยุกตแ฿ช฿นการบรรลง฿นพลงเทยริ่มมีมาตั้งตสมัยรัตนกสินทรแ ทํา฿ห
ดนตรีเทยป็นทางลือกที่ทํา฿หคนเทยมีอกาสมีทางลือก฿นการฟใงดนตรีเทยของตัวองมากขึ้น ทํา฿หน้ําสี ยงของ
ดนตรีเทยมีสิ่งที่มีความหลากหลายนาฟใง ละเวอลินยังป็นครื่องดนตรีที่คนเทยนิยมลนกันมากขึ้น ละเวอลิน
ยังป็นครื่องดนตรีที่สามารถประยุกตแขากับดนตรีเทยเดดยทบจะเมตองปลี่ยนระบบสียง฿ดๆลย พราะวา
เวอลินป็นครื่องดนตรีที่สามารถลน฿หขากับครื่องดนตรีเทยเด ดยป็นครื่องดนตรีที่สามารถปลี่ยนหรือลื่อน
ระดับสียงเดดยเมจํากัด เวอลินป็นครื่องดนตรปีระภทครือ่งสายที่มขีนาดล็กท่ีสุด฿นตระกูลเวอลิน ป็นครื่อง
ดนตรีที่มีบทบาทสําคัญอยางมาก฿นวงออรแคสตรา จัดป็นครื่องดนตรีที่฿ช฿นการลนทํานองที่สามารถถายทอดทุก
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อารมณแเดอยางลึกซึ้งละดีมาก สามารถ฿หสียงที่สนุก สด฿ส ออนหวาน หวานซึ้ง รารอน หรือศราศกก็เด 
(กวิทยแ ขันธศิร.ิ  2558 : 86) 
 ครูกวิทยแ ขันธศิริ ทานป็นผูช่ียวชาญดานดนตรีเทยละดนตรีสากลป็นนักดนตรีสําคัญที่สามารถนํา
สํานียงพลงเทยดิมมาประยุกตแลวบรรลงดวยเวอลินเดอยางเพราะนั้น ป็นทั้งครูผูสอนเวอลินละซอเทย 
ทานจบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี K.C.M. จาก Royal Conservatory of music กรุงฮก ประทศนธอรแลนดแ 
อกการสดงละการสอนเวอลิน ปริญญาท M.A. จาก Musicology-Ethnomusicology Kent State 
University, Ohio USA. ละปริญญาอก Research Ph.D. (Music) จาก Sussex College U.K. มีผลงาน สดง
ดนตรีทั้งดนตรีเทยละดนตรีคลาสสิก เดรับคัดลือก฿หป็นหัวหนาวงดนตรีตางๆ นอกจากผลงานลว รางวัลละ
กียรติคุณที่เดรับทั้ง฿นระดบัชาติละนานาชาต ิเดรบัตําหนงรองศาสตราจารยแ คณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ปใจจุบันทานเดรับรางวัลดุษฎบีัณฑติกิตติมศักดิ์ละศาสตรมธีทางดนตรีของประทศเทย (กษศิรินทรแ 
ซิกกิ้ล ละ ผานิต บุญมาก.  2560 : 24) 
 ทคนิคฉพาะของทานคือการนําทคนิคของซอเทยมาปรับ฿ช฿นการบรรลงบนเวอลิน ทํา฿หสียงสํานียง
ที่บรรลงจากเวอลินมีความคลายคลึงกับสียงซอเทย ดยจุดประสงคแที่ทํา฿หทานสน฿จการนําเวอลินมาลนพลง
นวเทยดิมหตุพราะทานห็นวา นักเวอลินก็จะลนตคลาสสิก สวนคนซอก็จะลนตพลงเทย เมมีผู฿ดที่จะนํา
ครื่องดนตรีสองช้ินนี้มาหลอมรวมกัน ทํา฿หทานคิดวาจะทําอยางเร฿หกิดการผสมผสานระหวางดนตรีคลาสสิกละ
ดนตรีเทย ดยที่ราเมจําป็นตองทิ้งดนตรีของเทยนะ พียงคนําสีสัน สํานียง  ละทคนิคขั้นสูงมา฿ชอยาง
หมาะสมพียงทานั้น ดังนั้นครูกวิทยแจึงเดสมญานามวาป็น “นักดนตรีสองวิญญาณ” ผูป็นผูสรางสรรคแพหุ
วัฒนธรรมทางดนตรีของเทยอยางทจริง (พิชชาณัฐ ตูจินดา. ออนเลนแ. 2556)  
จากขอมูลบื้องตนที่คนหาจากอกสารงานวิจัยที่กี่ยวของพบวา ยังเมมีงานวิจัยที่ศึกษาทคนิคการสอนทคนิค
เวอลินนวเทยดิมของครูกวิทยแ งานวิจัยช้ินนี้จึงจะป็นหลงอางอิงขอมูลที่มีประยชนแสําหรับผูที่สน฿จ  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแของการวิจัย คือ พื่อศึกษานวคิดละวิธีการสอนทคนิคเวอลินนวเทย
ดิมของครูกวิทยแ ขันธศิริ 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 ครู หมายถึง บุคคลผู฿หความรู ฿นท่ีนี้หมายถึง ครูกวิทยแ ขันธศิริ 
 วิธีการสอน หมายถึง วิธีการที่ถายทอดความรูจากครูผูสอนเปยังผูรียน ฿นที่น้ีหมายถึง วิธีการสอนเวอลิน 
 ทคนิคเวอลิน หมายถึง ทักษะฉพาะทางทางดานเวอลิน ฿นท่ีนี้หมายถึง ทคนิคฉพาะของเวอลินนว
เทยดิม 
 นวเทยดิม หมายถึง นวดนตรีที่มีความป็นวัฒนธรรมดั้งดิมตั้งตอดีตจนถึงปใจจุบันนี้ มีการอื้อน
ทํานองสลับกันเป ฿นท่ีนี้หมายถึง สํานียงบบเทยดิม 
 เวอลินนวเทยดิม หมายถึง การนําครื่องดนตรีเวอลินมาลน฿นลักษณะเทยดิม พื่อ฿หเดสํานียงบบ
เทยดิม 
 ทคนิคเวอลินนวเทยดิม หมายถึง วิธี฿นการลนเวอลินบบเทยดิมหรือทักษะการลนเวอลิน฿หเด
ลักษณะสียงป็นบบเทยดิม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 บุคคลผู฿หขอมูลสําคัญที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูกวิทยแ ขันธศิริ ซึ่งเดมาจากการลือกบบ
ฉพาะจาะจง ดยมีกณฑแ฿นการคัดลือก ดังนี้ 
 1. ป็นผูที่มีความรูความขา฿จกี่ยวกับดนตรีเทยละดนตรีสากลป็นอยางดียี่ยม 
 2. ป็นผูที่สามารถลนครื่องดนตรีเวอลินละซอเทยเด 
 3. ป็นผูที่สามารถบรรลงละถายทอดพลงเทยดิมดวยเวอลินเด 
 4. ป็นผูที่เดรับการยอมรับ฿นระดับประทศเทย 
 ดยผูวิจัยเดทําการสรางนวการสัมภาษณและนวการสังกตขึ้นตามวัตถุประสงคแการวิจัย หลังจากนั้นจึง
นํานวการสัมภาษณแบบเมป็นทางการละนวการสังกตบบมีสวนรวมที่รียบรอยดีลว นําเป฿หผูช่ียวชาญ 
ทางดานเวอลิน ผูช่ียวชาญดานดนตรีเทย ละผูช่ียวชาญดานการวิจัย 3 ท าน คือ 1.) ผูชวยศาสตราจารยแ
ประพันธแศักดิ์ พุมอินทรแ 2.) ดร. ธันยาภรณแ พธิกาวิน 3.) ดร. ตรีทิพ บุญยม ตรวจสอบความตรงละความ
หมาะสมของนื้อหา คําถามละภาษา ดํานินการกเขปรับปรุงจนเดนวการสัมภาษณและนวการสังกตที่สร็จ
สมบูรณแถูกตอง พื่อสรางความมั่น฿จละความช่ือมั่นจากผู฿หขอมูล  
 การก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการนัดหมายผู฿หขอมูล ซึ่งก็คือครูกวิทยแ ขันธศิริ พื่อทําการก็บขอมูล
จากการสัมภาษณแกี่ยวกับประวัติชีวิต การศึกษา ความกี่ยวของดานดนตรีเทยละดนตรีสากล ประสบการณแ
ทางดานดนตรี ผลงานตางๆ นอกจากนี้จะทําการสัมภาษณแกี่ยวกับการลนพลงเทยดิม฿นเวอลิน ความป็นมา 
ทคนิคกี่ยวกับการลนเวอลินนวเทยดิม ละ฿นดานทคนิคการสอน ละทําการก็บขอมูลจากการสังกต จด
บันทึก บันทึกสียง ภาพนิ่งละวิดีอ ฿นขณะที่ผู฿หขอมูลทําการสาธิตหรือสดงทคนิคการสอนหรือการลนทคนิค
ตางๆที่กี่ยวกับการลนเวอลินนวเทยดิม พื่อ฿หเดขอมูลที่ลึก ละอียด ละชัดจน สามารถนําเป฿ช฿นการ
นําสนอขอมูลละการวิคราะหแขอมูลเดอยางตรงประด็น ถูกตอง ละมีคุณภาพตอเป  
 หลังจากที่ผูวิจัยเดขอมูลจากการสัมภาษณแ ละการสังกตลว ผู วิจัยนําขอมูลที่เดมาตรวจสอบความ
นาช่ือถือ ความถูกตอง ละความครบถวนของขอมูล ดยการนําขอมูลทั้งหมดที่เดมาจากการสัมภาษณแ ละการ
สังกต ทําการถอดทปบันทึกสียงการสัมภาษณแอยางละอียด บบคําตอคํา ลวจึงจัดกระทําขอมูลดยการยก
ขอมูลนื้อหาป็นประด็นตางๆ ละตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตามลําดับวัตถุประสงคแที่ทําการศึกษาวิจัย 
ลววิคราะหแขอมูล พื่อสรุปผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยบงออกป็น 2 สวน ประกอบเปดวย สวนที่ 1 คือนวคิดการนําพลงเทยดิมมาบรรลงบน
เวอลิน ละสวนท่ี 2 คือการประยุกตแทคนิคของเวอลินกับซอเทย 
 สํวนที่ 1 แนวคิดการนําเพลงไทยเดิมมาบรรเลงบนไวโอลิน       
 ความป็นมาของนวคิดการนําพลงเทยดิมมาบรรลงบนเวอลิน 
 นวความคิด฿นการนําพลงเทยดิมมาบรรลิงบนเวอลินของครูกวิทยแนั้นเดมีจุดริ่มตนจาก฿นชวงรก
ของการริ่มลนดนตรี ทานเดลนดนตรีเทยมากอน ซึ่งจุดริ่มตนของ฿นการริ่มลนดนตรีเทยกิดจากการที่คุณ
พอคุณมของครูกวิทยแป็นผูที่รักดนตรีเทย ทํา฿หครูกวิทยแเดริ่มรียนกี่ยวกับดนตรีเทย มีการฝึกซอม ละมีการ
สดง จึงทํา฿หกิดความสน฿จ฿นดนตรีเทยมากขึ้น ละมีอกาสศึกษาพิ่มติม จนกระทั่งวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเด
ขามา฿นประทศเทย นวพลงจากดิม ก็ปลี่ยนป็นดนตรีจําพวกปฺอป หรือมีพลงลูกกรุงมากขึ้น มื่อครูกวิทยแเด
สัมผัสดนตรีตะวันตก ตเมสามารถอานนตสากลเด จึงมีความสน฿จที่จะศึกษาความตกตางของดนตรีเทยละ
ดนตรีตะวันตกวามีความตกตางกันอยางเร จนทํา฿ห฿นที่สุดครูกวิทยแเดล็งห็นวาเวอลินป็นครื่องดนตรีที่
฿กลคียงกับครื่องสายดานซอของเทย จึงกิดรงบันดาล฿จ฿นการลนดนตรีสากลนวเทยดิมขึ้นมา ละเดศึกษา
หาความรู฿นดานทักษะ ดานทฤษฎีพิ่มมากขึ้นาพื่อที่จํานํานวคิดที่เดมาประยุกตแพลงเทยดิมมาบรรลงเวบน
เวอลิน ซึ่งดนตรีเทยละดนตรีตะวันตกมีความตกตางกันป็นอยางมาก ดยฉพาะรื่องบันเดสียง สํานียง 
รวมทั้งอารมณแพลง ดวยหตุผลนี้ครูกวิทยแจึงเดทุมทท้ังรงกายละรง฿จ฿นการศึกษา฿หรูถึงกนอยางทจริง 
 นวคิดดานพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา 
 พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษามีความกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตละสังคมตางๆที่มีการสืบทอดกันมา ทํา฿ห
สํานียงของดนตรี฿นตละสังคมมีความตกตางกันออกเป ทํา฿หกิดอกลักษณแฉพาะชนชาตินั้นๆ สังคมเทย฿น
สมัยกอนน้ันคานิยมของดนตรีเทยเดรับความนิยมลดลง พราะผูคนหันเปนิยมฟใงดนตรีจําพวกพลงลูกกรุง พลงปฺ
อปที่มีหลงที่มาจากชาติตะวันตกมากขึ้นพราะมีความ฿หม มีความสนุกสนาน เดอารมณแ ฿นขณะที่ชาวตางชาติ
กลับ฿หความสน฿จ฿นดนตรีตะวันออก ดยห็นเดจากมีสถาบันการศึกษาทางดนตรีที่เดมีการจัดการรียนการสอน
วิชาดนตรีตะวันออก อชีย รวมทั้งดนตรีเทย ฿หสําหรับบุคคลผูสน฿จดวย 
 นวคิดความตกตางทางพหุวัฒนธรรมระหวางดนตรีเทยละดนตรีตะวันตก 
 ความตกตางของธรรมชาติของดนตรีเทยสมัยกอน ลนดนตรีดยอาศัยความจํา ความชํานาญ เมมีนต มี
พียงครูผูสอนชวยซอม มื่อจําทํานองหลักเดลวก็จะ฿สลูกลน ปรทาง ผิดกับธรรมชาติของดนตรีตะวันตกที่
ผูประพันธแป็นองคแประกอบที่สําคัญประการรก฿นการประพันธแพลง จากนั้นคอยสงบทประพันธแ฿หนักดนตรีลน 
ดังนั้นทุกคนจึงพยายามลน฿หตรงกับสิ่งที่ผูประพันธแพลงตองการมากที่สุด ดย฿นทางกลับกัน ฿นดนตรีเทย ผูลน
จะป็นสมือนผูประพันธแดยตรง ลนเปดวย ปรทางเปดวย ดังนั้นรื่องนตจึงป็นพียงนวทางสําหรับดนตรีเทย 
พื่อเม฿หนักดนตรีลืมทํานองหลักพียงทานั้น 
 นวคิดการสอนทคนิคเวอลินนวเทยดิม 
 นวความคิด฿นการสอนทคนิคเวอลินนวเทยดิมนั้นสิ่งที่สําคัญคือการที่ผูรียนที่ตองการลนเวอลิน
นวเทยดิม ควรป็นผูรียนที่มีความรูความขา฿จ฿นการลนทั้งดนตรีเทย ละการลนเวอลินอยางทจริง วลา
ลนดนตรีเทย ก็ตองลน฿หถูกตองทางเทยจริงๆ วลาลนเวอลินก็ลน฿หถูกตองตามบบตะวันตกจริงๆ ฿หรูจริงทั้ง 
2 รื่อง ละควรลนทีละอยาง฿หกิดความชํานาญกอนริ่มลนอีกอยาง หากเมมีความรูที่ทจริงอาจทํา฿หผูรียนกิด
ความสับสนเด นื่องจากวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีความตกตางกัน มีการประดับประดา การตบตง ละมีอารมณแที่
ตกตางกันออกเป   
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 ผูรียนตองมีหตุผล฿นการผสมผสานการลนเวอลินนวเทยดิม สามารถตอบ฿หเดวาที่ผสมผสานบบนี้
พราะหตุผล฿ด ตองมีความรูวามื่อผสมผสานการลนเวอลินนวเทยดิมลว ทํา฿หดนตรีมีความหมาะสม เม
พี้ยนจากกัน ชนชวงทํานองนี้ควร฿หดนตรีเทยลน พลงจะมีวรรค มีตอน มีตตอบ มีกลม็ดด็ดพราย ดยมื่อมี
การประดับประดาตางๆ หรือรื่องของอารมณแพลงจะเมลืมวิธีการของดนตรีเทย จะคงเวถึงอกลักษณแของดนตรีเทย 
 การที่จะประยุกตแทคนิคเวอลินนวเทยดิมมา฿ชนั้นผูรียนควรมีทักษะการฟใงละการลน คือการฟใง฿ห
มาก ละลน฿หมาก จนกิดความลึกซึ้ง สามารถท่ีจะทราบถึงความเพราะ หมาะสม สามารถยกความตกตางเด
วาสิ่งเหนท่ีเมเพราะ เมกลมกลืน ละผูรียนที่ตองการลนเวอลินนวเทยดิม ครูกวิทยแเดนะนํา฿หริ่มจากซอ
เทยกอน ลนจนกิดความลึกซึ้ง มีความรูสึกผูกพันธแ฿นดนตรีเทย รูสึกคุนชินกับลักษณะการลน ทคนิคตางๆ มื่อ
สามารถท่ีจะลนซอเดลว หลังจากนั้นคอยประยุกตแจากการลนซอเทย มาป็นการลนเวอลิน  
 วิธีการสอนการลนเวอลินนวเทยดิม 
 1. ถาผูรียนอายุยังนอย ก็จะนําบทพลงงายๆมา฿หลนกอน ชนบทพลงที่ป็นพลงเทยพื้นมือง หรือ
พลงเทยคลาสสิค 2 ช้ัน ดย฿หลนบันเดสียงตะวันตก พราะเมอยาก฿หสับสน ป็นการสอดทรก฿หขาเดสัมผัส 
฿หมีความนาสน฿จ฿นการบรรลง 
 2. สําหรับผูรียนท่ีรียน฿นข้ันสูงลว ก็จะมีการสอดทรกสํานียงนวเทยลงเป฿นพลงคลาสสคิที่มีระดบั
ความยากที่ผูรียนเดรียนอยู ทํา฿หห็นความตกตางของการบรรลง บันเดสียง ละการอนปรับตางๆที่เมหมือนกัน 
 3. ริ่มจากการสอดทรกทีละนอยกอน คอยพิ่มขึ้น พื่อเม฿หผูรียนกิดความสับสน 
 นวคิดการประยุกตแ฿ชเวอลินลนพลงนวเทยดิม 
 การประยุกตแ฿ชเวอลินลนพลงนวเทยดิมนั้นสิ่งท่ีตองดูป็นการรก คือการดูบรรยากาศที่จะตองสดง 
ราตองลือกสรรคแ฿หมีความหมาะสม ละมีความกลมกลืน สิ่งสําคัญที่สุด฿นการประยุกตแ฿ชเวอลินลนพลงนว
เทยดิมนั้น คือการประยุกตแครื่องสาย ดยขึ้นอยูกับความถนัดของผูรียนตละคนที่มีความตกตางกันออกเป ฿น
ทํานองดียวกันการที่ครูกวิทยแมีความถนัดท้ังทางซอละเวอลิน ทํา฿หสามารถประยุกตแ 2 สิ่งนี้ขาดวยกันเดอยาง
เพราะ ถึงมวาทคนิคการลนของครื่องดนตรีทั้ง 2 ชนิดนี้จะมีความตกตางกัน ตมื่อทานเดจับเวอลิน ยังคงมี
ความรูสึกถึงครื่องสาย มีอารมณแพลง การที่฿ชคันชักสั้นยาวตางๆ ทํา฿หสามารถท่ีจะมาประยุกตแขาดวยกันเดอยาง
เพราะ สิ่งที่ดูตอมา฿นการประยุกตแ฿ชเวอลินลนพลงนวเทยดิมนั้นกอนที่จะมีการประยุกตแการ฿ชเวอลินลน
พลงนวเทยดิม ผูรียนตองมีความรู฿นการลนเวอลินป็นอยางดี มีทคนิคทางคลาสสิคที่ถูกตอง ดยริ่มตั้งต
บันเดสียง กําลังสียง การประดับประดา ช่ือศัพทแที่จะ฿ช อารมณแของพลง ละการขา฿จบบฟอรแมละฉันท
ลักษณแตางๆ ป็นตน มื่อผูรียนมีความรูละความขา฿จ฿นการลนเวอลนิป็นอยางดีจะทํา฿หผูที่เดฟใงรูสกึมีอารมณแ
รวมเปดวยกับการฟใง 
 นวคิดการคัดลือกผูรียนเวอลินนวเทยดิม 
 1. ผูรียนควรมีความจําที่ดี มีความละอียดละออ  
 2. ผูรียนควรมีระบียบวินัย฿นการรียน  
 3. ผูรียนควรมีความมุมานะ ขยันหมั่นพียร 
 4. ผูรียนตองมีความลึกซึ้ง฿นการรียนดนตรีเทย ละเวอลิน 
 5. ผูรียนมีความคิดสรางสรรคแ สามารถผสมผสานทั้งดนตรีเทยละเวอลินเด ดยคํานึงถึงถูกตองละ
ความหมาะสม 
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 สํวนที่ 2 การประยุกต๑เทคนิคของไวโอลินกับซอไทย 
 ทคนิคของซอเทยที่ถูกประยุกตแ฿ช฿นการลนเวอลินนวเทยดิม 
การครั่น หรือฟิงกอรแวิบราต (Finger Vibrato) หมายถึง ทคนิคการลนนต฿หกิดสียงสั่นระรัวดวยขอนิ้ว พื่อ฿ห
กิดสียงที่สั่นอยางมาก ราอารมณแความรูสึกยิ่งขึ้นจากการวิบราต ครูกวิทยแสอนสําหรับผูรียนขั้นสูงทานั้น มี
ลักษณะคลายการพรมตปิดนิ้วนอยกวาการพรม นนการบียดนิ้วหมือนกับการกลิ้งนิ้ว 
 ทคนิคของเวอลินที่ถูกประยุกตแ฿ช฿นการลนเวอลินนวเทยดิม 
 ดับบิ้ล สต็อป (Double stop) หมายถึง การลนบนสาย 2 สายพรอมกัน คูกันป็นสียงประสาน ครู
กวิทยแจะ฿หกดนิ้วละสีทีละนต มื่อสียงตรงลวจึงริ่มสี 2 สองพรอมกัน 
 ฮารแมนิคสแ (Harmonics) หมายถึง การ฿ชปลายนิ้วตะบาๆบนสาย ซึ่งป็นทคนิคฉพาะของครื่องสาย
ที่ทํา฿หกิดสียงบาหวิวขึ้นมา ครูกวิทยแจะ฿หฝึกการดีดดวยปลายนิ้วมือขวา฿หเดสียงละจังหวะที่สม่ําสมอ 
 พิซซิคาต (Pizzicato) หมายถึง การ฿ชนิ้วมือขวา฿นการดีดสาย ทนการสีดวยคันชัก ครูกวิทยแจะสอน฿ห
ดีดพรอมถือคันชัก ดยจะตองคุมน้ําหนักมือ฿หสม่ําสมอละคงที่ทุกครั้งท่ีดีด 
 ลฟทแ ฮนดแ พิซซิคาต (Left hand pizzicato) ป็นการ฿ชนิ้วมือซาย฿นการดีด มักจะ฿ชนิ้วกอย ครู
กวิทยแจะ฿หฝึกกําลังนิ้วมือซาย คือนิ้วทุกนิ้วจะตองมีกําลัง ดยฉพาะนิ้วกอย 
 วิบราต (Vibrato) หรือสียงระรัว ฿นทางครื่องสายหมายถึง ทคนิคการลนนต฿หกิดสียงสั่นระรัวดวย
ขอนิ้ว ขอมือ ละขน พื่อ฿หกิดความเพราะละนุมนวลมากยิ่งขึ้นจากการสีบบปกติ ครูกวิทยแจะ฿หฝึกมือ฿หเม
กร็งละป็นธรรมชาติ฿หขณะที่คลอนมือ ฿หน้ิวคลื่อนเหว฿หลักษณะนอน-ตั้ง 
 ทคนิคท่ีมีความคลายคลึงกันระหวางเวอลินละซอเทยที่ถูกประยุกตแ฿ช฿นการลนเวอลินนวเทยดิม 
การควง หรือดตาช (Détaché) คือการลนสลับคันชักตอนตหนึ่งตัว ครูกวิทยแจะนนฝึกการปลี่ยนคันชัก฿หเด
สียงท่ีตอนื่อง 
 การยงสียง หรือสลอ (Slur) ป็นการลนเวอลินดยการกดนตตั้งต 2 ตัวข้ึนเป ตอการลากหนึ่งคันชัก 
วิธีการสอนของครูกวิทยแคือจะตองลากคันชัก฿หตอนื่อง เพราะ ดยที่นิ้วมือซายที่กดนตนั้น จะตองสัมพันธแกันกับ
มือขวาที่ลากคันชัก พื่อ฿หกิดสียงข้ึนมีความตอนื่อง  
 การสะอึก หรือสตัคคาต (Staccato) ป็นทคนิคที่ลนสียงสั้นละขาดจากกัน ดยที่คันชักเมยกออกจากสาย 
ละมีหยุดล็กๆ ระหวางตัวนต ซึ่งทํา฿หสียงที่ถูกลนออกมานั้นเดสั้นกวาคานตจริงครึ่งหนึ่ง ครูกวิทยแจะ฿หฝึก
การถวงขนละมือ฿หเมกร็งละป็นธรรมชาติ ฝึกการ฿ชนิ้วช้ีถายทน้ําหนัก ละจะตองรูจักความยาวของคันชัก
การนนสียง หรือมารแทาล (Martelé) ป็นทคนิคที่ลนดวยการนนน้ําหนักของคันชัก฿หมากกวาปกติ ครูกวิทยแ
จะ฿หฝึกการตะคันชัก฿หนิ่ง ฝึกการทํา฿หมีกําลังสียง ตองรูจักความยาวของคันชัก รูจักน้ําหนักมือ฿นการสี ละ
ตองเมกร็ง 
 การขยี้ หรือทรมล (Tremolo) ป็นทคนิคการรัวคันชักอยางรวดร็วบนสายดียวกันหรือนตดียวกัน 
ครูกวิทยแจะนนการสะบัดขอมืออยางรวดร็ว ละตองเมกร็ง 
 การอื้อน หรือกลิสซันด (Glissando) หมายถึง การ฿ชนิ้วรูดบนสาย พื่อ฿หกิดสียงลักษณะของการรูดขึ้นมา 
วิธีการของครูกวิทยแคือตองมีหนักมีบาพื่อ฿หกิดน้ําสียง หรือความป็นเทย ตองเมกร็งมือละนิ้ว ตตองมีกําลัง 
 การพรมนิ้ว หรือทริลลแ (Trill) หรือการพรมนิ้ว หมายถึง การลนนต 2 ตัวสลับกันเปมาอยางร็ว ตยังคง
คาจังหวะนตนั้นๆอยู ครูกวิทยแจะนนรื่องของกําลังนิ้ว คือนิ้วทุกนิ้วจะตองมีกําลัง ชน ฿นขณะที่กดสายเวอลิน
นิ้วจะตองมีกําลังหมือนรากําลังตอกตะปู 
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 การปริบ หรือมอรแดนตแ (Mordent) หมายถึง ป็นนตประดับที่มีนต 2 ตัวลนสลับกันอยางร็วระหวาง
นตหลักกับนตที่มีสียงต่ํากวา 1 สียง ครูกวิทยแจะ฿หฝึกการสะบัดนิ้ว อาจจะริ่มจากชาทีละนิ้วลวคอยๆพิ่ม
ความร็วข้ึน 
 ลูกสะบัด หรืออัชชาคาตูรา (Acciaccatura) ป็นนตตัวล็กที่อยูหนานตหนัก มักลนกอนนตหลักพียง
ล็กนอยจนดูหมือนสะบัด ครูกวิทยแจะ฿หฝึกสะบัดสายดียว ละสองสาย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษากี่ยวกับนวคิดพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาที่พบวา พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษามีความกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมของตละสังคมตาง ๆ ท่ีมีการสืบทอดกันมา ทํา฿หสํานียงของดนตรี฿นตละสังคมมีความตกตางกัน
ออกเป ทํา฿หกิดอกลักษณแฉพาะชนชาตินั้น ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา อินทรสุนานนทแ (2540) ที่เด฿หความหมาย
ของวัฒนธรรม เววา “วัฒนธรรมป็นสิ่งท่ีสดงความจริญงอกงาม วัฒนธรรมป็นมรดกที่สําคัญยิ่งของสังคมมนุษยแ 
มนุษยแทุกชาติ ทุกภาษายอมมีวัฒนธรรมซึ่งเดมาดยการรียนรูจากการถายทอดของคนรุนหนึ่งเปสูอีกรุนหนึ่ง 
มนุษยแที่กิดมาอยู฿นสังคม฿ดก็จะรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น มีการคิดคนสิ่ ง฿หม ๆ ปรับปรุง ปลี่ยนปลงอยู
สมอ พื่อ฿หหมาะสมกับสภาพความป็นอยู สนองความตองการของตนอง พราะมนุษยแทุกคนตางยังมีความ
ตองการ฿นสิ่งตาง ๆ อยางเมสิ้นสุด” ละมีงานวิจัยกอนหนาที่สดง฿หห็นวา นวคิดความตกตางทางพหุ
วัฒนธรรมดนตรีศึกษาสดง฿หห็นถึงวัฒนธรรมของดนตรีที่ตละสังคมที่มีการสืบทอดกันมา ทํา฿หสํานียงของ
ดนตรี฿นตละสังคมมีความตกตางกันออกเป ทํา฿หกิดอกลักษณแฉพาะชนชาตินั้นๆ ปใจจุบันมีคนจํานวนมาก
สน฿จ฿นวัฒนธรรมดนตรีที่ตกตางจากสังคมตนอง ห็นเดชัดจากสถาบันการสอนดนตรีที่มีหลากหลายมากขึ้น 
(ประพันธแศักดิ์ พุมอินทรแ. 2552) 
 นวคิดการนําพลงเทยดิมมาบรรลงบนเวอลินนั้น ครูกวิทยแเดทําการปรียบทียบดนตรีเทยป็น
หมือนอีกภาษาหนึ่ง มีสํานียง มีอารมณแพลง มีบันเดสียง ละทคนิคที่สามารถพลิกพลงเด ตางจากดนตรี
ตะวันตกที่นนการลนตามบบผนของผูประพันธแ ผูรียนตองมีความช่ียวชาญทั้ง฿นงความรูความขา฿จ฿นการ
ลนท้ังทางดานสํานียง ทคนิค ละอกลักษณแฉพาะของทั้งซอเทยละเวอลิน ดยตละทคนิคของซอเทยละ
เวอลินควรยกออกจากกันอยางชัดจน ละ฿ชตละทคนิคมาประยุกตแการบรรลงเวอลินนวเทยดิมอยาง
หมาะสม ละ฿นดานวิธีการสอนการลนเวอลนินวเทยดมินั้น ครูกวิทยแริ่มจากบทพลงระดับงายเปยาก ลวจึง
สอดทรกทคนิคนวพลงเทยดิมลงเป฿นบทพลง ซึ่งป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับงานวิจัยกอนหนาของ  กาญจนา 
อินทรสุนานนทแ (2541) ที่ศึกษาองคแความรูศิลปินหงชาตินายศิริ วิชวช ที่เดรับการยกยอง฿หป็นศิลปินหงชาติ 
ทานเดสดง฿หห็นวา การศึกษาวัฒนธรรมเทยมีความกี่ยวของกันป็นอยางมากตอวงการดนตรีเทย มีความสําคัญ
ตอการผยพรศิลปวัฒนธรรมเทยสูสารธารณชน สูนานาชาติ ซึ่งการบรรลงดี่ยวเวอลินบทพลงลาวพนของครู
กวิทยแนั้น ถือป็นการคิดนอกกรอบของดนตรีเทย ที่นํามาสูนวคิดการประยุกตแดนตรีเทยอยางสรางสรรคแ ทํา฿ห
ป็นการผยพรบทพลงเทยย฿ชครื่องดนตรีสากลนั้นคือการ฿ชเวอลิน ซึ่งถือวาป็นการบรรลงดนตรีที่ประยุกตแ
ขึ้นมา฿หมอยางสรางสรรคแ ที่เมเดลมลางความคิด หรือวัฒนธรรมดิมที่มีมาตบราณ ตถือป็นการสรางสรรคแ
ดนตรี฿หม ๆ ที่ป็นประยชนแตอการผยพรดนตรีเทย (ยงยุทธ อี่ยมสะอาด : 2555) ป็นเปชนดียวกันกับการ
ผยพรองคแความรูดานดนตรีเทยของครูจรัส ซึ่งป็นปรมาจารยแดานดนตรีเทยที่มีความรูป็นที่ยอมรับวาทานป็น
ธนาคารดนตรีเทย ทานป็นผูที่ชียวชาญที่มีองคแความรูจนสามารถจัดทําฐานคลังขอมูลทางวัฒนธรรมดนตรีเทย ซึ่ง
ป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับครูกวิทยแ ป็นตน (มานพ วิสุทธิพทยแ : 2552) ละ “พหุวัฒนธรรมดนตรี” 
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(Multicultural Music) ของดนตรีตะวันตกกับดนตรีเทยจะมีจุดกํานิดที่ตางกัน มีอกลักษณแตางกันตามตที่มีของ
ตละครื่องดนตรี มีการพัฒนาตามวัฒนธรรม ตดนตรีสากลก็มีบทบาทมากขึ้น฿นประทศเทย มีการผสมผสาน
วัฒนธรรมดนตรีขาดวยกันจนกลายป็นพหุวัฒนธรรมดนตรีดัง฿นทุกวันนี้ (ณัชชา พันธุแจริญ : 2559) การสอน
ดนตรีศึกษาบบพหุวัฒนธรรมดนตรี (Multicultural Music Education) ป็นนวคิดที่฿ชกันหลายประทศทั่วลก 
พื่อพัฒนาทักษะทางดานดนตรีละทักษะทางสังคมวัฒนธรรมของผูรียน฿หผูรียนเดมีดนตรีป็นพื้นฐานของการ
รียนรูของชีวิต พราะการมีประสบการณแทางดานดนตรีที่หลากหลายนั้นจะทํา฿หผูรียนมีมุมมองความคิดละ
ทัศนคติที่ปิดกวาง ขา฿จละยอมรับวาตละวัฒนธรรมมีดนตรีที่มีคุณคา ละป็นรากฐานการอยูรวมกัน฿นสังคม
พหุวัฒนธรรม (ศักดิ์ชัย หิรัญรักษแ ละ นันธิดา จันทรางศุ, 2560) 
 วิธีการสอนการลนเวอลินนวเทยดิมของครูกวิทยแ ที่เดสอนจากบทพลงที่งายเปยาก มี การจัด
สภาพวดลอม สรางรงจูง฿จ มีการสอดทรก฿หเดสมัผสั ฿หมีความนาสน฿จ฿นการบรรลง มีการสอดทรกสํานียง
นวเทยลงเป฿นพลงคลาสสิค ทํา฿หห็นความตกตางของการบรรลง บันเดสียง ละการอนปรับตาง ๆ ที่เม
หมือนกัน นั้น มีความคลายคลึงกับการวิธีการสอนดนตรีของซูซูกิ ที่เดประยุกตแ฿ชหลักจิตวิทยา฿นการสอน พื่อ฿ห
ผูรียนสามารถจดจําคําตาง ๆ เด ซูซูกิช่ือวาการจัดสภาพวดลอมที่ดี฿หกับด็ก ป็นวิธีพัฒนาความสามารถตาง ๆ 
ของด็ก ซึ่งวิธีนี้จะทํา฿หด็กที่รียนเวอลินสามารถพัฒนาเปสูความสามารถ฿นระดับบมาตราที่สูงเด ซึ่งวลาที่รียน 
ความถี่฿นการฝึกฝน  ละการจัดสภาพวดลอมทางดนตรี฿หด็กถือป็นหัว฿จที่สําคัญมาก (Shinichi Suzuki. : 
1898 -1998) ละจากงานวิจัยของประพันธแศักดิ์   พุมอินทรแ ที่ศึกษาทคนิคการสอนเวอลินของครูกวิทยแ นั้น 
พบวา ทานเดยึดหลักการสอนดย฿หนักรียนป็นศูนยแกลาง ดยทานจะศึกษาถึงความถนัดของด็ก อุปนิสัย ความมี
สติปใญญา ขอดน ขอดอยของด็กตะละคนมาป็นหลักพิจารณา฿นการลือกวิธีการสอน ละทานจะริ่มดวยหลัก
ของการคลื่อนเหวพื่อบริหารรางกายปรับสภาพรางกาย฿หพรอมตอการลนเวอลิน ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่
สําคัญของดาลครซ  (Emile Jaques – Dalcroze)  คือ  ยูริธึมมิก (Eurhythmic)  ซึ่งหมายถึงการคลื่อนเหวทาง
จังหวะที่ดี (good  rhythmic  movement) ซึ่งถือวาป็นการพัฒนาการทางดนตรี฿นตัวผูรียน ครูกวิทยแเดวาง
หลักการสอนอยางป็นขั้นตอน  ดยริ่มจากขั้นนําสนอ ขั้นการสอน ขั้นสรุปการสอน ละขั้นการประมินผล ซึ่ง
สอดคลองกับนวทางการสอนของคดาย   (Zoltan   Kodaly) ที่จัดลําดับนื้อหาละกิจกรรมการรียนการสอน฿ห
สอดคลองกับพัฒนาการของด็ก   นื้อหาละการดํานินกิจกรรมการรียนการสอนจัดป็นข้ันตอนจากงายเปหายาก  
ซึ่งชวยทํา฿หด็กสามารถรียนรูเดงายยิ่งข้ึน ละนอกจากน้ันครูกวิทยแยังเดมีการสอนดย฿หนักรียนมีการตกฉาน
ทางองคแความรูหงดนตรี ดยการบูรณาการความรูทางดนตรีพื่อสรางปใญญาทางความคิดมีหตุผล ซึ่งถือป็นการ
ฝึก฿หนักรียนมีความสามารถ฿นการวิคราะหแทฤษฎีดนตรีละพัฒนาสูความสามารถทางการรับรูทางดนตรี ซึ่ง
สอดคลองกับ  สุรางคแ  ควตระกล  ที่กลาวถึง การประมินผลนั้น หมายถึง  ความสามารถที่จะ฿ชความรูที่รียนมา
฿นการตัดสินวินิจฉัยคุณคาของสิ่งที่เดรียนรู  หรือประสบการณแจากการอาน  หรือการฟใง 
 ฿นสวนของวิธีการสอนทคนิคเวอลิน ครูกวิทยแเดนําทคนิคตาง ๆ มาประยุกตแ฿ช ดยทคนิคที่ถูก
ประยุกตแ฿ช฿นการบรรลงเวอลินนวเทยดิมมีทั้งหมด 16 ทคนิค ดยบงออกป็น 3 กลุม เดก ทคนิคของซอ
เทย 1 ทคนิค คือ การครั่น ทคนิคของเวอลิน 5 ทคนิค คือ ดับบิ้ลสต็อป ฮารแมนิคสแ พิซซิคาต ลฟทแฮนดแพิซ
ซิคาต ละวิบราต ละทคนิคท่ีมีความคลายคลึงกันระหวางเวอลินละซอเทย 10 ทคนิค คือ การควงนิ้ว การ
ยงสียง การสะอึก การนนสียง การขยี้ การอื้อน การพรมนิ้ว การปริบ ละลูกสะบัด 
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ข๎อเสนอแนะ 
 ขอสนอนะทั่วเป 
 1. ทานสามารถ฿ชนวคิดของครูกวิทยแ ป็นนวทาง฿นการจัดการรียนการสอนดนตรีตามนวคิดบบ
พหุวัฒนธรรมเด 
 ขอสนอนะพื่องานวิจัย 
 2. สามารถนําขอมูลจากงานวิจัยนี้จัดทําป็นหนังสือหรือบบฝึกหัดฉพาะสําหรับผูที่ตองการรียน
เวอลินนวเทยดิม 
 3. ควรศึกษาถึงความหมาะสมละความป็นเปเด฿นการบรรลงครื่องดนตรีสากลชนิดอื่นๆ ฿นบทพลง
นวเทยดิม 
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มโนทัศน๑ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร๑ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 : การวิจัยเชิงคุณภาพ 
MISCONCEPTIONS IN ECONOMICS AMONG GRADE 9 STUDENTS : A QUALITATIVE STUDY 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ พื่อศึกษามนทัศนแที่คลาดคลื่อนทางศรษฐศาสตรแพื้นฐานของ
นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดยมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแ฿นการนําสนอ฿นบทความนี้ครอบคลุม 7 มนทัศนแที่
สําคัญ เดก (1) ศรษฐศาสตรแ (2) ศรษฐศาสตรแจุลภาค (3) ศรษฐศาสตรแมหภาค (4) คาสียอกาส (5) ปใญหา
พื้นฐานทางศรษฐศาสตรแ (6) ทรัพยากรทางศรษฐศาสตรแ  ละ (7) หนวยทางศรษฐกิจ ผู฿หขอมูล฿นการวิจัย 
เดก นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฿นรงรียนหงหนึ่ง฿นจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผูวิจัยทําการก็บรวบรวมขอมูล฿น
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ดวยการสัมภาษณแชิงลึกดยทําการก็บรวบรวมขอมูลจนกวาขอมูลอิ่มตัว ซึ่งมี
นักรียนที่฿ช฿นการสัมภาษณแจํานวนทั้งสิ้น 30 ราย การวิคราะหแขอมูล฿ชการวิคราะหแชิงนื้อหา  ผลการศึกษา 
พบวา ผูรียนมักประสบกับปใญหาความเมขา฿จ฿นมนทัศนแอยางสมบูรณแหรือความคลาดคลื่อนทางมนทัศนแทาง
ศรษฐศาสตรแ นื่องจากผูรียนสรางมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแดวยการ฿ชวิธีการตีความหมายทางภาษา  ละ฿ช
สามัญสํานึก฿นชีวิตประจําวันของนักรียน฿นการสรางกรอบมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแป็นสําคัญ นอกจากประด็น
ปใญหาที่กี่ยวของกับมนทัศนแที่คลาดคลื่อนลว ผูรียนบางรายประสบกับปใญหามนทัศนแทางศรษฐศาสตรแที่สูญ
หายเปอีกดวย 
คําสําคัญ: มนทัศนแท่ีคลาดคลื่อน, ศรษฐศาสตรแ, นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ABSTRACT 
 The objective of this qualitative research was to investigate misconceptions of basic 
economics among Grade 9 students. The economic conceptions presented in this paper included 
only seven main concepts: (i) economics, (ii) microeconomics, (iii) macroeconomics, (iv) 
opportunity cost, (v) economic problem, (vi) economic resource, and (vii) economic unit. 
Participations consisted of Grade 9 students who were enrolled in the studied school in Prachin 
Buri Province. Data collection was conducted in the second semester in the academic year 2017 
and in-depth interview was used for collecting data until data saturation was achieved with 30 
students. Findings revealed that most students misunderstood the economic concepts due to 
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that students mainly created their own economic concepts by means of literal interpretation and 
use of their daily common sense. In addition to the dilemma of misconceptions, some had 
problems in terms of missing economic concepts.  
Keywords : Misconceptions, Economics, Grade 9 Students 
 
เป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 “ศรษฐศาสตรแ” ป็นหนึ่ง฿นกนหลักของสาระการรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมที่วาดวย 
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด พื่อตอบสนองตอความตองการของมนุษยแที่มีอยูอยางเมจํากัด หรือการ
ตัดสิน฿จของมนุษยแภาย฿ตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด พื่อตอบสนองความตองการที่มีความกี่ยวของกับปใญหา
พื้นฐานทางศรษฐศาสตรแวาจะผลิตอะเร (What) ผลิตอยางเร (How) ละผลิตพื่อ฿คร (For Whom) (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553) ดวยหตุนี้ ศรษฐศาสตรแจึงนับมีบทบาทที่สําคญัตอพฤติกรรมของมนุษยแ
฿นการทํากิจกรรมทางดานศรษฐกิจตาง ๆ ดังที่ National Council on Economic Education (1997) เดกลาว
วา “ศรษฐศาสตรแมีบทบาทดยตรงตอวิถีชีวิตที่สงผลตอประชาชน฿นบทบาทของผูผลิตละผูบริภค ศรษฐศาสตรแ
จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง฿นฐานะของผูบริภคละผูผลิต อีกทั้ง ยังมีบทบาทสําคัญตอนยบายสาธารณะระดับ
ทองถิ่น รัฐ ประทศชาติ ละระหวางประทศ ดังนั้น ความรูความขา฿จอยางดีทางศรษฐศาสตรแจึงมีสวนทํา฿ห
ประชาชนขา฿จถึงอํานาจที่มีผลตอการดํารงชีวิต฿นตละวันละยังชวย฿นการบงช้ีละประมินผลลัพธแของการ
ตัดสิน฿จของภาคอกชนละนยบายสาธารณะ สถาบันตาง ๆ ภาย฿ตศรษฐกิจบบประชาธิปเตยจะมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน หากพลมืองภาย฿นประทศมีจุดชื่อมตอท่ีดีละขา฿จป็นอยางดีทางดานศรษฐศาสตรแ” 
 อยางเรก็ดี การรียนรูกี่ยวกับนวคิดละทฤษฎีทางศรษฐศาสตรแ฿นระดับมัธยมศึกษานับเดวาป็นชวง
ริ่มตนที่สําคัญ฿นการรียนรู การปลูกฝใงละการถายทอดนวคิดทางดานศรษฐศาสตรแ฿หกยาวชนของประทศ 
(Kneppers, Boxtel and van Hout-Wolter. 2012; Nazeer. 2006) การศึกษาศรษฐศาสตรแ฿นชวงวัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคแที่สําคัญคือ พื่อท่ีจะสริมสรางความรูความขา฿จ฿หกิดทักษะดานการคิดอยางสมหตุสมผล ละองคแ
ความรูละทัศนคติทางศรษฐศาสตรแที่ดีตอการป็นพลมืองที่ดีละมีประสิทธิภาพ฿นสังคม (Schug. 1985) ป็น
จุดริ่มตนการสรางฐานความคิดละมุมมองที่กี่ยวของกับลกทางศรษฐกิจที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นตอเป    
(สุมนทิพยแ บุญสมบัติ. 2555ก; 2555ข) ทํา฿หผูรียนมีความหตุผลทางศรษฐศาสตรและป็นการพัฒนาวิถี
นวความคิด฿นชิงศรษฐศาสตรแ (Economic Way of Thinking)  รวมเปถึง การประยุกตแ฿ชนวคิดทาง
ศรษฐศาสตรแที่ผูรียนเดรับเป฿ชป็นนวทาง฿นการกเขปใญหา฿นชีวิตประจําวัน (Kneppers, van Boxtel and 
van Hout-Wolters. 2012; สุมนทิพยแบุญสมบัติ. 2555ก; 2555ข) ละ฿นบริบทที่มีความตกตางออกเป 
(Kneppers, van Boxtel and van Hout-Wolters, 2012) การรียนการสอนศรษฐศาสตรแ฿นชวงริ่มรกนี้จะมี
บทบาทที่สําคัญตอการสรางมนทัศนแพื้นฐานที่จําป็นสําหรับการตอยอดการรียนรู฿นระดับที่สูงขึ้นเปอีกดวย    
(สุมนทิพยแบุญสมบัติ. 2555ก; 2555ข; Nowicki and Meehan. 1996) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา ปใญหาที่มักพบ฿นการพัฒนามนทัศนแคลาดคลื่อน฿นตัว
ผูรียน฿นนื้อหาศรษฐศาสตรแ คือ  การรียนดย฿ชการทองจําป็นหลักละการรียนรูอยางเมกระตือรือรน฿นช้ัน
รียน อันนื่องมาจากจุดหมายของการรียนรูทางศรษฐศาสตรแดวยการทองจําพื่อ฿ช฿นการสอบทานั้น (Nazeer. 
2006) จากการศึกษาของ Kneppers, van Boxtel and van Hout-Wolters (2012) ยังพบวา ปใญหาที่สําคัญของ
ผูรียน฿นรายวิชาศรษฐศาสตรแ฿นระดับช้ันมัธยมศึกษาคือการขาดการช่ือมยงระหวางมนทัศนแ (Conceptual 
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Network) ละการเมสามารถประยุกตแความรูหรือมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแ฿นการมองปใญหาที่กิดขึ้นจริงเดอยาง
ถูกตอง นื่องดวยผูรียนประสบกับความยากลําบาก฿นการทําความขา฿จกี่ยวกับสวนชื่อมยงของตละมนทัศนแ 
ดวยหตุละผลดังกลาว฿นขางตน ผูวิจัยจึงสน฿จที่ศึกษากี่ยวกับมนทัศนแที่คลาดคลื่อนทาง“ศรษฐศาสตรแ” ของ
นักรียน฿นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งถือเดวาป็นชวงริ่มรกของการรียนรูนวคิดละทฤษฎีทางศรษฐศาสตรแ 
ผลการศึกษาครั้งนี้จึงป็นประยชนแ฿นชิงของขอมูลสะทอนกลับ฿นนื้อหาทางศรษฐศาสตรแที่ผูรียนมักประสบ
ปใญหาที่ผูรียนมีความคิดสําคัญหรือความคิดรวบยอดที่ตกตางเปจากความป็นจริงหรือความรูความขา฿จที่เม
ถูกตองหรือเมสมบูรณแนัก สารสนทศท่ีเดนี้จะป็นนวทางที่สําคัญ฿นการพัฒนานวทาง฿นการจัดการรียนการสอน
฿นสาระศรษฐศาสตรแพื่อสริมสรางมนทัศนแท่ีถูกตองทางศรษฐศาสตรแ฿หผูรียนตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกศึกษาถึงมนทัศนแท่ีคลาดคลื่อนทางศรษฐศาสตรแพื้นฐานของนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 มนทัศนแท่ีคลาดคลื่อน หมายถึง ความคิดสําคัญหรือความคิดรวบยอดที่ตกตางเปจากความป็นจริงหรือ
ความรูความขา฿จที่เมถูกตองหรือเมสมบูรณแ 
 ศรษฐศาสตรแ หมายถึง นื้อหาทางดานศรษฐศาสตรแ ตามกลุมสาระการรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา ละ
วัฒนธรรมของหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดยที่การศึกษาครั้งนี้มนทัศนแทางศรษฐศาสตรแ 
ครอบคลุมฉพาะ 7 มนทัศนแ เดก  (1) ศรษฐศาสตรแ (2) ศรษฐศาสตรแจุลภาค (3) ศรษฐศาสตรแมหภาค         
(4) คาสียอกาส (5) ปใญหาพื้นฐานทางศรษฐศาสตรแ (6) ทรัพยากรทางศรษฐศาสตรแ  ละ (7) หนวยทาง
ศรษฐกิจ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ฿นการศึกษาชิงคุณภาพครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดวิธีการดํานินการวิจัย ดยมีรายละอียดดังนี้ 
 1. ผ๎ูให๎ข๎อมูล 
  ผู฿หขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้ เดก นักรียนที่กําลังศึกษา฿นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560 ฿นรงรียนหงหนึ่ง฿นจังหวัดปราจีนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 30 ราย 
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก ตัวผูวิจัย นวคําถาม฿นการสัมภาษณแ ละครื่องบันทึกสียง 
สําหรับนวคําถาม฿นการสัมภาษณแนั้น ผูวิจัยเดกําหนดขอบขตมนทัศนแศรษฐศาสตรแพื้นฐานตามตามกลุมสาระ
การรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมของหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดยที่ผูวิจัย
สรางคําถามบบปลายปิด พื่อ฿หผู฿หขอมูลเดตอบคําถามหรือสนทนาเดอยางอิสระ นอกจากนี้ ผูวิจัยอาจถาม
คําถามพิ่มติม฿นประด็นขอคําถามพิ่มติมจากที่กําหนดเว พื่อ฿หเดขอมูล฿นชิงลึกละครบถวนมากยิ่งขึ้น 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้฿ชการสัมภาษณแชิงลึกกับกลุมผู฿หขอมูลดังกลาว฿นขางตน 
ดยที่ผูวิจัยทําการสัมภาษณแจนกวาที่เดขอมูลที่อิ่มตัว ฿นการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการก็บรวบรวมขอมูลจาก
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นักรียนที่กําลังศึกษา฿นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฿นชวงภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งป็นชวงที่นักรียนเดศึกษา
นวคิดละทฤษฎีทางศรษฐศาสตรแ฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตนป็นท่ีรียบรอยลว  
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ฿นการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยทําการวิคราะหแขอมูลดวยการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถจํานกตามมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแพื้นฐาน ดยมีรายละอียดดังนี้ 
 1. เศรษฐศาสตร๑ (Economics) 
  ความหมายของคําวา ‘ศรษฐศาสตรแ’ ฿นบทรียน฿นประทศเทยนั้น มัก฿หคํานิยามเววาป็น ‘วิชาที่
ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด พื่อตอบสนองความตองการอันเมมีที่สิ้นสุดของมนุษยแอยางมี
ประสิทธิภาพ฿หกิดประยชนแสูงสุด’ หรืออาจกลาวเดวา ‘ศรษฐศาสตรแป็นวิชาที่วาดวยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด฿หกิดประยชนแอยางคุมคานั่นอง’ จากการสัมภาษณแพบวา นักรียนบางสวนเด฿หคํานิยามหรือ
ความหมายของคําวา ‘ศรษฐศาสตรแ’ เวเดอยางถูกตองละครบถวน อีกทั้ง ยังสามารถระบุถึงรากศัพทแของคําวา
ศรษฐศาสตรแที่มีรากศัพทแมาจากคําวา ‘oikonomia’ ที่ปลวา ‘การบริหารจัดการของครัวรือน’ ดังนี ้
  เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจดัการทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด…เศรษฐศาสตร์ยังหมายถึงการจัดการครัวเรือน  
  การจัดการเศรษฐกิจในบ้าน 
  อยางเรก็ดี นักรียนสวน฿หญมีความขา฿จวาศรษฐศาสตรแมีกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยแ อัน
นื่องมาจากสาหตุของทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ฿นขณะที่มนุษยแองมีความตองการอยางเมมีที่สิ้นสุดหรือเมจํากัด 
ทั้งนี้ มนทัศนแท่ีขาดหายเปจากการ฿หความหมายหรือคํานิยามของนักรียนกลุมนี้นั้น คือ เมเดกลาวคือ ลักษณะที่
สําคัญของวิชาศรษฐศาสตรแ฿นงของการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ดังปรากฏจากการสัมภาษณแ
ดังนี ้
  เศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของวิชาสังคมที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีต่อทรัพยากรทีม่ี อ ยู่
อย่างจ ากัดแต่ความต้องการของมนุษย์ท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัดค่ะ 
 นอกจากน้ี นักรียนบางรายเด฿หคํานิยามหรือความหมายของศรษฐศาสตรแ ที่ขาดมนทัศนแท่ีสําคัญวาดวย
ความตองการของมนุษยแท่ีเมมีที่สิ้นสุดหรือจํากัด ปรากฏ฿นการสัมภาษณแดังนี้ 
  เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในภาพรวมคือเราต้องจัดสรรทรัพยากรสิ่งที่มีจ ากดัทีป่ ร ะ ช า ช น
ต้องการมาก 
 
 2. เศรษฐศาสตร๑จุลภาค (Microeconomics) 
  ศรษฐศาสตรแจุลภาคป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางศรษฐกิจ฿นสวยยอยระดับบุคคลหรือองคแกร
ธุรกิจหนวย฿ดหนวยหนึ่ง ชน การศึกษาพฤติกรรมของผูบริภค พฤติกรรมของผูผลิต การกําหนดราคาสินคา ตลาด
สินคา ละปใจจัยการผลิต ทั้งนี้ ศรษฐศาสตรแจุลภาคสวน฿หญมักป็นรื่องของการกําหนดราคาของสินคาละ
บริการหรือปใจจัยการผลิต จึงทํา฿หบางครั้งรียกศรษฐศาสตรแจุลภาควา ‘ทฤษฎีราคา’ (Price Theory) จากการ
สัมภาษณแนักรียน พบวา นักรียนบางรายเด฿หความหมายของศรษฐศาสตรแจุลภาคดยมุงนนพฤติกรรมทาง
ศรษฐกิจ฿นขอบขตของหนวยยอยทางศรษฐกิจป็นสําคัญ ดังนี้ 
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  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจ  ครับครัว องค์กร 
 
  ...จุลภาคน่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  ในการ
 บริโภคว่าคนต้องการขนาดไหน  เช่น คนต้องการสินค้าตัวนี้มากน้อยแค่ไหนเหมาะเอาไปผลติไ ห ม   ทั้ ง
ภาคของครัวเรือน บริษัท 
  อยางเรก็ดี นักรียนบางรายเด฿หความหมายหรือคําจํากัดความของศรษฐศาสตรแจุลภาค ดยที่
พยายามช่ือมยงคําวา ‘จุลภาค’ นั่นหมายถึง ‘ล็กๆ’ หรือ ‘หนวยล็ก ๆ’ ป็นหลัก ดวยหตุนี้ นักรียนกลุมนี้จึง
พยายามมุงนนที่จะนิยามศรษฐศาสตรแจุลภาคดยตีความหมายนนเปที่คําวา ‘ล็ก ๆ’ ดยที่ละลยมนทัศนแที่
ทจริงของศรษฐศาสตรแจุลภาควาป็นการศึกษาพฤติกรรมทางศรษฐกิจ฿นสวยยอยระดับบุคคลหรือองคแกรธุรกิจ
หนวย฿ดหนวยหนึ่งป็นสําคัญ 
  เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในชุมชนเลก็ ๆ หมู่บ้าน  เครือข่าย สังคมธรรมดา
เล็กๆ ความเป็นอยู่ พฤติกรรมของคน โรงงาน 
  ระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กในครอบครัว เช่น ท าการเกษตร โรงงานภายในประเทศ 
 นอกจากนี้ นักรียนบางรายเด฿หความหมายหรือคําจํากัดความของศรษฐศาสตรแจุลภาค ดยที่พยายาม
ช่ือมยงคําวา ‘จุลภาค’ วาป็นการศึกษา฿นลักษณะกลุมคนหรือชุมชนป็นสําคัญ ซึ่งอาจจะทํา฿หมองภาพ
ศรษฐศาสตรแจุลภาค฿นลักษณะที่ละลยของพฤติกรรมทางศรษฐกิจของบุคคลเป ดังชน 
  ...จุลภาคเป็นวิชาที่ศึกษาถึงมีผลแค่กลุม่ ๆ หนึ่ง เศรษฐกิจชุมชน เช่นการค้าขายสินค้า  กลุ่มเกษตรกร
ขายผลไม้  การลดดอกเบี้ยเพิ่ม ดอกเบี้ยของชุมชนหนึ่ง โรงงาน บริษัท ตลาด 
  ...เป็นวิชาที่สอนและเรียนและศึกษาเกี่ยวกับการจัดการในชุมชน สหกรณ์ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า  
 3. เศรษฐศาสตร๑มหภาค (Macroeconomics) 
  ศรษฐศาสตรแมหภาคป็นการศึกษาพฤติกรรมทางศรษฐกิจทั้งระบบ฿นสวนรวมของประทศ อาทิ 
รายเดประชาชาติ ปริมาณงิน การบริภค การออมละการลงทุน การจางงานดยรวม การคาระหวางประทศ   
การคลัง หน้ีสาธารณะ การพัฒนาศรษฐกิจ รวมถึง การวางงาน งินฟูอ ละงินฝืด ป็นตน จากการสัมภาษณแนั้น 
นักรียนเด฿หคํานิยมกี่ยวกับศรษฐศาสตรแมหภาควาป็นการศึกษาศรษฐศาสตรแ฿นขอบขตของระดับประทศป็น
สําคัญ ดังนี้  
  เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ เช่น ผลผลิต  โดยรวมของ
 ประเทศ การเงิน  การจ้างงาน การพัฒนาประเทศ   
  อยางเรก็ดี นักรียนสวน฿หญมักระบุถึง มนทัศนแ นื้อหา หรือประด็นท่ีศึกษา฿นศรษฐศาสตรแมหภาค
เดอยางถูกตอง ตยังคงมีมนทัศนแที่คลาดคลื่อนกี่ยวกับคําวา ‘มหภาค’ (Macro) ดยที่มีขา฿จผิดหรือมักปล
อยางตรงตัววาหมายถึง ‘฿หญ’ หรือ ‘สิ่งที่มีขนาด฿หญ’ ดวยหตุนี้ จึงทํา฿หกิดมนทัศนแที่คลาดคลื่อนวาศรษฐกิจ
มหภาควาป็น ‘ศรษฐกิจขนาด฿หญ’ นั่นอง ดังปรากฏ฿นการสัมภาษณแ ดังนี้ 
  ...ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีผลกระทบทั้งประเทศ  
  เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทใหญ่ ๆ ท่ีเอกชนช่วยดูแล 
 นอกจากน้ี นักรียนบางรายนั้นมีมนทัศนแท่ีคลาดคลื่อนอยางสิ้นชิง฿นมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแมหภาค  
ดังนี้ปรากฏ฿นบทสัมภาษณแดังนี้ 
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  ... มหภาคนั้นศึกษาเกี่ยวกับการจัดการในประเทศ  พูดถึงความต้องการของคนในประเทศ  การใช้เงิน
ของคนในประเทศ  แรงงาน  ท่ีดิน  ทุน  เงินเดือน 
 4. คําเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
  คาสียอกาสป็นมูลคาสูงสุดของผลประยชนแทางลือกอื่นที่สียเป นื่องมาจากการตัดสิน฿จลือกทํา
กิจกรรมหนึ่งทามกลางบรรดากิจกรรมทางลือกทั้งหมด นื่องจากทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ดวยหตุนี้ ถานําเป฿ช
฿นกิจกรรมหนึ่งมากข้ึนยอมทํา฿หอกาสที่จะนําเป฿ช฿นกิจกรรมอื่น ๆ เดนอยลง คาสียอกาสจึงถือเดวาป็นตนทุน
ที่สําคัญอยางหนึ่ง฿นการตัดสิน฿จ฿นทางลือก การที่ราเมสามารถลือกหรือทําทุกอยางเดอยางพรอมกันนั้น จึงทํา
฿หมีคาสียอกาสที่กิดขึ้นน่ันอง จากการสัมภาษณแนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น ปรากฏผลดังนี้ 
  น่าจะเป็นค่าท่ีเราเสียไปจากการที่เสียไปจากการเลอืกของเราค่ะ เช่นเลือกไปเรยีนกไ็ม่ได้ไปเที่ยวค่ะ 
  เราเรียนหนังสือเราจบมาเรามีเงินเยอะ  ตัวอย่าง คือเราท างานเอกชนได้เงินเดือน 
  หมื่นห้าแต่เราเลือกท างานรัฐบาลเราไดห้นึ่งหมื่นบาท เราก็ไม่ได้เงินหมื่นห้า มันคือค่าเสียโอกาสครับ 
  อยางเรก็ดี นักรียนบางรายยังคงมีมนทัศนแที่คลาดคลื่อนอยางชัดจน ดยขา฿จผิดวาคาสียอกาส
฿นป็นสิ่งที่ราตองจายราคาเป พื่อ฿หเดมาซึ่งสินคาละบริการหลัก หรือขา฿จวาคาสียอกาสมีลักษณะ
ชนดียวกันกับการลกปลี่ยน (Exchange)  ดังปรากฏ฿นการสัมภาษณแดังนี้ 
  ค่าเสียโอกาสน่าจะคลา้ย ๆ กับค่าบริการ  เช่น  การเสียเงินค่าบริการเติมเงินมือถือ เราก็ต้ อ ง เ สี ย
อะไรบ้างอย่างเพื่อให้ได้สินค้า 
  ...มันน่าจะเป็นเสียเงินเงินเพื่อซื้อของมั้งครับ เราจ่ายเงินไป เราได้ของมา แลกกันไปแลกกันมา น่าจะ
เป็นค่าเสียโอกาส 
  นอกจากน้ี ยังคงมีนักรียนบางรายที่อธิบายคาสียอกาสดยพยายามที่จะช่ือมยงความขา฿จเปยัง 
มนทัศนแทางศรษฐศาสตรแอื่น ๆ ดวยหตุนี้ จึงอาจกลาวเดวา นักรียนอาจกิดความสับสน฿นตละมนทัศนแดวย
ความเมขา฿จที่มนยํา฿นตละมนทัศนแ ดังบทสัมภาษณแดังนี้ 
  ค่าเสียโอกาสที่หนูคิด คืออาจจะเป็นการที่เราได้ท าสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ท าสิง่นั้น เพราะอาจจะมีการแย่งชิง
กัน เช่น การแข่งขันการสุดๆ ของตลาด 
  นอกจากน้ี จากการสัมภาษณแมีนักรียนจํานวนเมนอยที่ยังคงมีมนทัศนแที่กี่ยวของกับคาสียอกาสนี้
หายเป (Missing Concepts) ดังสดงเดจากการสัมภาษณแ ดังนี้ 
  ไม่รู้ค่ะ  น่าจะเป็นเราผลิตสินค้าแต่ไม่มีคนซื้อ 
 5. ป๓ญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร๑ (Economic Problems) 
  ปใญหาพื้นฐานทางศรษฐศาสตรแป็นปใญหาที่ทุกหนวยการผลิตจะตองประสบละคํานึงถึง ซึ่งสามารถ
จํานกออกป็น 3 ปใญหาหลัก ดังนี้ ประด็นรก ผลิตอะเร (What to produce) ป็นปใญหาที่ตองตัดสิน฿จวาจะ
ผลิตสินคาละบริการอะเร อีกทั้ง จะตองผลิตสินคาละบริการจํานวนทา฿ดจึงจะพียงพอตอความตองการของ
ผูบริภค ดังนั้น จึงควรลือกผลิตสินคาละบริการที่มีความตองการละความจําป็นมากที่สุดกอนป็นอันดับรก
ประด็นที่สอง ผลิตอยางเร (How to produce) ป็นปใญหาที่ตองพิจารณาวาจะลือก฿ชทคนิคการผลิตอยางเร จึง
จะทํา฿หสียตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําที่สุด ประด็นที่สาม ผลิตพื่อ฿คร (For whom to produce) ป็นปใญหาที่
ตองพิจารณาวาสินคาละบริการที่ผลิตขึ้นมานั้น จะบงสรรหรือจําหนายจายจก฿หกบุคคล฿ดบางจึงจะกิด
ประยชนแสูงสุด จากสัมภาษณแนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักรียนบางสวนยังคงมีความคุนคยกับ
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มนนทัศนแ฿นปใญหาพื้นฐานทางศรษฐศาสตรแเมมากก็นอย อยางเรก็ดี มื่อพิจารณาองคแประกอบ฿นรายละอียดลว 
ยังคงพบวานักรียนยังมีความรูความขา฿จที่ยังเมครบถวนมากนัก ดังที่ปรากฏ฿นการสัมภาษณแ 
  ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การผลิตเราผลิตมาเพื่อใคร  เราผลิตอย่างไร   
  ผลิตเพราะอะไร     
  อยางเรก็ดี มีนักรียนจํานวนเมนอยที่มนทัศนแที่คลาดคลื่อนอยางสิ้นชิง ดยมักจะ ขา฿จวาคําวา 
‘ปใญหา’ นั้นหมายถึง ‘ความคลาดคลน’ อาทิ 
  ...ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ 
  ...ปใญหาศรษฐศาสตรแอาจจะป็นวาราเมมีงินท่ีจะซื้อของ คลายๆกับประทศราจนลยเมสามารถ
สั่งซื้อของจากตางประทศเด จึงป็นปใญหาของรัฐบาล... 
  อีกทั้ง มีนักรียนอีกหลายหลายยังคงมีมนทัศนแที่คลาดคลื่อนวา ‘ปใญหาพื้นฐานทางศรษฐศาสตรแ’ 
นั้น ป็นการเมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาละบริการ ดยมีรายละอียด฿นการสัมภาษณแดังนี้ 
  ทรัพยากรไม่เพียงพอกับการน ามาผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
  ความต้องการของผู้บริโภค อุปสงค์ - อุปทาน การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  
  นอกจากนี้ นักรียนหลายหลายมีมนทัศนแที่คลาดคลื่อนเปจากมนทัศนแที่ถูกตองอยางสิ้นชิง ดังที่
ปรากฏ฿นการสัมภาษณแ ดังนี้ 
  การขาดทุน มีคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรหมดไม่มีผลิต 
 6. ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร๑ (Economic Resources) 
  ฿นทางศรษฐศาสตรแ คําวา ‘ทรัพยากร’ หรืออาจรียกเดอีกอยางหนึ่งวาป็น ‘ปใจจัยการผลิต’ ป็นสิ่ง
ที่นํามา฿ช฿นการผลิตสินคาละบริการพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยแ ดยที่ทรัพยากรหรือปใจจัยทางการ
ผลิต฿นทางศรษฐศาสตรแนั้นสามารถจํานกออกป็น 4 ประภท เดก ทุน ที่ดิน รงงาน ละผูประกอบการ ดยที่
ผลตอบทนปใจจัยการผลิต฿นตละประภทนั่นคือ ดอกบี้ย คาชา คาจาง ละกําเร ตามลําดับ จากการสัมภาษณแ 
พบวา นักรียนสวน฿หญมักมีสามารถบอกถึงทรัพยากรทางศรษฐศาสตรแเดตามบทรียน ดังนี้ 
  ทรัพยากรที่ว่าก็มีทรัพยากรมนุษย์และก็ทรัพยากรทางธรรมชาติครับ  คือ ที่ดิน  ผลตอบแทน คือ ให้
เช่า ได้ค่าเช่า  เอาไปขายได้เงินครับ  แรงงาน  ผลตอบแทน คือ ค่าจ้าง ทุน  คือ เงินส่วนตัวเอาไปลงทุนเช่าที่ดิน
สร้างโรงงาน  ผลตอบแทนท่ีได้คือ  ดอกเบี้ย แล้วก็ผู้ประกอบการ  ผลตอบแทนคือ  ลงทุนไปก็ได้ก าไรครับ 
  อยางเรก็ดี นักรียนบางรายมีมนทัศนแท่ีคลาดคลื่อนกี่ยวกับ ‘ทุน’ วาหมายถึง ฉพาะงินทุนหรืองิน
ที่฿ชลงทุนพียงทานั้น หรือขา฿จวาทุนนั่นคือ ‘คา฿ชจาย฿นการลงทุน’ ดังท่ีปรากฏ฿นการสัมภาษณแดังนี้ 
  ทุน ก็คือ เงินเริ่มต้นในการเริ่มธุรกิจมั่งค่ะ 
  ทุนน่าจะหมายถึง เงินลงทุนท่ีการต้องลงทุนที่จะไปเพื่อให้ตั้งกิจการได้ เช่น ถ้าเราเปิดร้านขายของเรา
ก็ต้องมีเงินทุนก่อน แล้วก็ลงทุนซื้อของเพื่อมาขาย น่าจะประมาณนี้ 
  อยางเรก็ดี นักรียนบางรายยังคงมีมนทัศนแที่คลาดคลื่อนกี่ยวกับผูประกอบการ ซึ่งอาจขา฿จวา 
ผูประกอบการนั่นก็คือ หัวหนาคนงานบางหรือป็นจาของธุรกิจบาง ซึ่งอาจจะคลาดคลื่อนจากมนทัศนแท่ีถูกตองวา 
ผูประกอบการนั้นป็นผูที่รวบรวมปใจจัยการผลิต เดก ที่ดิน รงงาน ละทุน พื่อ฿ช฿นการผลิตสินคาละบริการ
พื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริภค ดังท่ีปรากฏ฿นการสัมภาษณแ ดังนี้ 
  ผู้ประกอบการ คือคนที่เป็นหัวหน้าคนงานหรือจะท าสิ่งที่อยากจะท า หรือคนที่ดูแลคนงานให้ท างาน
ตามที่สั่ง 
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  นอกจากนี้ มีนักรียนบางสวนที่ยังคงมีมนทัศนแที่กี่ยวของกับทุนที่หายเป (Missing Conception) 
กลาวคือ ยังคงเมสามารถอธิบายเดวาทุนนั้นคืออะเร ดังปรากฏ฿นการสัมภาษณแ ดังนี้ 
  ทุน คือ ทุน ไม่รู้สิว่าคืออะไร 
 7. หนํวยทางเศรษฐกิจ  (Economic Unit) 
  หนวยทางศรษฐกิจ หมายถึง บุคคลหรือองคแกรตาง ๆ ซึ่งป็นผูประกอบการทางศรษฐกิจละ
กิจกรรมทางศรษฐกิจ หนวยศรษฐกิจท่ีกลาวถึง฿นบทรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมักป็นระบบศรษฐกิจ
อยางงาย ท่ีประกอบเปดวย 3 กลุมหลัก ๆ ดยที่ตละหนวยนั้นมีองคแประกอบ หนาที่ ละปูาหมายทางศรษฐกิจ
ที่ตกตางกันออกเป ประภทรก หนวยครัวรือน (Household) ป็นหนวยศรษฐกิจท่ีกี่ยวของทั้งการป็นจาของ
ปใจจัยการผลิตละผูบริภค ประภทท่ีสอง หนวยธุรกิจ (Business Unit) ป็นหนวนที่นําอาปใจจัยการผลิตตาง ๆมา
ผสมผสานกันผลิตสินคาละบริการพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริภคที่อยู฿นหนวยศรษฐกิจ เมวาจะป็น
หนวยครัวรือน หนวยธุรกิจดวยกันอง หรือหนวยของรัฐบาล ดยที่หนวยของธุรกิจก็จะมีหนาที่ทั้งผูผลิตละผูขาย 
ละประภทที่สาม หนวยรัฐบาล (Government) ป็นหนวยงานสวนราชการหรือภาครัฐดยมีวัตถุประสงคแพื่อ
ดํานินการกิจกรรมสาธารณประยชนแซึ่งจะชวยหลือ สงสริม ละควบคุมดูลกิจกรรมทางศรษฐกิจ฿หป็นเปตาม
นวที่ประทศตองการ จากการสัมภาษณแนักรียน พบวา นักรียนบางสวนสามารถขา฿จถึงความสัมพันธแของหนวย
ศรษฐกิจ฿นรูปบบอยางงาย กลาวคือ มีพียงหนวยครัวรือนละหนวยของธุรกิจ ดังปรากฏ฿นการสัมภาษณแ ดังนี ้
  จะมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคค่ะ คือผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาให้ผู้บริโภคซื้อ 
  ระบบเศรษฐกิจนั้นจะเกี่ยวข้องกับการมีผูผ้ลติผูบ้ริโภคมกีารซื้อขายกัน  มีการห มุ น เ วี ย น กั น ท า ง
การเงิน  เช่น ผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าของออกมาให้ผู้ซื้อ ซื้อ ครับ 
  นอกจากนี้  นักรียนบางสวนสามารถขา฿จถึงความสัมพันธแของหนวยศรษฐกิจ฿นรูปบบที่
สลับซับซอนมากขึ้น หรือป็นระบบศรษฐกิจบบปิดที่มีภาครัฐบาลขามากี่ยวของดวย ดังปรากฏ฿นการสัมภาษณแ 
ดังนี ้
  กระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายภาครฐั เศรษฐกิจ และภาคค รั ว เ รื อ น 
ผู้บริโภคจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาล และผู้บริโภคไดเ้งินเดือนจากการท างานและน ามาซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และผู้ผลิตก็
ผลิตให้ผู้บริโภคต้องการ  
  นักรียนบางสวนสามารถขา฿จถึงความสัมพันธแของหนวยศรษฐกิจ฿นรูปบบท่ีสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 
หรือป็นระบบศรษฐกิจบบปิดที่มีภาครัฐบาลละสถาบันทางการงินขามากี่ยวของดวย ดังปรากฏ฿นการ
สัมภาษณแ ดังนี ้
  เราซื้อสินค้าจากแม่ค้าไปรบัมาจากเกษตรกร สมมุติ เราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องไปกู้ เ งิ น จ า ก
ธนาคารมาก่อน แล้วเรามาจ้างพนักงานแล้วส่งสินค้าออกไปขายเราได้ก าไรมา ธนาคารก็จะเก็บดอกเบี้ยจากเรา และ
รัฐบาลก็มาจัดเก็บภาษีจากเรา ส่วนลูกจ้างก็ไดเ้งินจากค่าจ้างจากเราก็จะเอาเงินไปซื้อสนิค้าท่ีเขาตอ้งการและบริการ
ต่าง ๆ ซึ่งในสินค้าและบริการนั้น ๆ ก็มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แลว้ซึ่งก็เป็นการช าระภาษีใหก้บัรัฐอยู่แล้ว  
  อยางเรก็ดี จากการสัมภาษณแนักรียนนั้น พบวา มนทัศนแที่สําคัญกี่ยวกับหนวยทางศรษฐกิจละ
วงจรทางศรษฐกิจหรือความสัมพันธแ฿นหนวยศรษฐกิจนั้น นักรียนยังเมเดช่ือมยงกับภาคตางประทศ กลาวคือ 
วงจรทางศรษฐกิจมักมีลักษณะที่กี่ยวของกับหนวยครัวรือน หนวยธุรกิจ หนวยรัฐบาล ละสถาบันทางการงิน
ป็นสําคัญ หรือท่ีรียกวาป็นระบบศรษฐกิจบบปิดนั่นอง 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาช้ีชัดวา นักรียนที่มีมนทัศนแท่ีคลาดคลื่อนทางศรษฐศาสตรแมักกิดจากการที่ผูรียนนั้น
พยายามตีความของมนทัศนแตามความหมายของภาษาป็นหลัก จึงทํา฿หการ฿หความหมายของมนทัศนแทาง
ศรษฐศาสตรแของผูรียนตกตางเปจากความป็นจริง ซึ่งสอดคลองกับท่ี Nowicki and Meehan (1996) เด฿หบงช้ี
เววาการสรางมนทัศนแของผูรียนนัน้ข้ึนอยูกับการสวงหาละการผสมผสานขอมูลอยางดีที่สุดทาท่ีป็นเปเดอันจะ
ทํา฿หกิดความช่ือมยงละการความกี่ยวพันของกรอบนวความคิด ดวยหตุนี้อง การ฿ชพียงคความขา฿จ
ทางดานภาษาของผู รียนพื่อกอรางความขา฿จทางดานมนทัศนแจึงอาจสงผลตอการสรางมนทัศนแทาง
ศรษฐศาสตรแที่คลาดคลื่อนของผูรียนเด 
 2. ผลการศึกษา พบวา นักรียนสวน฿หญประสบกับปใญหาของมนทัศนแที่สูญหายเป (Missing 
Conceptions) กลาวคือ ผูรียนเมมีความจําหรือความขา฿จ฿นมนทัศนแนั้นอยูลย หตุที่ป็นชนนี้นั้นสามารถ
อธิบายเดดวยทฤษฎีการรียนรูตาง ๆ อาทิ ทฤษฎีการรียนรูของปใญญานิยม (Cognitivism) ที่กลาววา  
กระบวนการทางปใญญาหรือความคิด การรียนรูจึงป็นกระบวนการทางสติปใญญา฿นการสรางองคแความรูละความ
ขา฿จ฿นตนอง นักจิตวิทยากลุมนี้฿หความสน฿จศึกษาปใจจัย฿นตัวบุคคลที่รียกวาครงสรางทางปใญญา มีผลตอ
ความจํา การรับรูละการกปใญหาของบุคคล (นรา สมประสงคแ ละกศล มีคุณ. 2556; สุวรรณี ยหะกร. 2554)  
 3. ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีชัดวา การศึกษาทางศรษฐศาสตรแ฿นขั้นรกริ่มหรือการสรางมนทัศนแทาง
ศรษฐศาสตรแมักมีอกาสที่จะกิดความคลาดคลื่อนอยางงายดาย อันนื่องดวยผูรียนอาจจะมองวาศรษฐศาสตรแ
อาจจะป็นรื่องที่เกลตัวออกเป ดังนั้น มีนักรียนจํานวนเมนอยที่พยายามช่ือมยงมนทัศนแทางศรษฐศาสตรแที่เด
จากรียนรูกับประสบการณแหรือวิถีชิวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kneppers, van Boxtel and 
van Hout-Wolters (2012) ที่บงช้ีวาผูรียนมักเม฿หสน฿จกี่ยวกับนื้อหาทางดานศรษฐศาสตรแมากนัก หรือรียกวา 
ขั้นของการปรับตัว฿หชิน (Acclimation) กับนื้อหาสาระ฿หมมกระนั้น ผูรียนยังคงความสน฿จ฿นสถานการณแที่กิด
ขั้น  อันจะนําเปสูการ฿หความสน฿จ฿นนื้อหาสาระละประด็นที่สําคัญกี่ยวกับศรษฐศาสตรแมากยิ่งขึ้นซึ่ง฿น
ปใจจุบันกระบวนทัศนแทางการศึกษา฿นศรษฐศาสตรแเดปลี่ยนปลงจากการมุงนนศึกษา฿นชิงวิชาการป็นการ
มุงนนการรียนการสอนพื่อตอบสนองความตองการของผูรียน฿นชีวิตประจําวันละ฿นอนาคต  
 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 1. ฿นการศึกษาจัดการรียนการสอน฿นนื้อหาทางศรษฐศาสตรแนั้น ครูผูสอนจําป็นที่จะตองอธิบาย
ขยายความรากศัพทแทางดานศรษฐศาสตรแ ดยทําการปรียบทียบ฿หห็นถึงความหมือนละความตกตางของนน
ทัศนแทางดานศรษฐศาสตรและศาสตรแตาง ๆ ที่กี่ยวของ 
 2. ครูผูสอนควรมุงนนการสรางความรูความขา฿จกลเกของพฤติกรรมทางศรษฐศาสตรแ พื่อทํา฿ห
ผูรียนนั้นมีมนทัศนแดี่ยวละการช่ือมยง฿นมนทัศนแท่ีถูกตองละความชัดจนมากยิ่งข้ึน 
 3. ฿นการจัดการรียนการสอนทางศรษฐศาสตรแ ครูผูสอนควรมีการตรวจสอบมนทัศนแทางดาน
ศรษฐศาสตรแอยางตอนื่อง อันจะสวนชวยท่ีจะลดปใญหามนทัศนแท่ีสูญหายของผูรียน 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตํอไป 
 1.  ผลจากการศึกษาครั้งนี้เดช้ีชัดวา ผูรียนพยายามสรางมนทัศนแดยอาศัยพื้นฐานของการตีความ
ทางดานภาษาละตามสามัญสํานึกของผูรียนป็นหลัก ดวยหตุนี้ การศึกษาครั้งตอเปจึงควรศึกษาชิงปรียบทียบ
มนทัศนแทางดานศรษฐศาสตรและมนทัศนแทางศาสตรแที่ กี่ยวของ อาทิ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา ละ
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มานุษยวิทยา ป็นตน อันจะทํา฿หทราบถึงมุมมองการสรางมนทัศนแของผูรียนทางศรษฐศาสตรแวามีความหมือน
หรือความตางอยางเร฿นการสรางมนทัศนแดวยหลักวิชาที่กี่ยวของ 
 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักรียนประสบกับปใญหามนทัศนแที่สูญหาย (Missing Conceptions) ซึ่ง
วัตถุประสงคแ฿นการศึกษาครั้งน้ีเดมุงนนที่ศึกษาหลงที่มาฉพาะตัวผูรยีนป็นสาํคัญ ดวยหตุนี้ การศึกษาครั้งตอเป
ควรขยายขอบขต฿นการศึกษาเปถึงการวิคราะหแบบรียนที่฿ช฿นรงรียน ละครูผูสอน อันจะทํา฿หทราบถึง
หลงที่มาท่ีชัดจนของมนทัศนแท่ีคลาดคลื่อนละมนทัศนแท่ีสูญหายเป 
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โมเดลสมการโครงสร๎างทักษะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ที่สํงผลตํอโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

A STRUCTURAL EQUATION MODELING OF THE SCHOOL ADMINISTRATOR SKILLS IN 21st 
CENTURY AFFECTING QUALITY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF LOEI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA 2 
 

อุษณีย๑  สีแก๎วต๎ู1 
Udsanee Seekaewtu1 

เสาวนี  สิริสุขศิลป์1 
Saowanee Sirisooksilp1 

1นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ 
มหาวิทยาลยัขอนกน 

1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนกน 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ละ
ระดับรงรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 2) ตรวจสอบความสอดคลอง
กลมกลืนของมดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอรงรียนคุณภาพ 3) 
ศึกษาอิทธิพลทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ ดย฿ชกลุมตัวอยาง
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาละครู รวมทั้งสิ้น 420 คน การดํานินการวิจัย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿น
การก็บรวบรวมขอมูล วิคราะหแขอมูล พื่อหาคาการจกความถี่ คารอยละละวิคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
บบพียรแสัน วิคราะหแมดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียน
คุณภาพ ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ดยภาพรวม ละรายดานมีคาฉลี่ยอยู฿นระดบัมาก ดยดานท่ีมีคาฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ละดานท่ีมีคาฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทักษะดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ
พื่อการสื่อสาร 2) ระดับรงรียนคุณภาพ พบวา ดยภาพรวม ละรายดานมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ดยดานที่มี
คาฉลี่ยมากท่ีสุด คือ รงรียนป็นบบอยางท่ีดี ละดานที่มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3) 
ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของมดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่  

21 ท่ีสงผลตอรงรียนคุณภาพ มีความสอดคลองชิงประจักษแ ดยพิจารณาจากคาเค-สควรแ (χ2 ) ทากับ 14.294 

คาองศาอิสระ (df) ทากับ 10 คาเค-สควรแตอองศาอิสระ (χ2/df) ทากับ 1.4294 มีคานัยสําคัญทางสถิติ (P) 
ทากับ 0.1600  คาความคลาดคลื่อน฿นการประมาณคาพารามิตอรแ (RMSEA) ทากับ 0.045 คารากของคาฉลี่ย
กําลังสองของความคลาดคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) ทากับ 0.071 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองหมาะสม
ปรียบทียบ (CFI) ทากับ 0.997 คาดัชนีวัดระดับความหมาะสมพอดีเมอิงกณฑแ (TLI) ทากับ 0.988 4) ขนาด
อิทธิพลทางตรงของตัวปรทํานายท่ีสงผลตอรงรียนคุณภาพ มีอิทธิพลชิงบวกทากับ 0.777 ดยตัวปรทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ฿นมดลสามารถอธิบายความปรปรวนของรงรียนคุณภาพเดรอยละ 60.4 
คําสําคัญ : ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21, รงรียนคุณภาพ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to : 1) study the level of the School Administrator 
Skills in 21st Century and the level of Quality School 2) validate a goodness of fit of structure 
equation modeling of the School Administrator Skills in 21st Century and Quality School under 
the Office of Loei Primary Educational Service Area 2. The research design was Descriptive 
Research. The sample of this study were 420 persons consisted of administrators and teachers. 
Research instrument was the Questionnaire. Data were analyzed by basic of statistics and statistic 
of the structure equation model (SEM). The research findings found that ; 1) Level of the School 
Administrator Skills in 21st Century in overall, and each aspect showed the mean score were at 
high level. The highest average is Interperson Skills and the lowest average is Communication and 
Technology Skills, 2) Level of Quality School in overall, and each aspect showed the mean score 
were at high level. The highest average is School is a best practice and the lowest average is 
Professional Administrators, 3) The structure equation model of the School Administrator Skills in 

21st Century Affecting Quality School was fitted as practical statistic values ; χ2=14.294, df =10, 

χ2/df= 1.4294, P=0.1600, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.071, CFI = 0.997, TLI = 0.988, 4) The 
influences of the School Administrator Skills in 21st Century Affecting Quality School, found that 
there were the total positive influences of 0.777 in models can be described the variability of 
60.4 percent. 
Keywords :  Administrator Skill, 21st Century, Quality School 
 
ที่มาและความสําคัญ 
 คุณภาพของรงรียนป็นประด็นปใญหาหนึ่ งที่สั งคมเทยกําลัง฿หความสําคัญ฿น อันดับตนๆ 
กระทรวงศึกษาธิการกําลังพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาดวย ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญตอการกเข
ปใญหาละพัฒนารงรียนก็คือผูบริหารรงรียนนั่นอง จากรายงานการประมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ปีการศึกษา 2559 พบวาสภาพปใญหาดานคุณภาพของรงรียนที่อยู฿นสงักัด
ตกตางกัน ท้ังนี้ป็นผลมาจากคุณภาพ฿นการบริหารจัดการภาย฿นสถานศึกษาละทักษะของผูบริหารสถานศึกษา 
(สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2. 2559 : 52) 
 ผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21  จะตองป็นผูมีความรู ความสามารถ ความขา฿จ฿นหลักการละ
ทฤษฎีการบริหาร ละทักษะดานตางๆ ทักษะของผูบริหารป็นหลัก฿นการขับคลื่อนองคแการเปสูปูาหมาย อัน
ประกอบดวย ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดานการจัดการ ทักษะดาน
ภาวะผูนํา ละทักษะดานทคนลยีพื่อสื่อสาร ผูบริหารตองปรับวิธีการคิดละการบริหาร฿หสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา (สํานักงานลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 11-12)  
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ฿นการจัดการศึกษา นื่องจากผูบริหารสถานศึกษาคือบุคคลที่ป็น
กลเกสําคัญ ท่ีจะทํา฿หการดํานินงานของรงรียน฿หมีประสิทธิผลละประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผูรียน
฿หบรรลุปูาหมาย ท้ังนี้พราะผูบริหารสถานศึกษาป็นผูมีอํานาจละหนาที่฿นการกําหนดนยบาย ละตัดสิน฿จ฿น
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ระดับสถานศึกษา ภาย฿ตขอจํากัด ละง่ือนเขของทรัพยากร เดก คน งิน วัสดุ ละการจัดการป็นสําคัญ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติ. 2549 : 76) ฿นสังคมที่มีการปลี่ยนปลงอยางรวดร็ว การพัฒนา
รงรียนเปสูความสําร็จตามวิสัยทัศนแของสถานศึกษา ละความสําร็จ  หรือประสิทธิผลของงานทุกดานยอมขึ้นอยู
กับผูนําหรือผูบริหารป็นสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21  จะตองป็นผูมีความรู ความสามารถ ความ
ขา฿จ฿นหลักการละทฤษฎีการบริหาร ละทักษะดานตางๆ ดยฉพาะทักษะดานการบริหารซึ่งป็นรูปบบของ
ผูนําที่นําความจริญกาวหนามาสูองคแการ ทักษะของผูบริหารป็นหลัก฿นการขับคลื่อนองคแการเปสูปูาหมาย อัน
ประกอบดวย ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดานการจัดการ ทักษะดาน
ภาวะผูนํา ละทักษะดานทคนลยีพื่อสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกลาวผูบริหารตองปรับปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดละการ
บริหารจัดการบบ฿หม฿หสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ละทันตอการปลี่ยนปลงของสังคมลกยุคดิจิทัล 
 ผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษามดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผล
ตอรงรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 หากพบวามดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลชิงประจักษแ ก็สามารถนําผลการวิจัยเป฿ชป็นขอมูลประกอบการวางผนละจัดลําดับความสําคัญ฿นการ
สริมสรางคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา พื่อการพัฒนารงรียน฿หมีคุณภาพละสอดคลองกับสภาพปใจจุบัน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ละระดับรงรียนคุณภาพ สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2  
 2. พื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของมดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 
 3. ศึกษาอิทธิพลทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการสังคราะหแทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ตามตารางที่ 1 ผูวิจัยเดสังคราะหแ
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษาของรงรียน ฿นสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 จากทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยที่กี่ยวของของ Wiles 
(1967), Sergiovanni (1983), Harris (1986), Drake & Roe (1996), Katz (2005),   Robert L. Katz (1955),     
John R. Hoyle (2005),   ทิศนา  ขมณี (2540),    สมศักดิ์  คงที่ยง (2545),  สุทพ  พงศแศรีวัฒนแ (2545), ชัย
สฏฐแ  พรหมศรี (2550), ทองทิพภา ริริยะพันธแ (2550), จรวยพร  ธรณินทรแ (2550),  ทองพันช่ัง  พงษแวารินทรแ 
(2552), ปรียาพร วงศแอนุตรรจนแ (2548), ลือกองคแประกอบเด 5 ดานดังนี้ คือ 1) ทักษะดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล 2) ทักษะดานความคิดรวบยอด 3) ทักษะดานการจัดการ 4) ทักษะดานการ฿ชทคนลยีพื่อการสื่อสาร 5) 
ทักษะดานภาวะผูนํา  
 ละจากการสังคราะหแองคแประกอบรงรียนคุณภาพ ฿นตารางที่ 2 ผูวิจัยเดสังคราะหแจากนวคิด ทฤษฎี 
ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของของ Simon (1995), Sergiovani (2001), Lunenburg & Ornstein (2004), อํารุง  จันทวา
นิช (2547), ต็มดวง  จํานงคแ (2550), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552), พูนสิน ประคํามินทรแ 
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(2555)  ลือกองคแประกอบ 5 ดาน คือ 1) ประสิทธิภาพการสอนของครู 2) ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3) 
หลักสูตรหมาะสมกับผูรียนละทองถิ่น 4) สิ่งวดลอมละบรรยากาศการรียนรู 5) รงรียนป็นบบอยางท่ีดี 
 

 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. โมเดลสมการโครงสร๎างทักษะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สํงผลตํอโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง รูปบบจําลองที่สดงความสัมพันธแ
ชิงสําหตุระหวางทักษะของผูบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 กับรงรียนคุณภาพ สังกัด สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ดยขียนป็นชุดสมการหรือขียนป็นผนภาพจําลองความสัมพนัธแครงสรางชิงสน 
 2. ตัวแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ตัวปรที่เมสามารถวัดเดดยตรง ตจะประมาณคาเด 
จากตัวปรสังกตเด (observed variable) ของตละตัวปรฝงนั้น เดก ทักษะของผูบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 
ละรงรียนคุณภาพ 
 3. ทักษะของผ๎ูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู ความชํานาญ ความสามารถ฿นการดํานินกิจกรรม
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 พื่อ฿หการปฏิบัติงานบรรลุปูาหมายหรือวัตถุประสงคแที่กําหนดเว
อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ซึ่งวัดเดจากบบสอบถามบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ 
  3.1 ทักษะด๎านสัมพันธภาพระหวํางบุคคล (Interperson Skills) หมายถึง ความสามารถ฿นการ
ความสามารถ฿นการปฏิบัติตนการควบคุมอารมณแ การป็นมิตร ยอมรับ ยกยอง ละ฿หความสําคัญกับความสามารถ
ของตละบุคคล มีนวทางการปฏิบัติงานเป฿นทิศทางดียวกัน มอบหมายงาน฿หปฏิบัติตรงตามความสามารถ การ
สรางความรวมมือกับบุคลากร฿นรงรียน฿หทํางานรวมกันอยางมีความสุข  
  3.2 ทักษะด๎านความคิดรวบยอด หมายถึง (Conceptual Skills) หมายถึง ความรูความสามารถ฿น
การประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาสถานศึกษา วิคราะหแสภาพปใจจุบันปใญหา วิคราะหแ จุดข็ง จุดออนของ
สถานศึกษา การศึกษานวนม฿นการปลี่ยนปลงตางๆ การตัดสิน฿จดยคํานึงถึงสวนรวมป็นสําคัญ วิคราะหแการ
฿ชทรัพยากรเดถูกตองละหมาะสมกับศักยภาพละขอจํากัดที่มีอยู 
  3.3 ทักษะด๎านการจัดการ (Management Skills) หมายถึง ความสามารถ฿นการตัดสิน฿จ วินิจฉัย 
สั่งการ การวางผนกลยุทธแที่สามารถนําเปปฏิบัติเดชัดจน การสรางครือขายความรวมมือ฿นการบริหารละ
ปฏิบัติงาน฿นสถานศึกษา การสรางรงจูง฿จ สริมรง ละการกระตุน฿หครูทํางานเดต็มศักยภาพบรรลุ
วัตถุประสงคแของสถานศึกษา การนําทคนิค กระบวนการบริหารเปประยกุตแ฿ช฿นการปฏิบัตงิานอยางมีประสิทธิภาพ 

รงรียน
คุณภาพ 

ประสิทธิภาพการสอนของคร ู

ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

หลักสูตรหมาะสมกบัผูรียนละทองถ่ิน 

สิ่งวดลอมละบรรยากาศการรียนรู 

รงรียนป็นบบอยางที่ด ี

ทักษะของผูบริหาร
สถานศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 

฿นศตวรรษที 21 

ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ทักษะดานความคิดรวบยอด 

ทักษะดานการจัดการ 

ทักษะดานการ฿ชทคนลยีพื่อการสื่อสาร 

ทักษะดานภาวะผูนํา 
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  3.4 ทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร (Communication and Technology Skills) 
หมายถึง ความรูความสามารถ฿นการ฿ชสื่อทคนลยีอยางถูกตอง มีทักษะการ฿ชภาษาอังกฤษ฿นชีวิตประจําวัน มี
การ฿ช ICT ผานสังคมออนเลนแ฿นการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล นําทคนลยีสารสนทศมาบริหารจัดการละ
฿หบริการ สงสริมการ฿ชนวัตกรรมทคนลยี฿นการพัฒนาการรียนการสอนของครู ละสงสริม฿หบุคลากร฿ชสื่อ
ทคนลยีที่ทันสมัย฿นการปฏิบัติงาน   
  3.5 ทักษะด๎านภาวะผู๎นํา (Leadership Skills) หมายถึง ความสามารถ฿นการนมนาวผูรวมงาน การ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต รูจักสียสละประยชนแสวนตนพื่อรักษาประยชนแสวนรวม การมีกลยุทธและทคนิควิธี
฿นการปฏิบัติงานเดอยางหมาะสม ความสามารถ฿นการกปใญหาละความขัดยงดย฿ชความคิดชิงกลยุทธแ 
กวางเกล สามารถกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาเดชัดจนละสอดคลองกับนวปฏิรูปการศึกษา 
 4. โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง รงรียนที่มีสังคม บรรยากาศละสิ่งวดลอมท่ีอื้ออํานวย฿หป็นรงรียน
หงการรียนรู มีความพรอม฿นดานทรัพยากรวัตถุ ทคนลยี งบประมาณ ละทรัพยากรบุคคล สามารถจัด
การศึกษาเดอยางดี ทั้ง฿นดานการบริหารจัดการ การจัดการรียนรู ทํา฿หผูรียนมีคุณภาพสูง ประสบความสําร็จ
ทางวิชาการ ป็นองคแกรหงการรียนรู รวมทั้งป็นสถานศึกษาที่สามารถป็นบบอยาง฿นการ฿หความชวยหลือ
ชุมชน ละสถานศึกษาอ่ืนเด 
  4.1 ประสิทธิภาพการสอนของครู (Teacher efficiency) หมายถึง ความรูความสามารถ฿นการ
จัดการรียนการสอน สามารถวิคราะหแหลักสูตรช่ือมยงกับสิ่งวดลอม฿นชีวิตจริง฿นการจัดการรียนการสอน ทํา
฿หนักรียนกิดการรียนรูตามความถนัดละความสามารถ มีทคนิคการสอน มีการนมนาว฿จ จูง฿จ ฿หนักรียนพึง
พอ฿จ฿หความรวมมือ฿นการรียนรูเดอยางมีความสุข ละพัฒนาตนองตอนื่อง รวมทั้งการพัฒนาตนองละรียนรู
นวัตกรรม฿หมๆ  
  4.2 ผ๎ูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (Professional administrators) หมายถึง ความรูความสามารถ 
ละทักษะดานการบริหารจัดการ จนป็นที่ยอมรับของสังคม การสรางวิสัยทัศนแรวม การปิดอกาส฿หบุ คลากรมี
สวนรวมละสดงความคิดห็น฿นการบริหารจัดการ การป็นผูนําทางวิชาการ ความสามารถ฿นการตัดสิน฿จ ละ
กปใญหาเดอยางหมาะสม คํานึงถึงการยอมรับจากทุกฝุาย     มีทคนิคการประสานงานที่ดี รวมทั้งการป็นผูมี
คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนป็นบบอยางที่ดี 
  4.3 หลักสูตรเหมาะสมกับผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น (Curriculum suitable for learners and locals) 
หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละตอบสนองตอความตองการ
ของผูรียนละทองถิ่น มีอกสารประกอบหลักสูตรพียงพอละครบทุกสาระ มีการวิจัยละพัฒนาหลักสูตร฿ห
หมาะสมกับสภาพการปลี่ยนปลงทางดานศรษฐกิจ ละสังคม สามารถป็นตนบบ฿หกับสถานศึกษาอื่น มีการ
นิทศ ติดตาม ประมินผล ละปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ละรายงานผล฿หสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4.4 สิ่งแวดล๎อมและบรรยากาศการเรียนร๎ู (Environment and learning atmosphere) หมายถึง 
ที่ตั้งของรงรียนมีความหมาะสม การคมนาคมสะดวก ปลอดภัยจากหลงอบายมุข ละปลอดจากมลภาวะ มี
ความรมรื่น สะอาด ป็นระบียบรียบรอย มีความสวยงาม อาคารรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ สื่อละ
หลงรียนรูมีความปลอดภัย อื้อตอการจัดกิจกรรมการรียนการสอน ละสงสริมการรียนรูของนักรียน การ
จัดบริการน้ําดื่มน้ํา฿ช ภชนาการ บริการ สุขภาพอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ละปลอดภัย ชุมชนมีความ
ขมข็ง หลงรียนรู฿นชุมชน รวมทั้งภูมิปใญญาทองถิ่นมีความหลากหลาย อื้อตอการจัดการศึกษาของรงรียน 
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  4.5 โรงเรียนเป็นแบบอยํางที่ดี (School is a best practice) หมายถึง รงรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี
สามารถป็นบบอยางที่ดีกชุมชน ละรงรียนอื่น฿นการพัฒนา มีการนิทศ ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติงาน
ของรงรียนอยางสม่ําสมอ ครูละบุคลากร฿นรงรียนรวมกิจกรรมชุมชน บริการชุมชน ละสนับสนุน สงสริม
กิจกรรมชุมชน พื่อพัฒนาการจัดการศึกษา รวมทั้งครูละบุคลากร฿นรงรียน ฿หการสงสริม ละสนับสนุน
รงรียนอื่นๆ พื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผูวิจัยเดดํานินการตามลําดับ ดังตอเปนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
   1.1 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ละครู฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1,705 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษาละครู 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางพิจารณาจากขอมูลการวิจัยซึ่งตอง฿ชสถิติวิคราะหแขั้นสูง คือ การวิคราะหแมดล
สมการครงสราง (SEM) ตอง฿ชกลุมตัวอยางขนาด฿หญ กณฑแสําหรับขนาดกลุมตัวอยางป็นฟใงกแชันพารามิตอรแที่
ตองการประมาณคา คือตองมีขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 20 คน ตอ 1 พารามิตอรแ (Hair et al., 2010) สําหรับ
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 21 พารามิตอรแ ฿ชอัตราสวน 20 : 1 เดกลุมตัวอยางจํานวน 420 คน  
 2. ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
  2.1 ตัวปรตน คือ ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 เดก 1) ทักษะดานสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล 2) ทักษะดานความคิดรวบยอด 3) ทักษะดานการจัดการ 4) ทักษะดานการ฿ชทคนลยีพื่อการ
สื่อสาร 5) ทักษะดานภาวะผูนํา  
  2.2 ตัวปรตาม คือ รงรียนคุณภาพ เดก 1) ประสิทธิภาพการสอนของครู 2) ผูบริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ 3) หลักสูตรหมาะสมกับผูรียนละทองถิ่น 4) สิ่งวดลอมละบรรยากาศการรียนรู 5) รงรียนป็น
บบอยางท่ีดี 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม (Questionnaires) ที่กี่ยวกับทักษะของผูบริหาร
สถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 ละรงรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 บง
ออกป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 ป็นบบสอบถาม
กี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 
ตอนท่ี 3 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับรงรียนคุณภาพ มีสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2  
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
  ฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นครั้งนี้  ผูศึกษาเดดํานินการก็บรวบรวมขอมูลดวยตนองดังนี้   
  4.1 บันทึกสนอ฿หบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนกนออกหนังสือขอความรวมมือ฿นการก็บ
รวบรวมขอมูลการศึกษาอิสระ จากคณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนกน ถึงผูอํานวยการสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 พื่อขอความอนุคราะหแ฿นการก็บรวบรวมขอมูล สําหรับทดลองครื่องมือละขอ
ความอนุคราะหแ฿นการก็บรวบรวมขอมูล   
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  4.2 ผูศึกษาติดตอประสานงานเปยังรงรียนที่ป็นกลุมตัวอยางดวยตนองละทาง เปรษณียแพรอม
ทั้งขอความอนุคราะหแสงบบสอบถามคืนทางเปรษณียแตามที่อยูที่ผูศึกษาเดระบุเวหนาซองพรอมติดสตมปเว
รียบรอยลว พื่อสะดวก฿นการสงบบสอบถามกลับ 
  4.3 ก็บรวบรวมขอมูลละติดตามบบสอบถามที่เดรับกลับคืน ละตรวจสอบความ ครบถวน 
ถูกตองสมบูรณแของบบสอบถาม บบสอบถามที่สงเปก็บขอมูล จํานวน 420 ฉบับ จากนั้นนําขอมูลเปประมวลผล
พื่อหาคาสถิติ ละนําสนอผลการวิคราะหแขอมูล฿นลําดับตอเป 
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่เดจากการก็บรวบรวมขอมูลชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาวิคราะหแดย฿ช
ปรกรม SPSS for window ละ Mplus Editor Version 7  
  5.1 วิคราะหแสถานภาพของผูตอบบบสอบถามดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) ละคารอย
ละ (Percentage)  
  5.2 วิคราะหแขอมูล฿นบบสอบถามตอนที่ 2 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ละ
ตอนที่ 3 รงรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ดยคํานวณหาคาฉลี่ย 
(Mean) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  5.3 วิคราะหแความสัมพันธแระหวางทักษะของผูบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ละรงรียนคุณภาพสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
  5.4 วิคราะหแอิทธิพลของทักษะของผูบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ดยการวิคราะหแมดลสมการครงสราง (Structural 
Equation Modeling : SEM) ดยพิจารณาความสอดคลองของมดลครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลชิงประจักษแ 
ยึดกณฑแดังนี้  
   5.4.1 คาเค-สควรแ (Chi-Square Statistics) ป็นคาสถิติที่฿ชทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ถา
ฟใงกแชันความสอดคลองมีคาป็นศูนยแ คาสถิติเค-สควรแ มีคาต่ําหรือมีคา฿กลศูนยแมากทาเรสดงวาขอมูลมีความ
สอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ 
   5.4.2 คาสัดสวน X2/df นื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางมีมาก คาเค-สควรแ ก็จะยิ่งสูงอาจทํา฿ห
สรุปผลเดเมถูกตอง จึงกเขดยพิจารณาคา X2/df ซึ่งควรมีคาเมกิน 2.00 
   5.4.3 ดัชนีวัดระดบัความสอดคลอง (Goodness-of-Fit Index: GFI) ป็นอัตราสวนของผลตาง
ระหวางฟใงกแชันความสอดคลองจากมดลรก ละหลังปรับมดล กับฟใงกแชันความสอดคลองกอนปรบัมดล คา 
GFI มีคาตั้งต 0.90-1.00 สดงวามดลมคีวามสอดคลองกับขอมลูชิงประจักษแ 
   5.4.4 ดัชนีวัดระดบัความสอดคลองปรยีบทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ปรียบทียบ
มดลชิงสมมติฐานการวิจัยวาสอดคลองสูงกวาขอมูลชิงประจักษแมากนอยพียง฿ด คาตั้งต 0.90-1.00 สดงวา
มดลมีความสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ 
   5.4.5 คารากฉลี่ยกําลังสองของความคลาดคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 
Squared Residual: SRMR) คาความคลาดคลื่อนของมดล มีคานอยกวา 0.05 สดงวามดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลชิงประจักษแ 
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   5.4.6 คาความคลาดคลื่อน฿นการประมาณคาพารามิตอรแ (Root Mean Squared Error of 
Approximation: RMSEA) ป็นคาที่บงบอกถึงความเมสอดคลองของมดลทีส่รางขึ้นกับมตริกซแความปรปรวน
รวมของประชากร ซึ่งคา RMSEA ต่ํากวา 0.05 สดงวา มดลมีความสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่  21 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลย ขต 2 ดยภาพรวม ละรายดานมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ดยดานที่มีคาฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ละดานท่ีมีคาฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทักษะดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศพื่อ
การสื่อสาร ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่  1 คาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 
 ดยภาพรวม 

 
ด๎าน 

 
ทักษะของผ๎ูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

ระดับทักษะ 

 S.D. แปลผล 
1 ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล  4.36 0.71 มาก 
2 ทักษะดานความคดิรวบยอด 4.33 0.66 มาก 
3 ทักษะดานการจดัการ 4.30 0.68 มาก 
4 ทักษะดานการ฿ชทคนลยีพื่อการสื่อสาร 4.25 0.70 มาก 
5 ทักษะดานภาวะผูนํา 4.31 0.74 มาก 

ภาพรวมโดยเฉลี่ย 4.31 0.70 มาก 
 
 2. ระดับรงรียนคุณภาพ พบวา ดยภาพรวม ละรายดานมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ดยดานที่มี
คาฉลี่ยมากท่ีสุด คือ รงรียนป็นบบอยางท่ีดี ละดานท่ีมีคาฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ดัง
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่  2 คาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับรงรยีนคุณภาพดยภาพรวม 
 

ด๎าน 
 

โรงเรียนคุณภาพ 
ระดับโรงเรียนคุณภาพ 

 S.D. แปลผล 
1 ประสิทธิภาพการสอนของครู 4.39 0.58 มาก 
2 ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 4.31 0.69 มาก 
3 หลักสตูรหมาะสมกับผูรียนละทองถิ่น 4.45 0.62 มาก 
4 สิ่งวดลอมละบรรยากาศการรยีนรู 4.45 0.60 มาก 
5 รงรียนป็นบบอยางท่ีด ี 4.51 0.60 มากที่สุด 

ภาพรวมโดยเฉลี่ย 4.42 0.67 มาก 
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 3. ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของมดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา
฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ มีความสอดคลองชิงประจักษแ ดยพิจารณาจากคาเค -สควรแ ( ) 
ทากับ 14.294 คาองศาอิสระ (df) ทากับ 10 คาเค-สควรแตอองศาอิสระ ( /df) ทากับ 1.4294 มีคานัยสําคัญทาง
สถิติ (P) ทากับ 0.1600  คาความคลาดคลื่อน฿นการประมาณคาพารามิตอรแ (RMSEA) ทากับ 0.045 คารากของ
คาฉลี่ยกําลังสองของความคลาดคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) ทากับ 0.071 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง
หมาะสมปรียบทียบ (CFI) ทากับ 0.997 คาดัชนีวัดระดับความหมาะสมพอดีเมอิงกณฑแ (TLI) ทากับ 0.988  
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาสถิติความสอดคลองของมดลการวิจัยกับขอมลูชิงประจักษแกอนปรับละหลังปรับมดลการวจิัย 

คําดัชน ี เกณฑ๑ คําสถิติกํอนปรับ คําสถิติหลังปรับ ผลการพิจารณา 

P-value of  > 0.05 0.00 0.1600 ผานกณฑแ 

/ df < 2.00 357.355/34 = 10.51 14.294/10 = 1.4294 ผานกณฑแ 

CFI > 0.95 0.796 0.997 ผานกณฑแ 
TLI > 0.95 0.730 0.988 ผานกณฑแ 
RMSEA < 0.07 0.213 0.045 ผานกณฑแ 
SRMR < 0.08 0.106 0.071 ผานกณฑแ 
 
 4. ขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวปรทํานายที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ มีอิทธิพลชิงบวกทากับ 0.777 
ดยตัวปรทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ฿นมดลสามารถอธิบายความปรปรวนของรงรียน
คุณภาพเดรอยละ 60.4 ดังตารางที่ 4 ละภาพที่ 1 
 
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบมทริกซแน้ําหนักองคแประกอบละขนาดอิทธิพลมดลสมการครงสรางทักษะของ
 ผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ 

องค๑ประกอบโมเดลการวัด 
เมทริกซ๑น้ําหนักองค๑ประกอบ 

β SE t R2 
ทักษะของผ๎ูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 (SKILL) 
1. ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล (INT) 0.935 0.024 38.919 0.874 
2. ทักษะดานความคิดรวบยอด (CON) 0.898 0.024 37.498 0.807 
3. ทักษะดานการจัดการ (MAN) 0.524 0.051 10.215 0.275 
4. ทักษะดานการ฿ชทคนลยสีารสนทศพื่อการสื่อสาร 
(COM) 

0.923 0.025 36.916 0.851 

5. ทักษะดานภาวะผูนํา (LEA) 0.650 0.043 14.988 0.422 
โรงเรียนคุณภาพ (QSC) 

1. ประสิทธิภาพการสอนของครู (TEA) 0.847 0.015 54.809 0.717 
2. ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (PRO) 0.717 0.062 11.568 0.514 
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99 

ตารางที่ 4  (ตอ) 

องค๑ประกอบโมเดลการวัด 
เมทริกซ๑น้ําหนักองค๑ประกอบ 

β SE t R2 
3. หลักสูตรหมาะสมกับผูรียนละทองถิ่น (CUR) 0.919 0.008 114.450 0.845 
4. สิ่งวดลอมละบรรยากาศการรียนรู (ENV) 0.325 0.057 5.650 0.105 
5. รงรียนป็นบบอยางท่ีดี (SCH) 0.474 0.069 6.817 0.224 
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา 
฿นศตวรรษที่ 21 (SKILL) 

0.777 0.033 23.740 

R2 ของรงรียนคณุภาพ  = 0.604,  =14.294, df =10, /df= 1.4294, P=0.1600, RMSEA = 0.045, 
SRMR = 0.071, CFI = 0.997, TLI = 0.988 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 มดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 
ที่สงผลตอรงรียนคณุภาพ 

 
อภิปรายผล 
 1. ระดับทักษะของผ๎ูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 และระดับโรงเรียนคุณภาพ 
  1.1 ผลการศึกษาระดับทักษะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

0.777 

ประสิทธิภาพ 
การสอนของครู 

 

ผูบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ 

 

หลักสูตรหมาะสมกับ
ผูรียน 

และท๎องถ่ิน 
 

สิ่งวดลอมละบรรยากาศ 
การเรียนร๎ู 

 

รงรียนป็นบบอยาง 
ที่ดี 

 

0.84
7 

0.71
7 

0.325 

รงรียน 
คุณภาพ 

ทักษะสัมพันธภาพ 
ระหวํางบุคคล 

ทักษะความคิด 
รวบยอด 

 

ทักษะของ
ผูบริหาร฿น

ศตวรรษที่ 21 

ทักษะด๎านการจัดการ 
 

ทักษะดานการ฿ช
ทคนลย ี

พื่อการสื่อสาร 

ทักษะดานภาวะผูนํา 
 

0.935 

0.89
8 

0.923 

 
0.65
0 

 
0.47
4 

0.524 0.919 
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 ผลการวิจัยพบวาระดับของทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 ดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยู฿น
ระดับมาก มื่อพิจารณาตามองคแประกอบ฿นตละดานจะพบวาดานที่มีคาฉลี่ยสูงที่สุดคือ ทักษะดานสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ซึ่งป็นทักษะ฿นการบริหารดานมนุษยแ  ป็นดานที่ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะสูงกวา ดานอื่นๆ ทุก
ดาน ท้ังนี้อาจป็นพราะวาการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับ ผู฿ตบังคับบัญชา฿นสถานศึกษาเดป็น
อยางดีจะทํา฿หการบริหารสถานศึกษาป็นเปอยางประสิทธิภาพ  ผูบริหารจะตองมีความสามารถ฿นการทํางาน
รวมกับผูอื่นเดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองงานวิจัยของ (อํานวย  พลรักษา. 2556 : 83-84) ละงานวิจัยของ 
(ชะลม  ล็ดลอด. 2548 : 67-68) ที่พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 2 มีพฤติกรรมอยู฿นระดับมากท้ัง฿นภาพรวมละรายดาน ดย ดานที่
มีทักษะสูงสุดคือ  ดานมนุษยแซึ่งสอดคลองกับอุทัย ธรรมตช (2541) เดกลาวเววา  ทักษะดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาป็นดานที่มีทักษะสูงกวาดานอื่น   สอดคลองกับงานวิจัยของ (อารียา  ศิริบุญย
ประสิทธ์ิ. 2554 : บทคัดยอ), (สําภา  สมศึกสาม. 2559 : บทคัดยอ) ละ (วริศรา  บุญธรรม. 2560 : บทคัดยอ)  
พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารศึกษา ดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมาก ดยทักษะที่มีคาฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ทักษะดานดานมนุษยสัมพันธแ  
 สวนทักษะดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด คือ ทักษะดานการ฿ชทคนลยีพื่อการสื่อสาร ซึ่งป็นทักษะที่มีความ
จําป็นสําหรับผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตองพัฒนาอยางตอนื่อง฿หทันตอการปลี่ยนปลง จะห็น
เดวา ทักษะหรือพฤติกรรมการสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สอดคลองกับนยบายของหนวยงานท่ี
กี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ป็นเปตามนยบายของ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2559 : 111-112) มีนยบายสงสริมละพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ดยจัดอบรมหลักสูตร Growth 
Mindset and Strategic Moral Leadership นอกจากนี้ยังมีนยบาย สงสริมละพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ดยจัดครงการพัฒนาทักษะการ฿ชภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารสําหรับผูบริหาร ครูละบุคลากรทางการศึกษา พื่อ
พัฒนาทักษะการ฿ชภาษาอังกฤษ฿นการสื่อสาร ละป็นการตรียมความพรอมขาสูประชาคมอาซียน นื่องจาก
ภาษาอังกฤษป็นภาษากลาง ที่฿ชสื่อความหมายเปทั่วลก  อีกทั้งพื่อสนองนยบายของรัฐบาลที่จะทํา฿หกา รพูด
ภาษาอังกฤษ ป็นวาระหงชาติ สงสริมพฤติกรรมละพัฒนาความสามารถพิศษของความป็นผูนํา มุงบรรลุ
ปูาหมายของการปฏิบัติงานรวมกันภาย฿ตความทาทายตางๆ ดยฉพาะอยางยิ่ง ทักษะภาวะผูนําที่จําป็นสําหรับ
ผูบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership Skills in the 21st Century) ชน ทักษะคอมพิวตอรแ หรือ ICT 
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประทศ (ภาษาอังกฤษ) ละอื่นๆ ทักษะการนําสนอ ทักษะการวิจัย   
  1.2 ระดับโรงเรียนคุณภาพ 
   ผลการวิจัยพบวาระดับรงรียนคุณภาพดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ซึ่งดานท่ีมีคาฉลี่ยสูงสุดคือ 
รงรียนป็นบบอยางท่ีดี นื่องจากรงรียนป็นบบอยางท่ีดีป็นภาพรวมของความมีคุณภาพ฿นทุกสวนที่รงรียน
พึงมี พึงป็น จนสามารถป็นบบอยางที่ดีกชุมชน ละรงรียนอื่นๆ฿นการพัฒนา ซึ่งมีหลายองคแประกอบ เดก 
ครู ผูบริหารละบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ การจัดกระบวนการรียนรูที่นนผูรียนสําคัญที่สุด การประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพละป็นสวนหนึ่งของระบบบริหารรงรียน หลักสูตรหมาะสมกับผูรียนละ
ทองถิ่น สภาพวดลอมภาย฿นละภายนอกของรงรียนดี มีสภาพสังคม บรรยากาศ สิ่งวดลอม อื้ออํานวยตอการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รงรียนป็นบบอยางละ฿หความชวยหลือกชุมชนละรงรียนอื่น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (พูนสิน  ประคํามินทรแ. 2555 : 245-259) ละ (ต็มดวง  จํานงคแ. 2550 : 117-120) ผูบริหารที่ป็น
ผูนําของรงรียนจะตองมีการปรับปลี่ยนการบริหารครงสรางการดํานินงานภาย฿น การปรับปลี่ยนกระบวนการ
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รียนการสอน฿หหมาะสมกับสถานการณแ นับป็นมิติ฿หมหงการพัฒนาการศึกษา฿หมีคุณภาพละความสมอภาค
ทางการศึกษาท่ีกิดขึ้นตั้งตรากหญาของการจัดการศึกษา฿นรงรียน฿หเด (อํารุง  จันทวานิช. 2547 : คํานํา)  
 สําหรับดานที่มีคาฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ นื่องจากบริบทของรงรียน฿นสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 สวน฿หญป็นรงรียนขนาดล็ก ผูบริหารสถานศึกษายังขาด
ประสบการณแ฿นการบริหารหารดานการจัดการศึกษา สังคมเทย฿นยุคปฏิรูปการศึกษาปใจจุบันนี้อยากห็นผู บริหาร
สถานศึกษาป็น “ผูบริหารมืออาชีพ” กลาวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ละผูกี่ยวของ พื่อการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผล ตลอดจนจัด฿หมี
กระบวนการประกันคุณภาพ พื่อ฿หการจัดการศึกษาป็นเปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (พูนสิน  ประคํามินทรแ. 2555 : 245-259) ละ (ต็มดวง  จํานงคแ. 2550 : 117-120) ฿นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของรงรียนมากนอยพียง฿ดนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํา฿นสถานศึกษาป็นอยางมาก 
ผูบริหารจะตองรูละขา฿จ฿นหลักการนําเปสูการปฏิบัติเดอยางป็นรูปธรรม ผูบริหารจะตอง฿ชทคนลยี
สารสนทศเดอยางหมาะสมกับบทบาทหนาที่ รวมถึงการครองตนที่ป็นตัวอยางคนอื่นเด ซึ่งสิ่งหลานี้ลวนป็น
ปใจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการปฏิบัติงาน฿นสถานศึกษา฿หประสบความสําร็จทั้งสิ้น  
 2. การตรวจสอบความสอดคล๎องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร๎างทักษะของผ๎ูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่สํงผลตํอโรงเรียนคุณภาพ   
  จากผลการวิจัยพบวามดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผล
ตอรงรียนคุณภาพ  มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลชิงประจักษแ ละน้ําหนักขององคแประกอบสูงที่สุด คือ 
ทักษะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล นื่องจากการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับ ผู฿ตบังคับบัญชา
฿นสถานศึกษาเดป็นอยางดี จะทํา฿หการบริหารสถานศึกษาป็นเปอยางประสิทธิภาพ สดง฿หห็นวาการมี
ความสัมพันธแที่ดีระหวางครู ผูบริหาร฿นรงรียนจะชวย฿หการดํานินงานภาย฿นกิดความคลองตัว สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (อารียา  ศิริบุญยประสิทธิ์. 2554 : บทคัดยอ) (สําภา  สมศึกสาม. 2559 : 96-103) ละ (วริศรา  
บุญธรรม. 2560 : บทคัดยอ) พบวา การมีมนุษยสัมพันธแที่ดี จะคอยชวยหลือ นะนํา สนับสนุนการทํางานพื่อ฿ห
บรรลุปูาหมายตามนยบายของรงรียน รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น  คณะกรรมการสถานศึกษา  ละ
ชุมชนเดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งหลานี้สงผล฿หกิดรงรียนคุณภาพ  
 3. ผลการศึกษาอิทธิพลของทักษะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตํอโรงเรียนคุณภาพ  
  ผลจากการวิจัยพบวาขนาดอิทธิพลของทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ
รงรียนคุณภาพ มีขนาดอิทธิพลชิงบวก ละมีคาคอนขางสูงสดงถึง ถาทักษะของผูบริหารสถานศึกษามีคาสูงจะ
ทํา฿หรงรียนคุณภาพมีคาสงูดวย นื่องจากอิทธิพลที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ การมีทักษะของผูบริหารสถานศึกษา
฿นดานตางๆ ดยฉพาะดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล การป็นผูที่มีทักษะดานมนุษยแสูงจะทํา฿หผูบริหารขา฿จ 
รับรู รับฟใงผูอื่นดวยความตั้ง฿จ มีความห็นอกห็น฿จ ละเมดวนตัดสิน฿จผูอื่นดวยความรูสึกนึกคิดสวนตัว รับรูตอ
ความรูสึกของผูอื่นเดดีขึ้น จึงอาจกลาวเดวาผูบริหารสถานศึกษามีทักษะที่จําป็น฿นศตวรรษท่ี 21 จะสงผลตอระบบ
บริหารรงรียนคุณภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรษฐราณี  ทรวดทรง. 2556 163-174) ละงานวิจัยของ
(ปใทมา  สภิตชาติ. 2558 : 93-101) ที่พบวา ทักษะผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของรงรียน จึงควรสนับสนุน
ทักษะ ดานความรูความคิด ทักษะดานทคนิค ทักษะดานมนุษยแ ละทักษะดานมนภาพ ทั้งนี้อาจป็นพราะ ทักษะ
ผูบริหารป็นพื้นฐานที่สําคัญ฿นการพัฒนาประสิทธิผลของรงรียน฿หสูงขึ้ น ละงานวิจัยของ (ปรมชัย สรบล. 
2550 : บทคัดยอ) พบวา ปใจจัยการบริหารของรงรียนนายรอยพระจุลจอมกลามีความสัมพันธแกับคุณภาพ
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การศึกษามีความสัมพันธแครงสรางชิงสนของตัวบบซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแดยมีอิทธิพลตอ
คุณภาพการศึกษา คือ ปใจจัยดานบุคลากร ปใจจัยดานกระบวนการบริหาร ปใจจัยดานวัสดุอุปกรณแ ปใจจัยดาน
ทคนลยีสารสนทศ ปใจจัยดานงบประมาณ ละงานวิจัยของ (ศุภกร  อินทรแคลา. 2556 : บทคัดยอ) พบวา ทักษะ
ภาวะผูนําของบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดยรวมละรายดานมีความสัมพันธแกัน สดง฿ห
ห็นวา มื่อผูบริหารสถานศึกษามทีักษะภาวะผูนํา฿นดานตางๆมากพียง฿ด ประสิทธิผลของสถานศึกษาก็จะออกมาดี
฿นลักษณะคลอยตามกัน  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจยัไปใช๎ 
  1.1 จากระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
มีคาฉลี่ยมากที่สุดละอยู฿นระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสรางสัมพันธภาพ ความมีมนุษยสัมพันธแที่
ดีตอบุคลากร฿นรงรียน จึงจะทํา฿หการบริหารงาน฿นรงรียนจะประสบผลสําร็จ 
  1.2 จากจากระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ดานการ฿ชทคนลยีพื่อการ
สื่อสาร มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้น สิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรพิ่มทักษะดานการ฿ชทคนลยีพื่อการสื่อสาร 
ดยการจัดครงการอบรมพัฒนาที่มุงนนการ฿ชคอมพิวตอรแ การ฿ชทคนลยีสารสนทศ การ฿ชภาษาอังกฤษพื่อ
การสื่อสาร ฿หมากขึ้น 
  1.3 จากระดับรงรียนคุณภาพ ดานรงรียนป็นบบอยางที่ดี มีคาฉลี่ยมากที่สุด  ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการศึกษาละพัฒนารงรียน฿หมีวิธีปฏิบัติที่ป็นลิศ พัฒนาสถานศึกษาทุกดาน฿หป็น
รงรียนที่มีคุณภาพสามารถป็นบบอยางท่ีดีกชุมชน ละรงรียนอื่นๆ฿นการพัฒนา฿หอยู฿นระดับสูงขึ้น 
  1.4 จากระดับรงรียนคุณภาพ ดานผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ มีคาฉลี่ยนอยที่สุด จึงขอ
สนอนะวาผูบริหารควรเดรับการพัฒนาคุณลักษณะของความป็นมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา฿หมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดยการจัดครงการหรือกิจกรรมพื่อพัฒนาทักษะละคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
  1.5 จากคาอิทธิพลทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ฿น
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลย ขต 2 ครั้งน้ี พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษ
ที่ 21 มอีิทธิพลตอรงรียนคุณภาพมีคาระดับสูง จึงควรจัดครงการหรือกิจกรรมที่มุงนนพัฒนาทักษะของผูบริหาร
สถานศึกษา ละการบริหารรงรียน฿หป็นรงรียนคุณภาพ 
 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพดยการก็บขอมูลชิงลึก ชน จากการสัมภาษณแ การจัดกลุม
สนทนา พื่อปรียบทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียนคุณภาพ ดยยกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ขนาดล็ก ขนาดกลาง ขนาด฿หญ ละนําผลมา฿ชป็นนวทาง฿นการบริหารตอเป 
  2.2 ควรทําการวิจัยมดลสมการทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียน
คุณภาพ ดย฿ชองคแประกอบของทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 อื่น พื่อนําขอคนพบมา
ปรียบทียบละหาความสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ 
  2.3 ควรมีการศึกษาอิทธิพลทางออมของมดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหารสถานศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 ท่ีสงผลตอรงรียนคุณภาพ  
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กลุํมการศึกษาและอ่ืน ๆ 
 

กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานในการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชมุชนในภาคตะวนัออก 
PROBLEM-BASED LEARNING PROCESS FOR EMPOWERMENT PROMOTION OF COMMUNITY IN 

THE EASTERN 
 

กิจฐเชต ไกรวาส 
Kittachet Krivart 

อาจารยแ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตรแ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน 2) ปใจจัย
ความสําร็จ ละ 3) ปใญหาอุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความ
ขมข็งของชุมชนตนบบท่ีดี฿นภาคตะวันออก ดย฿ชวิธีวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมกับการวิจัย
ชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม (Participation Action Research : PAR) ฿นชุมชนตนบบที่ดี 7 หง฿นภาค
ตะวันออก ประกอบดวย (1) ชุมชนบานซอง อําภอพนมสารคาม จังหวัดฉะชิงทรา (2) ชุมชนบานทุงนอย อําภอ
บอทอง จังหวัดชลบุรี (3) ชุมชนบานจํารุง อําภอกลง จังหวัดระยอง (4) ชุมชนบานสนนอย อําภออรัญประทศ 
จังหวัดสระกว (5) ชุมชนบานดงขี้หล็ก อําภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6) ชุมชนบานสองพี่นอง อําภอทา฿หม 
จังหวัดจันทบุรี ละ (7) ชุมชนบานหวงน้ําขาว อําภอมือง จังหวัดตราด  ดยทําการศึกษา฿นกลุมผู฿หขอมูลสําคัญ 
(Key Informant)  3 กลุมประกอบดวย 1) กลุมผูนําชุมชน 2) กลุมปราชญแชุมชน ละ 3) ตัวทนของกลุมตาง ๆ 
฿นชุมชน การวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ฿ชวิธีการจํานกละการปรียบทียบขอมูล  
 ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 7 ชุมชนมีกระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็ง
ของชุมชน ท่ีครอบคลุม (1) การรับรูละตระหนัก฿นความสําคัญของปใญหารวมกัน (2) การรวมกันคนหาสาหตุของ
ปใญหา (3) การรวมกันกําหนดนวทางกเขปใญหา ละ (4) ชุมชนกิดความขมข็ง ดยมีปใจจัยความสําร็จ฿นการ
นํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนที่คลายคลึงกัน อาทิ ผูนํา
ชุมชนมีความสียสละ ทุมทรงกายรง฿จ, ชาวบาน฿นชุมชนมีความสามัคคี, หนวยงานภาครัฐที่กี่ยวของ฿หการ
สนับสนุน ละมีการสงสริมการออมพื่อป็นหลงงินทุนของชุมชน ป็นตน ทั้งนี้ปใญหาละอุปสรรค฿นการนํา
กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของ 7 ชุมชนมีความตกตางกันเป ดย
กลุมหนึ่งป็นปใญหาละอุปสรรค฿นดานการดาํนินงาน อาทิ ปใญหาการเมสามารถจัดการกลุมที่มีสมาชิกจํานวนมาก 
ละปใญหาการขาดคลนยาวชนละคนรุน฿หมขามามีสวนรวมละสืบทอดกิจกรรม ป็นตน สวนอีกกลุมหนึ่งป็น
ปใญหาละอุปสรรค฿นดานการจัดการ อาทิ ปใญหาการขาดการตรียมความพรอมสําหรับการปลี่ยนปลงผูนําทํา฿ห
กระบวนการสงสริมความขมข็งหยุดชะงัก ป็นตน 
คําสําคัญ : กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน, การสงสริมความขมข็งของชุมชน, ชุมชน฿นภาคตะวันออก  
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study: 1) The problem - based learning processes, 2) 
success factors, and 3) problems and obstacles in problem - based Learning for empowerment 
promotion of the best practice communities in the Eastern. Qualitative research and participation 
action research were used to collect data in the seven best practice communities in the Eastern 
including: (1) Bansong community, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province (2) Ban 
Thung Noi community, Bo Thong District, Chonburi Province (3) Ban Jumrung community, Klaeng 
District, Rayong Province (4) Ban Snownoi community, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province (5) 
Ban Dongkelek community, Muang District, Prachinburi Province (6) Ban Songphinong  community, 
Thamai District, Chanthaburi Province and (7) Huangnamkhaw community, Muang District, Trad 
Province. The Key Informants of this study including: 1) community leaders, 2) philosophers 3) 
Representatives of various groups in the community. The qualitative data analysis was done by 
using with typological analysis and comparison analysis.  
 The results revealed that the seven best practice communities have problem - based 
learning processes for empowerment promotion of communities as following: (1) recognize the 
importance of common problems (2) finding the cause of the problems (3) formulating the 
problem solutions (4) community strengthened. The success factors in using problem - based 
learning for empowerment promotion of communities are similar such as the community leaders 
are sacrifice and dedicated, community members are unity, government agencies support and 
promote the money saving as a source of  community funding etc. In addition, the problems and 
obstacles in the problem - based learning process for empowerment promotion of community 
are different. The first group, there are the problems and obstacles in operation such as the 
unmanageable group because of there are too many members, and the shortage of youth and 
new generations to be a part and inherited activities etc. And another group, there are the 
problems and obstacles in management such as lack of preparedness for leader changing cause 
the process to promote strengthened is paused etc. 
Keywords : Problem-Based Learning Process, Promotion the Empowerment of Community,  
  Community in the Eastern 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใญหาความยากจนละปใญหาความหลื่อมล้ํา฿นการกระจายรายเด ถือป็นปใญหาอันป็นผลพวงจากการพัฒนา
ประทศที่มีความสําคัญ มวาปใจจุบันปใญหาความยากจนจะมีนวนมดีขึ้นจากจํานวนคนยากจนที่เดลดจํานวนลง ต
อยางเรก็ตามยังมีคนยากจนอีกป็นจํานวนมากที่อาศัยอยู฿นชนบทละมีอาชีพหลักทางดานการกษตร ฿นขณะที่
กระบวนการพัฒนาประทศท่ีผานมานั้นยัง฿หความสําคัญเปท่ีภาคอุตสาหกรรม จึงทํา฿หกิดความหลื่อมล้ํา฿นการ
กระจายรายเดระหวางภาคอุตสาหกรรมละภาคกษตรกรรมอยางห็นเดชัด นวนมของสัดสวน฿นผลิตภัณฑแมวลรวม฿น
ประทศ (GDP) ของภาคอุตสาหกรรมพิ่มสูงขึ้น ตสัดสวนของภาคกษตรกรรมกลับลดลง ทั้งที่การจางรงงาน฿นภาค
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กษตรกรรมยังคงมีจํานวนมาก฿กลคียงกับภาคอุตสาหกรรม ละการลงทุน฿นภาคอุตสาหกรรมสวน฿หญจะกระจุกตัวอยู
฿นพื้นที่กรุงทพมหานครละปริมณฑล ละ฿นมืองขนาด฿หญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ, สิงหาคม, 2552) ซึ่งการพัฒนาประทศตามนวทางดังกลาวนี้นอกจากจะทํา฿หความหลื่อมล้ําทางดานรายเด
ระหวางประชาชน฿นมืองละ฿นพื้นที่ชนบทพิ่มมากข้ึนรื่อย ๆ ยังทํา฿หกิดปใญหาสําคัญ฿นดานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ที่มีความช่ือมยงกับปใญหาสุขภาพจิต ปใญหายาสพติดละปใญหาสังคมอื่น ๆ รวมถึงปใญหาความสื่อมทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ที่จะกอ฿หกิดผลกระทบดยตรงตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
  การพัฒนาประทศตามนวทางที่เดรับอิทธิพลจากทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) ที่มุง
สรางความจริญติบตทางศรษฐกิจดวยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ยังผล฿หกิดความหลื่อมล้ําทั้งทางดานศรษฐกิจ
ละสังคม ละปใญหาตาง ๆ กิดขึ้นมากมายทั้ง฿นภาพรวมของประทศละ฿นระดับพื้นที่ อยางเรก็ตาม฿นหลาย ๆ พื้นที่
ของประทศเดกิดปรากฏการณแความรวมมือของประชาชน พื่อรวมกันกเขปใญหาทั้งปใญหาสวนรวมของชุมชนละ
ปใญหาตาง ๆ ที่กิดขึ้นกับสมาชิกของชุมชน ตลอดจนรวมกันพัฒนาชุมชน฿หจริญกาวหนา ดยป็นการดํานินงานที่ยึด
ชุมชนป็นศูนยแกลาง นนกระบวนการมีสวนรวมดยยึดหลักความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ฿นชุมชน อีกทั้งยังมีการ
จัดตั้งกลเกขับคลื่อนการดํานินงาน ละมีการประสานความชื่อมยงกับครือขายละหนวยงานที่กี่ยวของ พื่อ฿ห
กระบวนการกเขปใญหาละพัฒนาชุมชนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล ละที่สําคัญยังป็นนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับวิถีของชุมชน (กิจฐชต เกรวาส, พฤศจิกายน 2556) 
 ฿นพื้นที่ภาคตะวันออกของประทศ มีตัวอยางชุมชนตนบบที่ดีที่มีการนําอากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหา
ป็นฐานเป฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน (ประภาส ปิ่นตบตง ละคณะ, 2556, หนา 240 – 251) หลาย
ชุมชน อาทิ ชุมชนบานทายขด อําภอบานคาย จังหวัดระยอง เดนําอากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานเป฿ช
กปใญหาการพรระบาดของยาสพติด฿นชุมชนเดอยางยั่งยืน ชุมชนตําบลสองพี่นอง อําภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี เด฿ช
กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการกเขปใญหาราคาผลผลิตทางการกษตรตกต่ํา ปใญหาความยากจนละ
ปใญหาสุขภาพ ที่มีสาหตุมาจากการ฿ชสารคมี฿นการกษตรละชุมชนตําบลบางน้ําผึ้ง อําภอพระประดง จังหวัด
สมุทรปราการ ที่ประสบความสําร็จ฿นการสรางความขมข็ง฿หกชุมชนละสมาชิกของชุมชน จากที่สมาชิก฿นชุมชน
จํานวนมากคยประสบปใญหาจากภาวะวิกฤตศรษฐกิจของประทศ฿นชวงปี 2540 ป็นตน 
 จากความสําคัญละที่มาของปใญหาการวิจัยตามที่เดนําสนอมาทั้งหมดขางตน จึงป็นหตุผลที่สนับสนุนถึง
ความสําคัญละความจําป็นรงดวน ที่จะตองมีการรวบรวมองคแความรูกี่ยวกับกระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน
฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน฿นภาคตะวันออก ตลอดจนทําการวิคราะหแปใจจัยความสําร็จ ละปใญหาละ
อุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี ทั้งนี้
พื่อที่จะนําขอมูลที่เดจากการศึกษามากําหนดนวทาง฿นการประยุกตแ฿ชกระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการ
สงสริมความขมข็งของชุมชน ละนําเปขยายผล฿นพื้นที่ละชุมชนอื่นๆ ของประทศตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย  
 1. พื่อศึกษากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาค
ตะวันออก 
 2. พื่อศึกษาปใจจัยความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความ
ขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 
 3. พื่อศึกษาปใญหาละอุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความ
ขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน หมายถึง การรียนรูของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก จากปใญหา
ทางดานศรษฐกิจ สังคมละปใญหา฿นดานอื่น ๆ ที่ชุมชนเดคยประสบ ซึ่งจะป็นตัวกระตุน฿หชุมชนรวมกันรับรูละ
ตระหนักถึงความสําคัญของปใญหา คนหาสาหตุละกําหนดนวทางการกเข อันทํา฿หกิดการรียนรูละป็นการ
สงสริมความขมข็ง฿หกชุมชน 
 ป๓จจัยความสําเร็จ หมายถึง ปใจจัยที่มีความสําคัญ฿นการทํา฿หชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออกนํา
กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนจนประสบความสําร็จ 
 ป๓ญหาและอุปสรรค หมายถึง ประด็นที่ป็นขอขัดของ ทํา฿หกิดความยากลําบาก ป็นสิ่งขัดขวาง
ความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่
ดี฿นภาคตะวันออก  
 แนวทางประยุกต๑ใช๎ หมายถึง นวทาง฿นการนําองคแความรูกี่ยวกับกระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็น
ฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก ทั้งกระบวนการรวมกันรับรูละ
ตระหนักถึงความสําคัญของปใญหา การคนหาสาหตุของปใญหา การรวมกันกําหนดนวทางกเขปใญหา ละการ
ดํานินการสงสริมความขมข็ง฿หของชุมชน เปปรับ฿ช฿นพื้นที่/ชุมชนอื่น  
 ความเข๎มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนสามารถนําองคแความรูกี่ยวกับกระบวนการรียนรูดย฿ช
ปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการกเขปใญหา ละพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของชุมชน ดยสมาชิกของชุมชนละเมตอง
พึ่งพาความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่กี่ยวของ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากทบทวนวรรณกรรมทั้ง฿นสวนของนวคิด ทฤษฎี อกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของกับกระบวนการ
รียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน สามารถนํามาสังคราะหแป็นกรอบนวคิด฿นการวิจัยเดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 
การรับรูละตระหนกั฿นความสําคัญของปใญหารวมกัน 

รวมกันคนหาสาหตุของปใญหา 

รวมกันกําหนดนวทางกเขปใญหา 
ชุมชนกิดความขมข็ง 

ปใญหาละอุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการ 
สงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 

ปใจจัยความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการ 
สงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ี฿ชวิธีวิจัยบบชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมกับการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมี
สวนรวม (Participation Action Research : PAR) ดยมีวิธีดํานินการวิจัย ดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 ฿ชวิธีการสัมภาษณแบบจาะลึก (In-depth Interview) ละการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ดยทํา
การก็บรวบรวมขอมูลจากชุมชนตนบบท่ีดีละผู฿หขอมูลสําคัญ (Key Informants) ดังตอเปนี้ 
 1. ชุมชนตนบบท่ีดีที่ทําศึกษา ประกอบดวย 7 ชุมชน (กิจฐชต เกรวาส ละคณะ, 2560, น. 37-41) 
ดังนี ้
  1) ชุมชนบานซอง อําภอพนมสารคาม จังหวัดฉะชิงทรา : เดรับการคัดลือกป็นชุมชน “ดี 76 
ชุมชนตนบบหงความดี” ของสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ละองคแกรปกครองสวนทองถิ่น฿น 76 จังหวัด 
  2) ชุมชนบานทุงนอย ตําบลวัดสุวรรณ อําภอบอทอง จังหวัดชลบุร ี: เดรับรางวัลพระราชทาน
หมูบานศรษฐกิจพอพียงอยูย็นป็นสุข ประจําปี พ.ศ.2557 จากสมด็จพระทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี  
  3) ชุมชนบานจํารุง ตําบลนินฆอ อําภอกลง จังหวัดระยอง : เดรบัการคัดลือก฿หป็นหมูบาน
ศรษฐกิจพอพียงตนบบฉลิมพระกียรติ 84 พรรษา ของกรมการพัฒนาชุมชน ละชุมชน “ดี 76 ชุมชนตนบบ
หงความดี” ของสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ละองคแกรปกครองสวนทองถิ่น฿น 76 จังหวัด 
  4) ชุมชนบานสนนอย ตําบลทาขาม อําภออรญัประทศ จังหวัดสระกว : เดรับการคัดลือกป็น
หมูบานสารสนทศตนบบพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกรมการพัฒนาชุมชน 
  5) ชุมชนบานดงข้ีหล็ก อําภอมอืงปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : เดรับการคัดลือกป็นชุมชน “ดี 
76 ชุมชนตนบบหงความดี” ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ละองคแกรปกครองสวนทองถิ่น฿น 76 
จังหวัด 
  6) ชุมชนบานสองพี่นอง อําภอทา฿หม จังหวัดจันทบุร ี: ชุมชนตนบบประชาธิปเตยชุมชน ของสภา
พัฒนาการมือง สถาบันพระปกกลา  
  7) ชุมชนบานหวงน้ําขาว อําภอมืองตราด จังหวัดตราด : เดรับรางวัลลูกลกสีขยีว ประจําปี 2542 
ประภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนมือง ครือขายชุมชน) ของปตท. ละรางวัลองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดีดน ดานการ
ดํานินงานวัฒนธรรม ปี 2553 ของสํานักงานวัฒนธรรมหงชาติ 
 2. กณฑแการคัดลือกชุมชนตนบบที่ดี 
  กณฑแการคัดลือก 7 ชุมชนตนบบที่ดีพื่อนํามาศึกษา฿นครั้งนี้ ตองป็นชุมชน฿นภาคตะวันออกที่มี
การนํากระบวนการรียนรู ดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน ดยมีหลักฐาน
ความสําร็จป็นที่ประจักษแชัด 
 3. ผู฿หขอมูลสําคัญ  
  กลุมผู฿หขอมูลสําคัญที่฿ช฿นการศึกษาประกอบดวย  
  1) กลุมผูนําชุมชน : กํานัน, ผู฿หญบาน, ผูชวยผู฿หญบาน, นายก/รองนายกทศมนตรี, นายก/รอง
นายกองคแการบริหารสวนตําบล, สมาชิกสภาทศบาล, สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล 
  2) กลุมปราชญแชุมชน  
  3) ตัวทนกลุมตาง ๆ ท่ีมีสวนสําคัญ฿นการขับคลื่อนการสรางความขมข็ง฿หชุมชน 
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 4. กณฑแการคัดลือกผู฿หขอมูลสําคัญ  
  กณฑแการคัดลือกผู฿หขอมูลสําคัญพื่อนํามาก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 
  1) กลุมผูนําชุมชน ตองป็นผูนําชุมชนที่มีประสบการณแ฿นการบริหารงานชุมชน฿นพื้นที่มาเมนอยกวา 5 ปี 
  2) กลุมปราชญแชุมชน ตองป็นปราชญแชุมชนที่มีบทบาทสําคัญ฿นการกเขปใญหาละพัฒนาชุมชน฿น
พื้นที่มาเมนอยกวา 5 ปี 
  3) ตัวทนกลุมตาง ๆ ที่มีสวนสําคัญ฿นการขับคลื่อนการสรางความขมข็ง฿หชุมชน ตองป็นตัวทน
กลุมตางๆ ฿นชุมชน ท่ีมีประสบการณแการทํางานกับกลุมมาเมนอยกวา 3 ปี  
 5. ครื่องมือ฿นการก็บขอมลู 
  5.1 การสรางละตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ 
   1) การทบทวนวรรณกรรมที่กีย่วของกับนวคิด ทฤษฎี อกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของ  
   2) นําประด็นท่ีเดจากการทบทวนวรรณกรรมสรางป็นนวคําถาม พื่อนําเป฿ช฿นการก็บ
รวบรวมดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ละการสมัภาษณแบบจาะลึก (In – depth Interview) 
   3) นํานวคําถามที่เดสรางขึ้นเป฿หผูชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content 
Validity) ดยผูชี่ยวชาญที่฿ช฿นการตรวจสอบคณุภาพครื่องมือ 
   4) นําคํานะนําของผูชี่ยวชาญมาปรับกเขนวคําถาม ฿หมีความตรงชิงนื้อหาละมีความ
สมบูรณแ กอนนําเปก็บรวบรวมขอมูลตอเป 
  5.2 ครื่องที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมลู 
   1) ช่ือ – สกุล, ตําหนง฿นชุมชน, ระยะวลาดํารงตําหนง ละระยะวลาอยูอาศยั฿นชุมชน 
   2) ปใจจุบันชุมชนที่ทานอาศัยอยูมีความขมข็งทางศรษฐกิจอยางเร 
   3) ปใจจุบันชุมชนที่ทานอาศัยอยูมีความขมข็งทางดานสังคมอยางเร 
   4) กอนท่ีชุมชนจะมีความขมข็งชน฿นปใจจุบันน้ีชุมชนเดผชิญกับปใญหา หรือวิกฤตการสําคัญ
อะเรบาง ละชุมชนสามารถหลุดพนจากปใญหาหรือวิกฤตดังกลาวเดอยางเร 
   5) ชุมชนเดนําอาประสบการณแทีเ่ดรับจากการทีเ่ดผชิญกับปใญหา หรือวิกฤตการสําคัญ฿นอดตี
มา฿ชป็นฐาน฿นการสงสรมิความขมข็งชุมชนอยางเรเดบาง 
   6) กระบวนการรยีนรูของชุมชนจากปใญหาหรือวิกฤตที่ชุมชนประสบ พ่ือนํามาป็นฐาน฿นการ
สงสริมความขมข็ง฿หกชุมชน มีกระบวนการ/ขั้นตอนอยางเรบาง 
   7) ปใจจัยความสําร็จของกระบวนการรยีนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็ง
ของชุมชนของทานมีปใจจัย฿ดบาง ละปใจจยัมีผลตอความสําร็จมากนอยพียง฿ด 
   8) ปใญหาละอุปสรรคของกระบวนการรยีนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็ง
ของชุมชนทั้ง฿นระยะริ่มตน ระยะที่ริ่มประสบความสําร็จ (ริม่ขมข็ง) ละ฿นปใจจุบันมีปใญหาอุปสรรคอะเรบาง 
   9) ทานมีนวทาง/คํานะนํา/ขอสนอนะ฿นการนํากระบวนการรยีนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿น
การสงสริมความขมข็ง฿หกชุมชน พื่อนําเปบงปใน฿หกชุมชนอื่น ๆ ท่ีมีความสน฿จ฿นรื่องนี้อยางเรบาง 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูล฿ชวิธีการจํานกประภทขอมูล (Typological Analysis) ฿นทั้งวัตถุประสงคแการวิจัยที่ 
1-3 จากนั้นจึงนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแดวยวิธีการปรียบทียบขอมูล (Comparison analysis) พื่อหาความ
หมือนละความตกตางของขอมูล 
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ผลการวิจัย  
 การศึกษากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาค
ตะวันออก จะนําสนอผลการศึกษาดยลําดับดังนี้ 
 1. กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาค
ตะวันออก  
  ผลการศึกษากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่
ดีทั้ง 7 ชุมชน มีรายละอียดของผลการศึกษาดังน้ี 
  1) การรับรูละตระหนัก฿นความสําคัญของปใญหารวมกัน 
  ประชาชน฿นชุมชนทั้ง 7 ชุมชนสวน฿หญมีการรับรูละตระหนักปใญหารวมกัน ริ่มจากผูนําชุมชนเดมา
รวมพูดคุยปรึกษาหารือกัน฿นรื่องปใญหาทางดานศรษฐกิจละสังคมของชุมชน จากการที่ชาวบาน฿นชุมชนสวน
฿หญประกอบอาชีพทําการกษตร ซึ่งมักจะประสบปใญหา฿นดานราคาผลผลิตตกต่ํา การขาดอํานาจ฿นการตอรองกับ
พอคาคนกลาง ทํา฿หตองประสบกับปใญหาความยากจน มีหนี้สินป็นจํานวนมาก ละสวนหนึ่งตองละทิ้งอาชีพ
กษตรกรออกเปประกอบอาชีพอื่น฿นพื้นที่หางเกล พื่อหารายเดมาจุนจือครอบครัว ทํา฿หครอบครัวขาดความ
อบอุน ดยผูนําชุมชนที่ป็นกลุมริ่มตนนี้เดมีการขยายการรับรูละตระหนัก฿นความสําคัญของปใญหาเปสูประชาชน
สวน฿หญ฿นชุมชน ผานวทีการพบปะพูดคุยทั้งที่ป็นทางการละเมป็นทางการ 
  2) รวมกันคนหาสาหตุของปใญหา 
  สาหตูของปใญหาความยากจน ซึ่งชาวบาน฿นทั้ง 7 ชุมชนคยประสบละป็นปใญหาที่สงผลกระทบเป
ถึงการกิดปใญหาทางสังคม จากการที่หัวหนาละสมาชิก฿นครอบครัวตองออกเปประกอบอาชีพอื่น฿นพื้นที่หางเกล 
ทํา฿หครอบครัวขาดความอบอุนละบางครอบครัวกิดปใญหาหลาย ๆ ปใญหาติดตามมา กิดจากการที่สมาชิก฿น
ชุมชนสวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรมชิงดี่ยว เดก ยางพารา ละสวนผลเม ดย฿ชวิธีการผลิตที่ตองพึ่งพิง
ทคนลยีการผลิตบบสมัย฿หม อาทิ ปุยคมี ยาปราบศัตรูพืช ป็นตน ทํา฿หมีตนทุนการผลิตที่สูง ฿นขณะที่ราคา
ผลผลิตที่ถูกควบคุมดยพอคาคนกลางอยู฿นสภาวะที่ตกต่ําอยางตอนื่อง จนกษตรกรที่฿นตละปีตองประสบกับ
ภาวะการขาดทุนมาอยางตอนื่อง ตองเปกูงินจากหลงงินทุนทั้ง฿นระบบละนอกระบบมา฿ช฿นการลงทุน ทํา฿ห
ประสบปใญหาภาระหนี้สินท่ีพิ่มพูนข้ึนรื่อย ๆ  
  3) รวมกันกําหนดนวทางกเข 
  ประชาชน฿นท้ัง 7 ชุมชนเดรวมกันสวงหานวทางกเขปใญหา ดังตอเปนี้ 
   (1) รวมกลุมกันจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนพื่อพิ่มมูลคา฿หกับผลผลิตทางการกษตรของชุมชน 
อาทิ การปรรูปผลเม 
   (2) การสวงหาชองทางการตลาด฿หม฿นการกระจายผลผลิตทางการกษตร จากชองทางดิมที่
ตองพึ่งพิงพอคาคนกลาง อาทิ การจัดตั้งรานคาชุมชนพื่อจําหนายสินคา฿หกนักทองที่ยวละผูที่ขามาศึกษาดูงาน 
   (3) จัดตั้งกลุมออมทรัพยแพื่อการสงสริมการออมละสรางหลงงินทุน฿นชุมชนที่สมาชิก
สามารถขาถึงเดดยทั่วกัน 
   (4) จัดสรรรายเดจากการจัดการทองที่ยวชุมชนพื่อป็นรายเดสริมละนํามาจัดสวัสดิการก
สมาชิก฿นชุมชน 
   (5) จัดตั้งศูนยแรียนรูของชุมชนพื่อป็นหลงพัฒนา สะสมละถายทอดความรู฿หกสมาชิก฿น
ชุมชนละผูที่สน฿จ 
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  4) ชุมชนกิดความขมข็ง  
  หลักฐานชิงประจักษแท่ีสดง฿หห็นถึงความขมข็งของชุมชนทั้ง 7 ชุมชนมีดังนี้ 
   (1) รายเดของครัวรือน฿นชุมชนสวน฿หญพิ่มสูงขึ้นกวาสนความยากจน (Poverty Line) 
   (2) สมาชิก฿นชุมชนสวน฿หญมี่รายเดทั้งจากอาชีพหลักละอาชีพสริมจากการขายผลผลิตปร
รูปทางการกษตร ละการทองที่ยวชุมชน 
   (3) มีหลงงินออมละหลงงินทุนของชุมชนที่สมาชิกสามารถขาถึงเดดยทั่วกัน 
   (4) มีการจัดสวัสดิการ฿หกสมาชิก฿นชุมชนที่ครอบคลุมความจําป็นพื้นฐาน฿นทุกดาน 
   (5) จํานวนสมาชิก฿นชุมชนที่ออกเปประกอบอาชีพ฿นพ้ืนท่ีอื่นลดลง ปใญหาสังคม฿นพ้ืนท่ีลดลง 
 2. ปใจจัยความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของ
ชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 
  ชุมชนทั้ง 7 ชุมชนมีปใจจัยความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการ
สงสริมความขมข็งของชุมชน ฿นสวนที่คลายคลึงกันดังนี ้
   1) ผูนําชุมชนมีความสียสละ ทุมทรงกายรง฿จ฿นการขับคลื่อนการสริมสรางความขมข็งของ
ชุมชน 
   2) ชาวบาน฿นชุมชน฿หความรวมมือละมีสวนรวม฿นการขับคลื่อนการสริมสรางความขมข็งของ
ชุมชนป็นอยางดี 
   3) หนวยงานภาครัฐที่กี่ยวของ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ฿หการ
สนับสนุนกิจกรรมสริมสรางความขมข็งของชุมชนอยางจริงจัง 
   4) มีการสงสริมการออมพื่อป็นหลงงินทุนของสมาชิกทุกคน฿นชุมชน 
   5) มีการนําหลักศรษฐกิจพอพียงขามา฿ช฿นการสริมสรางความขมข็ง฿หกชุมชน 
   6) มีศูนยแรียบรูของชุมชนทํา฿หกิดการพัฒนา สะสมละถายทอดองคแความรู 
 3. ปใญหาละอุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของ
ชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออก 
  ชุมชนท้ัง 7 ชุมชนมีปใญหาละอุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการ
สงสริมความขมข็งของชุมชน ฿นสวนที่คลายคลึงกันดังนี้ 
  1) ระดับการรับรูละตระหนัก฿นความสําคัญของปใญหาชุมชนของผูนําละชาวบาน฿นระยะรกยังมีความ
ตกตางกันมาก ทํา฿ห฿นระยะรกความรวมมือของชาวบานมีคอนขางนอย ตคอย ๆ พิ่มขึ้นมื่อปรากฎผลความสําร็จ
฿นการสงสริมความขมข็ง 
  2) ปใญหาการจัดการละการตรียมความพรอมสําหรับการปลี่ยนปลงผูนํา ซึ่งทางชุมชนเมเดมีการ
ดํานินการ฿นรื่องนี้เวลวงหนา ทํา฿หกระบวนการสงสริมความขมข็งของชุมชนตองชะลอตัวลงเป฿นชวงที่มีการ
ปลี่ยนปลงตัวผูนํา 
 
อภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาพบวา กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน
ตนบบท่ีดี฿นภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน สวน฿หญจะครอบคลุมกระบวนการทั้ง฿นสวนของการรับรูละตระหนัก฿น
ความสําคัญของปใญหารวมกัน การรวมกันคนหาสาหตุของปใญหา การรวมกันกําหนดนวทางกเขปใญหา ละการ
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ที่ชุมชนกิดความขมข็ง ผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดดคลองกับการศึกษาของ กิจฐชต เกรวาส (บทคัดยอ, 2557) 
รื่องประชาธิปเตยชุมชนท่ีผลิบาน฿นดินดนอีสานของเทย ที่พบวา กระบวนการประชาธิปเตยชุมชนพื่อการกเข
ปใญหาละพัฒนาชุมชนตนบบท่ีดี 3 หงที่คยศึกษา จะริ่มจากการพูดคุยปรึกษาหารือ หรือการจัดวทีประชาคม
พื่อรับฟใงปใญหาของประชาชน฿นชุมชน ละตระหนักถึงความสําคัญละผลกระทบที่กิดขึ้นจากปใญหารวมกัน 
จากนั้นจึงรวมกันหานวทางละวิธีการ฿นการกเขปใญหา ละรวมกันขับคลื่อนกระบวนการการกเขปใญหา 
นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของ Kittachet Krivart (Abstract, 2015) รื่อง
ประชาธิปเตยชุมชนที่ผลิบาน฿นลานนาของเทย ที่พบวา ชุมชนตนบบทั้ง 3 ชุมชนที่ทําการศึกษา฿นครั้งนี้ มี
กระบวนการประชาธิปเตยชุมชนพื่อกเขปใญหาของชุมชนที่฿กลคียงกัน ดยริ่มจากการที่ทํา฿หสมาชิก฿นชุมชน
ตระหนัก฿นความสําคัญของปใญหา จากนั้นจึงรวมกันหานวทางละวิธีการกเขปใญหา ตอดวยการผนึกกําลังของ
สมาชิก฿นชุมชน฿นการกเขปใญหา 
  ทั้งนี้อาจนื่องมาจากกระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน พื่อการกเขปใญหาละสงสริมความ
ขมข็งของชุมชน กับกระบวนการประชาธิปเตยชุมชนพื่อการกเขปใญหาของชุมชน มีนวคิดบนพื้นฐานพุทธิ
ปใญญานิยมหมือนกัน ดยฉพาะ฿นรื่องอริยสัจ 4 อันประกอบดวย ทุกขแ สมุทัย นิรธ มรรค ดังนั้นจึงทํา฿หผล
การศึกษาการบวนการดํานินงานของผลงานท้ัง 3 รื่องมีความสอดคลองป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 
 2. ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการ
สงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน มีความคลายคลึงกันทั้ง฿นประด็นผูนํา
ชุมชนมีความสียสละ ทุมทรงกายรง฿จ, ชาวบาน฿นชุมชนมีความสามัคคี ละหนวยงานภาครัฐท่ีกี่ยวของ฿หการ
สนับสนุน ผลการศึกษาดังกลาวตกตางเปจากการศึกษาของวิชียร บุราณรักษแ (บทคัดยอ, 2548) รื่องขบวนการ
คลื่อนเหวทางการมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุมอนุรักษแสิ่งวดลอมจังหวัดอุดรธานี ที่พบวา ปใจจัยที่นําเปสู
การกิดขบวนการคลื่อนเหวทางการมืองภาคประชาชน เดก วัฒนธรรมชุมชน การระดมทรัพยากร ครงสราง
อกาสทางการมือง ละครงสรางอกาสทางสังคม อยางเรก็ตามผลการศึกษา฿นสวนนี้มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของพรทิพยแ อุศุภรัตนแ ละคณะ (2556) รื่องหลม฿หญ : การพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนพื่อการจัดการ
ทรัพยากร ที่พบวา ปใจจัยสําคัญที่จะทํา฿หการกเขปใญหาของชาวบานละชุมชนสามารถลุลวงเปเดจะตองอาศัย
พลังทองถิ่นที่ขมข็ง ละผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของทวี วัชระกียรติศักดิ์ (บทคัดยอ, 
2559) รื่องการสรางความขมข็งทางศรษฐกิจ฿หกับชุมชนดยการพัฒนากลุมอาชีพ ฿นพื้นที่องคแการบริหารสวน
จังหวัดพลสงคราม อําภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบวา ปใจจัยหงความสําร็จ฿นการดํานินการสงสริมการ
สรางความขมข็งทางศรษฐกิจ฿หกับชุมชนคือ การมีชุมชนปูาหมายป็นศูนยแกลางของการสรางความขมข็ง 
  ทั้งนี้อาจนื่องมาจากปใจจัยความสําร็จ฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการ
สงสริมความขมข็งของชุมชนตนบบท่ีดี฿นภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน ปใจจัยความสําคัญที่ทํา฿หการกเขปใญหา
ของชาวบานละชุมชนหลม฿หญลุลวงเปเด รวมถึงปใจจัยหงความสําร็จ฿นการสรางความขมข็งทางศรษฐกิจ
฿หกับชุมชน฿นพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลพลสงคราม ป็นปใจจัยที่กิดขึ้น฿นการดํานินงานที่สวน฿หญป็นความ
กี่ยวของสัมพันธแกับสมาชิก฿นชุมชน สวนปใจจัยที่นําเปสูการกิดขบวนการคลื่อนเหวทางการมืองภาคประชาชน
ของกลุมอนุรักษแสิ่งวดลอมจังหวัดอุดรธานี ป็นปใจจัยที่กิดขึ้น฿นการดํานินงานที่ชุมชนจะตองขาเปกี่ยวของกับ
องคแกรอื่น ๆ อาทิ หนวยงานราชการ ป็นตน ดังนั้นจึงทํา฿หปใจจัยความสําร็จ฿นทั้งสองสวนมีความตกตางกัน 
 3. ผลการศึกษาพบวา ชุมชนตนบบที่ดี฿นการศึกษาครั้งนี้หลายชุมชน฿นระยะรกตองประสบปใญหาละ
อุปสรรค฿นการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานมา฿ช฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน ฿นรื่องของความ
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รวมมือของชาวบาน฿นชุมชนที่ยังมีคอนขางนอย ผลการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษาของเพสิฐ พาณิชยแกุล 
(2544) รื่อง นวทางการออกขอบัญญัติ/ทศบัญญัติขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นพื่อสนับสนุนงานพัฒนาที่อยู
อาศัยละที่ดินทํากิน ซึ่งผลการศึกษาพบวา การสรางกระบวนการมีสวนรวมทางตรงหรือนวทางที่รียกวา  
“ประชาธิปเตยบบมีสวนรวม” พื่อการออกขอบัญญัติ/ทศบัญญัติขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นพื่อสนับสนุน
งานพัฒนาที่อยูอาศัยละที่ดินทํากิน อาจตอง฿ชระยะวลามากพอสมควร฿นการผลักดัน ละตอง฿ชความพยายาม
รวมกันจากหลาย ๆ ฝุาย นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวยังป็นเป฿นทิศทางดียวกับการศึกษาของ Kittachet 
Krivart (Abstract, 2015) รื่อง ประชาธิปเตยชุมชนที่ผลิบาน฿นดินดนลานนาของเทย ซึ่งมีขอคนพบสําคัญ
กี่ยวกับปใญหาละอุปสรรคสําคัญของกระบวนการประชาธิปเตยชุมชน คือ การมีสวนรวม฿นกิจกรรมพื่อการกเข
ปใญหาละพัฒนาชุมชนของชาวบาน฿นหลายชุมชนมีคอนขางนอย นื่องจากชาวบานสวนหนึ่งตอง฿ชวลาสวน฿หญ
฿นการประกอบอาชีพ ละคนหนุมสาว฿นวัยรงงานสวน฿หญตองอพยพขาเปทํางาน฿นมืองหรือตางจังหวัด 
ทั้งนี้อาจนื่องมาจากทั้งชุมชนตนบบที่ดี฿นภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน ละชุมชนที่เพสิฐ พาณิชยแกุล ละ 
Kittachet Krivart เดทําการศึกษาป็นชุมชนที่ริ่มนําอากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน/กระบวนการ
ประชาธิปเตยบบมีสวนรวม/กระบวนการประชาธิปเตยชุมชน ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการมีหลักการสําคัญ฿นรื่อง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน฿นชุมชน ดยกระบวนการดังกลาวเดถูกนํามา฿ชค฿นระยะรก฿นทุกชุมชนที่
ป็นพื้นที่ศึกษาของงานวิจัย฿นครั้งนี้ละอีกสองผลงานวิจัยที่กี่ยวของ ดังนั้นจึงทํา฿หความรวมมือของประชาชน฿น
ชุมชนจึงยังมีคอนขางนอย 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาตามที่เดนําสนอเปท้ังหมดขางตน สามารถนํามากําหนดป็นขอสนอนะเดดังนี้ 
 1. ขอสนอนะจากผลการศึกษา 
  1.1 ชุมชนอื่นทีต่องการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานเปประยุกตแ฿ช฿นการสงสริมความ
ขมข็งของชุมชน ควรมีกระบวนการดํานินงานดังน้ี 
   1) สรางการรับรูละตระหนัก฿นความสําคัญของปใญหารวมกันของสมาชิก฿นชุมชน 
   2) สมาชิก฿นชุมชนรวมกันคนหาสาหตุของปใญหา 
   3) สมาชิก฿นชุมชนรวมกันกําหนดนวทางกเขปใญหา 
   4) สมาชิก฿นชุมชนรวมกันดํานินการสงสริมความขมข็ง฿หกชุมชนละสรางความยั่งยืน 
  1.2 หนวยงานท่ีกี่ยวของดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแของชุมชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรม
สงสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควรดํานินการพัฒนาปใจจัยความสําร็จ฿นการสงสริมความขมข็งของชุมชน
ทางดานทรัพยากรมนุษยแ ท้ัง฿นสวนของการสรางละพัฒนาบทบาทผูนํา ละการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
฿นชุมชน 
  1.3 หนวยงานที่กี่ยวของดานทุนทางศรษฐกิจละสังคมของชุมชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน, 
ธนาคารพื่อการกษตรละสหกรณแ ละกรมสงสริมสหกรณแ ป็นตน ควรขาเปกํานินการสงสริมการออมพื่อ
สรางหลงงินทุน฿นชุมชน รวมทั้งสงสริมการนําหลักศรษฐกิจพอพียงขาเป฿ช฿นการพิ่มรายเด ลดรายจายละ
สรางความขมข็ง฿หกชุมชน 
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  1.4 ชุมชนที่มีการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานเปประยุกตแ฿ช฿นการสงสริมความ
ขมข็งของชุมชน ควร฿หความสําคัญกับการสรางศูนยแรียนรูของชุมชนพื่อ฿หกิดการพัฒนา สะสมละถายทอด
องคแความรูสําหรับการริมสรางความขมข็ง฿หกชุมชน 
  1.5 ชุมชนที่มีการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐานเปประยุกตแ฿ช ฿นการสงสริมความ
ขมข็งของชุมชน ควรมีการวางผน฿นการตรียมความพรอมสําหรับการปลี่ยนปลงผูนํา พื่อเม฿หกระบวนการ
สงสริมความขมข็งของชุมชนตองประสบปใญหา฿นชวงที่มีการปลีย่นปลงผูนาํ 
 2. ขอสนอนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอเป 
  2.1 ควรมีการศึกษานวทางการประยุกตแ฿ชกระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริม
ความขมข็ง ละความสามารถ฿นการกเขปใญหาดวยตนองของประชาชน฿นพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของประทศ  
  2.2 ควรมีการวิจัยพื่อติดตามประมินผลการนํากระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน เป฿ช฿นการ
สงสริมความขมข็งละความสามารถ฿นการกเขปใญหาดวยตนองของประชาชน฿นพ้ืนท่ีตางๆ ของประทศ 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษากลยุทธแที่฿ช฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผานสื่อออนเลนแ 
ศึกษาฟซบุ฿กพจท่ีกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระส เดก พจนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ พจ Documentary Club พจ
อวยเสตกหกเสฉีก ละพจรงภาพยนตรแที่ 3 ท่ีนั่ง E12 ตั้งตชวงดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงดือนกุมภาพันธแ 
พ.ศ. 2561 ดย฿ชการวิคราะหแวาทกรรมชิงวิพากษแ ผลการวิคราะหแตัวบทตละพจพบวามีการสื่อสารภาพยนตรแ
นอกกระสตกตางกัน คือ พจนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ป็นผูสรางละสื่อสารภาพยนตรแของตัวอง จึง฿ชภาษาที่ป็น
กันอง ติดฮชท็ก นําสนอจุดดนของปสตอรแ มีการอางจากทวิตตอรแ ละ฿ชคําพูดชิญชวน สวนพจ 
Documentary Club ป็นการนําภาพยนตรแนอกกระสมาจัดฉายตามทศกาลตาง ๆ จึงนําสนอดวยการ฿ชบท
สนทนา ตั้งคําถามชวนคิด รวมทั้งลารื่องความป็นมาของภาพยนตรแ สวนพจอวยเสตกหกเสฉีกละพจรง
ภาพยนตรแที่ 3 ที่น่ัง E12 มีลักษณะที่หมือนกัน คือ ฿ชภาษาป็นกันอง ลารื่องกริ่นนําดยมุงนนความรูสึก ละ
฿ชการลากคํา ฟซบุ฿กพจสรางกลยุทธแ฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผานการมอง฿นชิงพาณิชยแ สถานภาพ
ความป็นชายขอบผานตัวทนตาง ๆ ความเมชัดจนของความป็นภาพยนตรแนอกกระส ละสะทอนความคิดทาง
สังคมละวัฒนธรรมผานการถายทอดรื่องราวละการวิจารณแภาพยนตรแนอกกระส ทั้งนี้ ขอความ฿นพสตแเมเด
ป็นพียงการสื่อสารภาพยนตรแดวยการลารือ่งภาพยนตรแพียงทานั้น ตฝงเปดวยการครอบงําทางความคิดความ
ชื่อบางประการที่ถูกสรางขึ้น พื่อผลประยชนแชิงพาณิชยแของผูผลิตสื่อ หรือผูสราง ผูกํากับภาพยนตรแ  
คําสําคัญ : กลยุทธแการสื่อสาร, ฟซบุ฿กพจ, สื่อออนเลนแ  
 
ABSTRACT  
 The objective of this research is to study the communication strategies of independent 
movies through online media, including the critical discourse study of Facebook Pages: Nawapol 
Thamrongrattanarit, Documentary Club, Overhyp, and SeatNoE12 during the period of December 
2017 until February 2018. Upon research, it is found that each Facebook Page has its own style 
to communicate the independent movies. “Nawapol Thamrongrattanarit” Facebook Page, which 
the owner himself and a movie producer, uses a friendly language with hashtags, presenting the 
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outstanding elements of movie posters, using Twitter references, and persuasion through the 
language usage. “Documentary Club” Facebook Page showcases the independent movies 
previewed in various film festivals. The Facebook Page portrays those films by sampling the 
conversation, asking analytical questions, along with providing the movie’s background. For 
“Overhyp” and “SeatNoE12” Facebook Pages, the common features of these pages are in the 
simple and friendly language used, and often begins with an emphasis on the mood and feelings. 
The Facebook Pages’ communication strategies of these less popular, independent movies are 
presented in a commercial perspective. The marginal status and ambiguous attributes of these 
films also reflect the society’s values and cultural aspects through the plot narration as well as 
the film’s criticism. These Facebook Pages’ posts are not only simply reviewing independent 
movies, but also hidden with a certain belief tying in a commercial purpose of the media and 
film producers.  
Keywords : Communication Strategy, Facebook Page, Online Media 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ภาพยนตรแป็นสื่อหนึ่งที่อธิบายถึงรื่องราวหรือหตุการณแที่กิดจากการบันทึกภาพดวยฟิลแมซึ่งมี ลักษณะ
ป็นภาพคลื่อนเหวลวนํามาฉาย฿นรงภาพยนตรแหรือทรทัศนแ ประทศสหรัฐอมริกาป็นประทศท่ีมีความดดดน
฿นอุตสาหกรรมภาพยนตรแลกละมีอิทธิพลมาก฿นตลาดภาพยนตรแกือบทุกประทศ ป็นธุรกิจขนาด฿หญที่สราง
รายเดมหาศาล ชน ภาพยนตรแฮอลลีวูด ฯลฯ ซึ่งกลายป็นบบอยางของภาพยนตรแกระสหลัก (Mainstream) 
ดยมุงนนการสวงหากําเร 
 อยางเรก็ตาม มีนักสรางภาพยนตรแกลุมหนึ่งที่สรางสรรคแภาพยนตรแชิงศิลปะ฿นชวงปี  ค.ศ. 1960 
ภาพยนตรแนอกกระสเดรับการพิจารณาจากกลุมวัฒนธรรมฮิปปี้ซึ่งเมขากับกลุมสังคมอนุรักษแนิยม฿นชวงนั้น ดย
ภาพยนตรแนอกกระสนี้ทํา฿หสตูดิอ฿หญ ๆ ริ่มตระหนักถึงงบประมาณที่ผูสรางภาพยนตรแ฿ชพียงล็กนอยตมี
ความคิดสรางสรรคแมาก (Boroughs. 2012) ดยฮารแวียแ (Harvey อางถึง฿น ขจิตขวัญ กิจวิสาละ. 2546) กลาวถึง
ภาพยนตรแนอกกระสวา “ป็นรูปบบของภาพยนตรแที่อยูนอกกระสหลักอันป็นที่นิยม ละมีวัตถุประสงคแพื่อ
การคาของอุตสาหกรรมภาพยนตรแ ภาพยนตรแอิสระหลานี้ ดยปกติลวมีลักษณะที่ปฏิสธความงามละบรรทัด
ฐานทางอุดมคติที่ปรากฎ฿นภาพยนตรแกระสหลัก ละถูกคิดวาป็นภาพยนตรแที่ปลกยก ป็นภาพยนตรแทางลือก 
หรือภาพยนตรแที่อยูฝใ่งตรงขามกับสังคมทุนนิยมที่ตอสูพื่อสียงหนึ่ง฿นความสัมพันธแทางดานอํานาจทางสังคมละ
ศรษฐกิจ฿นรูปบบของการสื่อสาร” ซึ่ง฿นตางประทศมีผูคน฿หความสน฿จภาพยนตรแนอกกระสมากขึ้นรื่อย ๆ 
จนกระทั่งริ่มขยายมาสูประทศเทย 
 ปใจจุบันธุรกิจภาพยนตรแเทยพบวามีภาพยนตรแกระสหลักซึ่งป็นภาพยนตรแที่มีกระบวนการผลิต การจัด
จําหนาย ละการผยพรอยูภาย฿ตระบบอุตสาหกรรมภาพยนตรแ ซึ่งมีการ฿ชงินทุนจํานวนมาก ละผลิตดยมี
จุดประสงคแหลักพื่อมุงหวังผลทางการตลาดละ฿หความบันทิงป็นหลัก ทั้งนี้ ฿นสหรัฐอมริกาจะหมายถึง
ภาพยนตรแที่ผลิตหรือเดรับงินทุนการผลิตจากระบบบริษัทสตูดิอหลักชน Paramount Pictures, Metro-
Goldwyn Mayer, Warner Bros., 20th Century Fox ละ Universal ฯลฯ สําหรับประทศเทยจะหมายถึง 
ภาพยนตรแเทยท่ีผลิตหรือเดรับงินทุนสนับสนุนจากบริษัทผลิตภาพยนตรแขนาด฿หญที่มีระบบหรือพันธมิตร฿นการจัด
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จําหนายป็นของตนอง ชน บริษัทสหมงคลฟิลแม จํากัด บริษัท เฟวแสตารแปรดักช่ัน ละบริษัทจีอ็มอ็ม เทย หับ 
จํากัด ฯลฯ ดวยคําจํากัดความขางตนนี้ คนทั่วเปจึงมองภาพยนตรแกระสหลัก฿นงมูลคา ดยวัดความสําร็จจาก
รายเด ละถือป็นพียงสื่อท่ี฿หความบันทิงมากกวาการวัด฿นงคุณคาทางศิลปะซึ่งสะทอน฿หห็นมิติทางวัฒนธรรม
ละสังคม 
 ภาพยนตรแนอกกระส (Independent Movie) หรือภาพยนตรแอิสระ หรือรียกสั้น ๆ วา “หนังอินดี้” มี
จุดริ่มตนจากความตองการของผูสรางภาพยนตรแสวนหนึ่งที่จะหลุดพนจากการครอบงําจากบริษัทภาพยนตรแขนาด
฿หญ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตรแซึ่งป็นภาพยนตรแกระสหลัก (Nelmas. 1999 ; ณัฐวุฒิ กุลถื่อน. 2560) มีรูปบบ
การนําสนอตกตางเปจากกรอบภาพยนตรแกระสหลัก฿นงนื้อรื่องหรือการดํานินรื่อง รวมทั้งตนทุนการผลิตที่
เมสูง ดย฿ชงินทุนสวนตัวของผูสรางอง ภาพยนตรแนอกกระสมักจะมีลักษณะรูปบบหลากหลาย ตั้งต
ภาพยนตรแบันทิง (Feature Film) ซึ่งอาจมีครงสรางคลายภาพยนตรแกระสหลัก ตตกตาง฿นงนื้อหาละ
วิธีการนําสนอภาพยนตรแ฿นรูปบบภาพยนตรแทดลอง (Experimental Film) คือ ภาพยนตรแที่สรางดวยความมุง
หมายพื่อทดลองการสื่อสาร การสดงออกถึงความคิดละจินตนาการสวนตัวผานภาพยนตรแ ท้ัง฿นงทคนิควิธีการ
นําสนอ การลารื่อง ละรูปบบของภาพยนตรแ 
 ภาพยนตรแนอกกระสป็นภาพยนตรแที่เมเดอยู฿นครงสรางหรือกลเกของระบบการจัดจําหนายภาพยนตรแ 
ป็นภาพยนตรแที่นํามาจัดฉายดยเมเดหวังผลกําเร อาจพราะตองการทดลองตลาด หรือตองการผยพรภาพยนตรแ
฿หป็นที่รูจัก พื่อตอบสนองรสนิยมการชมภาพยนตรและป็นทางลือก฿นการชมภาพยนตรแของคนกลุมหนึ่ง 
(ประวีณมัย บายคลอย. 2545 : 3) การเมเดอยู฿นกระสหลักจึงตองเดรับการสนับสนุนจากกลุมตาง ๆ ถึงจะอยู
รอดเด 
 ประทศเทยมีรงภาพยนตรแที่รองรับการฉายภาพยนตรแนอกกระสดยฉพาะ ตคอนขางนอย ชน รง
ภาพยนตรแ฿นครืออพ็กซแ รงภาพยนตรแฮาสแ รามา อารแซีอ ฯลฯ ละเมเดรับการสนับสนุนจากภาครัฐชน฿น
ตางประทศ สวนการจัดจําหนาย฿นลักษณะอื่น ๆ ชน วีซีดี ละดีวีดี ฯลฯ ยังมีจํานวนนอยมาก (พิมพลอย รัตนมาศ. 
2554 : 2 - 3) 
 สิ่งที่ทํา฿หภาพยนตรแนอกกระสยังคงอยูเด฿นประทศเทย นื่องมาจากการจัดฉายภาพยนตรแนอกกระส
ดย 1) การจัดฉายตามสถาบันวัฒนธรรมตาง ๆ ชน สมาคมฝรั่งศส สถาบันกอธ บริติชคานแซิล อยูอ สมาคม
ญี่ปุุน ฯลฯ พื่อป็นการผยพรวัฒนธรรมของตนอง ดยมีการฉายป็นประจําละจัดป็นทศกาลภาพยนตรแ฿น
บางครั้ง 2) การฉายภาพยนตรแ฿นรงภาพยนตรแทั่วเป ทั้งภาพยนตรแที่มีคุณภาพละเมมีคุณภาพปะปนกัน ซึ่งยังมี
อกาสทํารายเด฿หกับผูจัดจําหนาย 3) การจัดทศกาลภาพยนตรแตามวาระตาง ๆ ป็นการรวมมือกันจัดงานจาก
หลายหนวยงาน ชน ทศกาลภาพยนตรแนานาชาติกรุงทพฯ ฯลฯ ที่จัดขึ้นดยการทองที่ยวหงประทศเทย ละ 
4) การจัดจําหนาย฿นรูปบบวีซีดีละดีวีดี ดยมีราน฿หบริการชาละจําหนายภาพยนตรแที่เมมีฉายตามรง
ภาพยนตรแทั่วเป (ประวีณมัย บายคลอย. 2545 : 3 - 5) 
 ปใจจุบันสื่อละทคนลยีมีบทบาทตอวงการภาพยนตรแนอกกระสมาก นื่องจากความกาวหนาทาง
ทคนลยีสารสนทศละการสื่อสารมีบทบาท฿นการดํานินชีวิตประจําวันละการปฏิบัติงาน กอ฿หกิดความ
สะดวกรวดร็ว ขอมูลขาวสารสามารถสงผานถึงกันทั่วลกอยางเรพรมดนดวยครือข ายอินทอรแน็ต กอ฿หกิด
ชุมชนออนเลนแกับกลุมคนท่ีตองการลกปลี่ยนขอมูลกิจกรรมหรือสิ่งที่ตนสน฿จ หรือขอมูลของผูอื่นที่มีความสน฿จ
฿นสิ่งดียวกัน (อรุณรัตนแ ศรีชูศิลป ละอนิรุทธแ สติมั่น. 2555) ดวยความกาวหนาของทคนลยีการสื่อสารนี้
กอ฿หกิดนวัตกรรม฿หมทางสังคม คือ สังคมออนเลนแ หรือครือขายสังคมออนเลนแ (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา. 2554) ซึ่ง฿น
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ปใจจุบันมีสื่อออนเลนแประภทฟซบุ฿กพจกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระสที่นําสนอขาวสารละ฿หความรูกี่ยวกับ
ภาพยนตรแนอกกระสที่ขาฉาย฿นตละชวง ตลอดจนประด็นของภาพยนตรแนอกกระสที่อยู฿นความสน฿จของคน
฿นสังคมซึ่งมีคน฿นสังคม฿หความสน฿จละติดตามฟซบุ฿กพจภาพยนตรแนอกกระสจํานวนมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
ความสน฿จที่จะศึกษากลยุทธแการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผานสื่อออนเลนแ อันจะทํา฿หห็นถึงกลยุทธแที่ฟซบุ฿ก
พจ฿ช฿นการสื่อสารพื่อ฿หกิดการชมภาพยนตรแนอกกระสมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษากลยุทธแที่฿ช฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผานสื่อออนเลนแ 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. กลยุทธแการสื่อสาร หมายถึง วิธีการละทคนิคที่จาของฟซบุ฿กพจ฿ช฿นการสื่อสาร ดึงดูดคน฿หขา
มาชมภาพยนตรแนอกกระส 
 2. ภาพยนตรแนอกกระส หมายถึง ภาพยนตรแที่เม฿ชภาพยนตรแกระสหลักที่ฉาย฿นรงภาพยนตรแทั่วเป 
นนความป็นศิลปะละความคิดสรางสรรคแมากกวารายเดจากการขาชมภาพยนตรแ รวมทั้งมีทุนสรางที่ต่ํา 
 3. สื่อออนเลนแ หมายถึง สื่อสังคมออนเลนแประภทฟซบุ฿กพจ 
 4. ฟซบุ฿กพจ หมายถึง สื่อสังคมออนเลนแที่จาของฟซบุ฿กสรางขึ้นพื่อสื่อสารละนําสนอรื่องราวตาง ๆ 
พื่อ฿หผู฿ชฟซบุ฿กท่ีมีความสน฿จดียวกันขามาตตอบ พูดคุย ลกปลี่ยนความคิดห็น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 นวคิดที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยนวคิดการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวตอรแ ดยผูวิจัยสน฿จ
ศึกษาฟซบุ฿กพจซึ่งป็นสื่อสังคมออนเลนแ (Social Media) ฿นลักษณะการสื่อสารที่ตตอบซึ่งกันละกัน 
(Interactive) ละมุงนนการนําสนอสารของผูสงสาร อันจะทํา฿หขา฿จกลยุทธแที่ฟซบุ฿กพจ฿ช฿นการปรมท
พื่อ฿หคนขามาชมภาพยนตรแนอกกระส 
 นอกจากน้ี ผูวิจัยยัง฿ชนวคิดรื่องการวิคราะหแวาทกรรมชิงวิพากษแ (Critical Discourse Analysis) ดย
พิจารณาจากการปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) อันป็นการวิคราะหแกระบวนการสรางตัวบท 
(Text Production) วากิดขึ้นเดอยางเร นําบริบททางสังคม สิ่งวดลอม ทั้งลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม มาสราง
ป็นวาทกรรมเดอยางเร มีการถายทอดอยางเร ละวิคราะหแการบริภคตัวบท (Text Consumption) รวมถึงชอง
ทางการสื่อสาร ดยวิคราะหแเด 2 มุมมอง คือ 1) สถานการณแ฿นการสื่อสารมีผลตอบบผนการ฿ชภาษาอยางเร 
ละ 2) ผลที่กิดจากบบผนการ฿ชภาษาชวย฿นการสรางขอบขต ความสัมพันธแ ละครงสรางอยางเร การนํา
นวคิดดังกลาวมา฿ช฿นการศึกษาจะทํา฿หทราบวามีกลยุทธแทางการสื่อสาร฿ดบาง มีกระบวนการ฿นการสรางวาทกรรม
ภาพยนตรแนอกกระสอยางเร มีความสัมพันธแกับบริบท (Context) ตาง ๆ อยางเร ทั้งนี้ บริบทหนึ่งที่นาสน฿จ คือ 
ประภทฟซบุ฿กพจท่ีตกตางกันจะมีผลตอนื้อหาละรูปบบวาทกรรมกี่ยวกับกลยุทธแการสื่อสารภาพยนตรแนอก
กระสหรือเม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษานวคิด ทฤษฎี อกสาร ละงานวิจัยที่กี่ยวของ 
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 2. ก็บรวบรวมขอมูล฿นฟซบุ฿กพจจํานวน 4 พจ เดก พจนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ (Nawapol 
Thamrongrattanarit) พจ Documentary Club พจอวยเสตกหกเสฉีก ละพจรงภาพยนตรแที่ 3 ที่นั่ง E12 
จากพสตแยอนหลัง฿นชวงระยะวลา 3 ดือน ตั้งตชวงดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2561 
 3. คัดลือกขอมูล ดยพิจารณาฉพาะพสตแที่กี่ยวของกับภาพยนตรแนอกกระสทานั้น ผูวิจัย฿ชกณฑแ
การพิจารณาวาภาพยนตรแรื่อง฿ดป็นภาพยนตรแนอกกระสดวยการพิจารณาตัวบท (Text) ที่พจนําสนอตอ
ผูติดตาม ทั้งนี้ หากมีนื้อหาที่กลาวถึงภาพยนตรแนอกกระส ชน ภาพยนตรแเมมีการฉาย฿นรงภาพยนตรแทั่วเป หรือ
ป็นภาพยนตรแที่มีฉายตามทศกาลภาพยนตรแ ฿ชทุนสรางต่ํา ฯลฯ ก็จะพิจารณาวาป็นภาพยนตรแนอกกระส 
อยางเรก็ตาม หากเมมีนื้อหากลาวถึงภาพยนตรแนอกกระสอยางชัดจน ตนําสนอดวยการสดงภาพที่มีความ
ป็นศิลปะ ผูวิจัยจะ฿หบุคคลอื่นที่ช่ืนชอบละรับชมภาพยนตรแนอกกระสป็นประจําป็นผูตัดสินวาพสตแดังกลาว
กี่ยวของกับภาพยนตรแนอกกระสหรือเม มื่อเดคัดลือกขอมูลตามกณฑแที่กําหนดเวลว ผูวิจัยจึงนําขอความ฿น
พสตแดังกลาวมาบันทึกพื่อนําสนอขอมูล฿นสวนผลการวิจัย 
 4. จัดระบียบขอมูล ดยผูวิจัยบงประภทของพจที่กี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระสป็น 2 กลุม คือ 1) 
พจบุคคลที่สนับสนุนภาพยนตรแดยตรง คือ ทํางานป็นผูจัดจําหนายหรือทํางานรวมกับผูจัดจําหนาย (Direct 
Promoter Working as/with Distributor) เดก พจนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ (Nawapol Thamrongrattanarit) 
ละพจ Documentary Club ละ 2) พจนักวิจารณแ/นักรีวิว (Critics/Reviewers) เดก พจอวยเสตกหกเส
ฉีก ละพจรงภาพยนตรแที่ 3 ที่น่ัง E12 
 5. วิคราะหแขอมูลดวยการวิคราะหแตัวบท ละนําสนอผลการวิจัยดวยการพรรณาวิคราะหแ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยกลยุทธแที่฿ชพื่อการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสป็นการวิคราะหแตัวบท (Text) ดยผูวิจัยจะ
นําสนอรายละอียดกลวิธี฿นฟซบุ฿กพจตาง ๆ ดังนี้ 
 ลักษณะทั่วเปของฟซบุ฿กพจท่ีกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระสที่ผูวิจัยก็บขอมูลทั้ง 4 พจ บงออกป็น 2 
ประภท คือ 1) พจบุคคลที่สนับสนุนภาพยนตรแดยตรง คือ ป็นผูจัดจําหนายหรือทํางานรวมกับผูจัดจําหนาย 
(Direct Promoter Working as/with Distributor) เดก พจนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ (Nawapol Thamrongrat-
tanarit) ละพจ Documentary Club ละ 2) พจนักวิจารณแ/นักรีวิว (Critics/Reviewers) เดก พจอวยเส
ตกหกเสฉีก ละพจรงภาพยนตรแที่ 3 ที่น่ัง E12 
 ผลการวิจัยพบวาพจบุคคลที่สนับสนุนภาพยนตรแดยตรงฯ ทั้ง 2 พจ มีลักษณะตกตางกันดยสิ้นชิง 
กลาวคือ พจนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ป็นพจของผูสรางภาพยนตรแ ดยสื่อสารภาพยนตรแของตัวอง฿นรงภาพยนตรแ
ฉพาะกลุม จึง฿ชภาษาที่ป็นกันอง มีการติดฮชท็ก (Hashtag) นําสนอจุดดนของปสตอรแภาพยนตรแ มีการ
อางอิงจากทวิตตอรแ ละ฿ชคําพูดชิญชวน สวนพจ Documentary Club ป็นการนําภาพยนตรแนอกกระสซึ่ง
สวน฿หญป็นภาพยนตรแนวสารคดีมาจัดฉายตามทศกาลตาง ๆ จึงนําสนอดวยการ฿ชบทสนทนาที่นาสน฿จ มีการ
ตั้งคําถามชวนคิด รวมทั้งการลาความป็นมาของภาพยนตรแตละรื่อง สวนพจประภทนักวิจารณแ/นักรีวิว มี
ลักษณะคลายกันหลายอยาง ชน มีการลือก฿ชภาษาที่ป็นกันอง มีการลารื่องละการกริ่นนําดยมุงน น
ความรูสึก การลากคํา หรือมตการ฿ชวหารที่ตกตางกัน ชน การวิจารณแอยางตรงเปตรงมาของพจอวยเสตก
หกเสฉีก ละการปรียบทียบบบอุปมาอุปมัยดวยภาษาที่สวยงาม สดง฿หห็นภาพละขา฿จงายของพจรง
ภาพยนตรแที่ 3 ท่ีนั่ง E12 ฯลฯ อันสอดคลองกับนวคิดการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวตอรแ ซึ่งฟซบุ฿กพจถือป็น
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ชองทางการสื่อสารคอมพิวตอรแที่ผูสงสารป็นผูช่ียวชาญกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระส มีอคติตอรื่องที่นําสนอ 
สื่อสารเป฿หผูรับสารเดรับทราบ พ่ือจูง฿จ฿หมาชมภาพยนตรแนอกกระส 
 การนําสนอกลยุทธแที่ปรากฏ฿นฟซบุ฿กพจป็นการวิคราะหแวาทกรรม฿นมิติที่ 2 คือ การปฏิบัติการทาง
วาทกรรม ท้ังนี้ ผูวิจัยลือกพิจารณากระบวนการสรางตัวบทของฟซบุ฿กพจท่ี฿ช฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระส
ดยสน฿จการสรางวาทกรรมของพจนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ ป็นหลัก นื่องจากนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ (ตเอ) ป็นทั้งผู
กํากับภาพยนตรแนอกกระสที่นนการสื่อสารภาพยนตรแที่ตนองป็นผูสรางขึ้น อีกทั้งยังป็นผูมีช่ือสียงละเดรับ
รางวัลการกํากับภาพยนตรแมากมาย ละ฿ชขอมูลจากพจ Documentary Club ละพจนักรีวิว/นักวิจารณแ ฿นการ
สริมวาทกรรมบางอยาง ผูวิจัยจึงนําสนอวาทกรรมสําคัญที่กิดขึ้น฿นการสรางกลยุทธแการสื่อสารภาพยนตรแนอก
กระสดังรายละอียดตอเปนี้ 
 1. การมองภาพยนตรแนอกกระส฿นชิงพาณิชยแ เดก 
  (1) วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ชน การนําศิลปินวง BNK48 ฯลฯ มาชวยสื่อสารภาพยนตรแ
นอกกระสดวยคําพูดหรือขอความที่กําลังปน็กระสของวง หรือการนํานักสดงที่มีช่ือสียง ชน ซันน่ี สุวรรณมธา
นนทแ (ซันนี่) ฯลฯ มาสื่อสารดวยการบงปใน (Share) นื้อหากี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระสนั้น ๆ 
  (2) ความป็นประพันธกร (Authorship) คือ การอางอิงถึงผูกํากับภาพยนตรแนอกกระสคนอื่น ๆ 
ชน ป็นอก รัตนรือง ฯลฯ พื่อชวย฿นการสื่อสารกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระส 
  (3) การจําหนายสินคา ชน ของสะสม Limited Edition ฯลฯ 
  (4) การเดรับรางวัล คือ การบงบอกวาภาพยนตรแนอกกระสรื่องนั้น ๆ เดรับการการันตีวาป็น
ภาพยนตรแยอดยี่ยม พื่อจูง฿จ฿หคนมาชมภาพยนตรแนอกกระส 
 2. สถานภาพความป็นชายขอบผานตัวทน (Agent) ตาง ๆ หรือการสรางกลยุทธแ฿นการสื่อสาร
ภาพยนตรแนอกกระสดยนําสนอผานกลุมตัวทนท่ีสําคัญ เดก 1) กลุมตัวทนขามสื่อ ชน นิตยสารคูสรางคูสม 
หรือการปลงพลงท่ีเดรับความนิยมของ BNK48 ฯลฯ ละ 2) กลุมรงภาพยนตรแ ชน รงภาพยนตรแ SF CINEMA 
ละรงภาพยนตรแ House RCA ฯลฯ ดยระบุวันวลา สถานที่ฉายภาพยนตรแนอกกระส นอกจากนี้ยังบอกผาน
การติดฮชท็ก (Hashtag) รงภาพยนตรแที่กําลังฉายภาพยนตรแนอกกระสนั้น ๆ ชน #sfcinema #houserca 
ฯลฯ 
 3. ความเมชัดจนของความป็นภาพยนตรแนอกกระส คือ การนําสนอภาพยนตรแนอกกระสมาสูความ
ป็นสวนตัวของผูปรมทอง เดก 
  (1) ความชื่อมยงกันทางอารมณแความรูสึก คือ ฟซบุ฿กพจจะสื่อสารกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระส
ดยยงขากับอารมณแความรูสึก 
  (2) การสื่อสารดวยการนําสนอบื้องหลังการถายทําภาพยนตรแ 
  (3) การทําหนาที่ป็นผูวิจารณแนะนําภาพยนตรแรื่องอื่น ๆ ดยผูกํากับภาพยนตรแป็นผูวิจารณแ
ภาพยนตรแอง 
 การสรางตัวบทข้ึนมานี้สอดคลองกับนวคิดกี่ยวกับการชมภาพยนตรแของออสติน (Austin. 1989) ที่ระบุ
ถึงปใจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จชมภาพยนตรแ ทั้งจากการฆษณา การประชาสัมพันธแ บทวิจารณแ อิทธิพลจากบุคคลที่
มีช่ือสียง รวมทั้งนื้อรื่องที่มีการลารื่อง สิ่งหลานี้ คือ สิ่งที่ฟซบุ฿กพจสรางขึ้นพื่อจูง฿จ฿หคนมาชมภาพยนตรแ
นอกกระสมากขึ้น 
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อภิปรายผล 
 ถึงมวาผูผลิตสื่อจะมีกลยุทธแ฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผานสื่อออนเลนแ฿นรูปบบที่หลากหลาย 
ตหากพิจารณาจะพบวา฿นตละพสตแหลานั้นเดสรางวาทกรรมที่ซอนอยูซึ่งประกอบสรางภาพยนตรแนอกกระส
฿หกาวขามผานความป็นธุรกิจชิงพาณิชยแ ความพยายามที่จะทํา฿หภาพยนตรแนอกกระสมีความป็นสาธารณะ 
(Mass) ชน การนําดารานักสดงที่มีช่ือสียงมาชวยฆษณาภาพยนตรแของตนอง ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับภาพยนตรแ
฿นฐานะที่ป็น “พาณิชยแศิลป” (Commercial Art) อันป็นการรวมศิลปะละการคาขาดวยกัน ละการสื่อสาร
ภาพยนตรแนอกกระส฿นลักษณะความป็นสวนตวัดยนนย้ํา฿หผูอานห็นวาภาพยนตรแนอกกระสที่นําสนอนั้นควร
คากการชม นื่องจากมีความป็นศิลปะดังท่ีปรากฎกี่ยวกับการลารื่องของผูสรางที่฿ส฿จตั้งตบทภาพยนตรแ การ
ถายทําที่รวมทคนิคถายภาพ หมุนภาพ ภาพคลื่อนเหว ความ฿ส฿จ฿นดนตรี วรรณกรรม ละศิลปะการสดง฿น
ภาพยนตรแ อีกท้ังยังเดรับการการันตีรางวัลยอดยี่ยมมากมาย 
 นอกจากนี้ ผูผลิตสื่อยังพยายามช่ือมยงการชมภาพยนตรแนอกกระสของผูอานดวยการสรางมายาคติ
พื่อครอบงําทางความคิด ดยฉพาะพจนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ ที่นําสนอภาพยนตรแที่ตนกํากับอง อันสดง฿หห็น
วามีการ฿ชกลยุทธแการสื่อสารที่นนความป็นกันอง ชน การ฿ชคําที่ป็นกันอง การติดฮชท็ก (Hashtag) ละ
การนําสนอเดป็นกันองมากกวาการนําสนอครงสรางหรือลารื่องภาพยนตรแนั้น ๆ ผลการศึกษาขางตนสะทอน
฿หห็นความคิดของผูผลิตสื่อหรือจาของฟซบุ฿กพจ คือ นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ ที่ป็นทั้งผูสราง ผูกํากับภาพยนตรแ 
สอดคลองกับการศึกษาของอุสุมา สุขสวัสดิ์ (2559) ที่วิคราะหแผูกํากับภาพยนตรแเทยนอกกระสที่เดรับรางวัล
ระหวาง พ.ศ. 2543 - 2555 พบวามีความป็นตัวของตัวองสูง มีการวางกรอบครงสรางที่สดละปลก฿หม฿นการ
ลารื่อง฿นภาพยนตรแ การสดงของตัวละครจะสดงออกนอย คลายคนจริง ๆ หรือบางครั้งมีการสรางอารมณแขัน 
หรือสดงออกทางอารมณแเมมากนัก ดวยลักษณะขางตนจึงป็นที่มาของการ฿ชคําหรือกลยุทธแ฿นการสื่อสารที่ดูป็น
ตัวของตัวอง มีการสรางอารมณแขัน ฿ชศัพทแฉพาะ สื่อสารทางตรง เมออมคอม 
 การศึกษาครั้งนี้ยังสะทอน฿หห็นวาการสื่อสารที่ปลี่ยนปลงเป฿นลกอินทอรแน็ตดยฉพาะครือขาย
สังคมออนเลนแทํา฿หผูผลิตสื่อที่ป็นผูสราง ผูกํากับภาพยนตรแมีนวนมที่จะปิดผยความรูสึกนึกคิดของตนอง 
นื่องจากป็นผูที่มีความคิดป็นตัวของตัวองสูง สอดคลองกับลักษณะการป็นผูกํากับภาพยนตรแนอกกระส ดังที่
ขจิตขวัญ กิจวิสาละ (2546) กลาวถึงลักษณะหนึ่งของภาพยนตรแนอกกระสวาป็นภาพยนตรแอิสระ฿นลักษณะการ
สดงออกถึงทางลือก฿นงมุมของศิลปะ ป็นการพยายามทดลองสรางภาพยนตรแที่ตกตางละหลากหลายเปจาก
ภาพยนตรแที่มีอยูทั่วเปดยเม฿ชการลารื่องบบดิม ๆ ละป็นการสดงออกถึงความป็นตัวตนของผูสรางดยมิเด
มุงหวังผลทางการคา ผูสรางภาพยนตรแกลุมนี้มีนวความคิดกี่ยวกับภาพยนตรแวาป็นรูปบบหนึ่งของการสดงออก
ถึงความป็นปใจจกบุคคล ดังปรากฏ฿นกลยุทธแที่฿ช฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระส ดยสดงอารมณแความรูสึก
ที่ตรงเปตรงมา มีการ฿ชคําศัพทแที่ป็นกันอง มีความปรารถนาออนวอน ฿ชศัพทแที่สดงถึงอารมณแขัน 
 นื่องจากขอมูลที่ปรากฏ฿นงานวิจัยนี้ป็นการสื่อสารผานครือขายสังคมออนเลนแหรืออินทอรแน็ต ซึ่ง
รัตนาวลี กียรตินิยมศักดิ์ (2542 : 192 - 193) เดอธิบายลักษณะของการสื่อสารผานสื่อกลางอินทอรแน็ตดวย
องคแประกอบการสื่อสาร คือ ผูสงสาร (Sender) มีลักษณะเมป็นทางการ ละเมตองมีพิธีรีตอง฿นการสื่อสาร
นื่องจากป็นการสื่อสารจากพ้ืนท่ีสวนตัว (Private Space) เปยังสาธารณะ (Public Space) ผูสงสารปิดอกาส฿ห
ผูรับสารมีสวนรวม฿นการสื่อสารอยางสรี ชน การคอมมนทแผานพสตแนั้น ๆ ฯลฯ ละสาร (Message) จะตองป็น
นื้อหาท่ีนนความสน฿จฉพาะกลุม เมป็นทางการ ป็นการพูดคุยลกปลี่ยนความคิดห็นกี่ยวกับภาพยนตรแนอก
กระสระหวางผู฿ชงาน ดังนั้น การนําสนอสารของผูสงสารจึงทํา฿หมองห็นกลยุทธแที่ฟซบุ฿กพจ฿ช฿นการปรมท
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พื่อ฿หคนขามาชมภาพยนตรแนอกกระส การสื่อสารนี้ ผูสงสารละผูรับสารเมจําป็นตองห็นหนาหรือรูจักกัน
ดยตรง จึงมีอิสระ฿นการสดงความคิดห็น 
 ผูวิจัยมีขอสังกตพิ่มติมวาการนําดาราหรือนักสดงที่มีช่ือสียงละป็นที่ช่ืนชอบมารวมสื่อสารกี่ยวกับ
ภาพยนตรแนอกกระสซึ่งป็นภาพยนตรแที่มีความป็นอิสระ นนขายศิลปะ ตกลับ฿ช฿นชิงพาณิชยแ สดง฿หห็นวา
ผูสราง ผูกํากับภาพยนตรแที่ป็นผูผลิตสื่อเมพียงตสรางความชื่อบางอยางพื่อผยพรหรือปรมทภาพยนตรแนอก
กระส ตยังพยายามลบสนบงระหวางความป็นดารานักสดงที่มัก฿ช฿นชิงพาณิชยแ฿นการสื่อสารกี่ยวกับ
ภาพยนตรแนอกกระสกับคนธรรมดา ทํา฿หผูอานช่ือวาตนเดสพงานศิลปะจริง ๆ เม฿ชสพงานภาพยนตรแตาม
กระสของดารา รวมทั้งผูผลิตสื่อยังเดสื่อสารกี่ยวกับภาพยนตรแนอกกระสซี่งป็นภาพยนตรแที่ตนองสราง จึง
นําสนอออกมาป็นรื่องที่มีความป็นสวนตัว ซึ่งวิธีการสรางความช่ือละการลบสนบงระหวางคน 2 กลุมนี้ป็น
วิธีการที่ยบยล ฝงอยู฿นความสัมพันธแระหวางมายาคติทางภาษาละวาทกรรมที่สื่อ฿ช อันสอดคลองกับจอนหแสัน
ละมาลานิ (Johnson & Malani. 2010) ที่กลาววาผูผลิตสื่อมักลบสนบงหรือขอบขตกลุมตาง ๆ ชน 
ผูชี่ยวชาญกับบุคคลธรรมดา (Expert/Lay) ขอมูลขาวสารกับความบันทิง (Information/Entertainment) บุคคล
ทั่วเปกับบุคคลที่มีช่ือสียง (Ordinary/Celebrity) ละความป็นสาธารณะกับความป็นสวนตัว (Public/Privacy) 
ฯลฯ 
 การวิคราะหแวาทกรรมที่฿ช฿นการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสจะห็นวาขอความ฿นพสตแเมเดป็นพียง
การสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสดวยการลารื่องภาพยนตรแ ลักษณะของภาพยนตรแพียงทานั้น ตฝงเปดวยการ
ครอบงําทางความคิด ความชื่อบางประการที่ถูกสรางขึ้น ดยมุงหวังควบคุมการกระทําของคน ป็นเปพื่อประยชนแ
฿นชิงพาณิชยแของผูสราง ผูกํากับภาพยนตรแ ดวยหตุนี้ ผูอานหรือผูติดตามพจที่ป็นฝุายรับขอมูลพียงทางดียวจึง
ควรบริภคสื่อออนเลนแอยางมีวิจารณญาณละรูทาทันสื่อดวยการศึกษาบทวิคราะหแวิจารณแอื่น ๆ ที่จะชวย฿ห
ผูอานตัดสิน฿จชมความงามของศิลปะที่ปรากฏ฿นภาพยนตรแนอกกระสจริง ๆ เมเดเปชมพราะตามกระสสังคมเป
พียงทานั้น 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้พบวาภาพยนตรแนอกกระสป็นที่รูจัก฿นพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ซึ่งรงภาพยนตรและ
ทศกาลภาพยนตรแป็นชองทางฉพาะที่฿ช฿นการนําสนอ ดยสื่อออนเลนแจะมีหนาที่ประชาสัมพันธแ฿หภาพยนตรแ
นอกกระสป็นที่รูจัก ผูสรางละผูผลิตจําป็นตองหาลูทางหรือ฿ชกลยุทธแชวย฿นการสื่อสารหรือผยพร
ประชาสัมพันธแ ละสื่อออนเลนแประภทบทวิคราะหแหรือวิพากษแวิจารณแภาพยนตรแนอกกระสจะป็นทางลือกหนึ่ง
ที่ชวย฿หผูอานพิจารณารับชมภาพยนตรแนอกกระส 
 ผูวิจัยห็นวาการวิคราะหแวาทกรรมครั้งตอเปจึงควรศึกษาปรียบทียบวาทกรรมของผูสรางหรือผูกํากับ
ภาพยนตรแนอกกระสกับบุคคลที่มีช่ือสียงท่ีเมเดกี่ยวของกับภาพยนตรแนอกกระส ดยวิคราะหแการสรางกลยุทธแ
วามีการกาวขามการสื่อสาร฿นชิงพาณิชยแหรือเม นอกจากน้ี ควรสัมภาษณแชิงลึกกี่ยวกับสัญลักษณแทางภาษาที่ป็น
กลยุทธแ฿นการสื่อสารวามีนัยยะ฿ดฝงอยู ตลอดจนวาทกรรมทางมิติสังคมวัฒนธรรม฿ดที่ซอนอยูภาย฿ตกลยุทธแการ
ลารื่องที่฿ช 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาสถานการณแ รูปบบมาตรการ กลเกละวิธีการนํานยบายอลก
อออลแ฿นประทศเทย ดย฿ชวิธีการศึกษาชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยอกสารจากอกสารของหนายงานที่กี่ยวของ 
ดย฿ชวิธีการวิคราะหแขอมูลดวยวิธีการจํานกประภทขอมูล ฿นดานสถานการณแ รูปบบมาตรการ กลเกละ
วิธีการ฿นการนํานยบายอลกอฮอลแเปปฏิบัติ฿นประทศเทย  
 ผลการศึกษาพบวา การขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแของประทศเทยนั้น สามารถบงป็น 4 ชวง เดก 
1)  ระยะการกอตัว (กอน พ.ศ. 2551), 2) ระยะการริ่มตน (พ.ศ.2551-2553), 3) ระยะการนําเปปฏิบัติ (พ.ศ.
2554-2558), ละ4) ระยะการปรับปลี่ยน (พ.ศ. 2558 ถึงปใจจุบัน) ดยมีสถานการณแ฿นตละชวงตกตางกันเป 
รูปบบมาตรการหลักของนยบายอลกอฮอลแที่นํามา฿ชเดก พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ.2551 ละ
ยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแหงชาติ มีกลเก฿นการนํานยบายเปปฏิบัติเดกคณะกรรมการนยบายหงชาติ 
ละสํานักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ ทํา฿หกิดผลสัมฤทธิ์฿นมิติของผลผลิต ผลลัพธแ ละการ
พัฒนาประทศ   
คําสําคัญ : นยบายอลกอฮอลแ, การขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ, นยบายอลกอฮอลแของเทย 
 
ABSTRACT 
 This study aims to describe the current situation, measurements, mechanisms and 
methods of alcohol policy implementation in Thailand.  A qualitative research with documentary 
research was conducted and performed with documents and reports from related agencies. Data 
analysis was conducted with typological analysis method.  
 The study indicated that there were four stages of drive of alcohol policy in Thailand; 1) 
the formation phase (before 2008), 2) the initiated phase (2008-2010), 3) the implementation 
phase (2011-2015), and 4) the adjustment phase (2015 to the present). The situation varied from 
phase to phase. The main measures of alcohol policy were: Alcohol Control Act 2008 and the 
National Strategy of Alcohol Policy. The mechanisms of policy implementation include the 
National Policy Council and the Office of the Alcohol Control Board. Achievements of Thai 
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Alcohol Policies were in the dimensions of productivity, ultimate outcomes and development of 
the country.  
Keywords : alcohol policy, drive of alcohol policy, Thailand alcohol policy 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สถานการณแปใญหาอันนื่องมาจากการบริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแของคนเทย฿นปใจจุบันมีความรุนรง
ป็นอยางมาก จากรายงานองคแการอนามัยลกพบวา ปริมาณการดื่มอลกอฮอลแของคนเทยอายุ 15 ปี ขึ้นเป ดย
ฉลี่ยอยูที่ 6.95 ลิตรของอลกอฮอลแบริสุทธ์ิตอคนตอปี จัดอยู฿นลําดับท่ี 53 ของลก ละมีปริมาณการดื่มสุรากลั่น
ป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตละทวีปอชีย (องคแการอนามัยลก. 2558) ประทศเทยมีนักดื่ม
ประชากรผู฿หญ อายุ 15 ปีขึ้นเป อยูที่รอยละ 31.5 มื่อจํานกตามภูมิภาคของประทศ พบวาภูมิภาคที่มีปริมาณ
การดื่มครื่องดื่มอลกอฮอลแสูงสุดคือ ภาคหนือ (รอยละ 39.4) รองลงมาป็นภาคตะวันออกฉียงหนือ (รอยละ 
37.2) ละภาคกลาง (เมรวมกทม.) (รอยละ 28.1) ตามลําดับ (ศูนยแวิจัยปใญหาสุรา . 2556) การดื่มอลกอฮอลแที่
ปริมาณสูงดังกลาวป็นปใจจัยสี่ยงสําคัญของการกิดรคมะร็งสวนศีรษะละลําคอ รคมะร็งหลอดอาหาร ละ
รคมะร็งตานม  ละการดื่มอลกอฮอลแยังมีความสัมพันธแกับการกิดอาการทางจิตประสาทตางๆ ชน รคพิษสุรา
รื้อรัง รคลมชัก รคซึมศรา รวมถึงรคเมติดตอ ชน รคตับข็ง ละการอักสบของตับออน (Praud, et al. 
2016) นอกจากนี้การดื่มอลกอฮอลแยังป็นสาหตุหลักของอุบัติหตุจราจร ดยฉพาะ฿นชวงทศการปี฿หมละ
ทศกาลสงกรานตแ มีจํานวนของผูประสบอุบัติหตุที่ดื่มอลกอฮอลแดยฉลี่ยสูงถึง 9 ,647 รายตอปี หรือ รอยละ 
34.61 คิดป็นสัดสวนดยฉลี่ยของคดีอุบัติหตุจราจรทางบกท่ีมีผูขับข่ีดื่มอลกอฮอลแตอจํานวนอุบัติหตุจราจรทาง
บกท้ังหมดรอยละ 4.56 (หนวยฝูาระวังละสะทอนสถานการณแความปลอดภัยทางถนน. ออนเลนแ. 2561) สามารถ
คิดป็นตนทุนทางตรงจากการรักษาพยาบาลผูบาดจ็บ ละมูลคาทรัพยแสินที่สียหายจากอุบัติหตุจราจร สูงถึง 
6,512 ลานบาท ซึ่งหากรวมตนทุนทางออมซึ่งทํา฿หรัฐบาลตองสูญสียผลิตภาพทั้งจากการสียชีวิตกอนวัยอันควร 
ละสียผลิตภาพขณะทํางาน จะมีมูลคาความสียหายทางศรษฐกิจสูงถึง 150,000 ลานบาท (มนทรัตมแ ถาวรจริญ
ทรัพยแ ละคณะ. 2551) 
 จากสภาพปใญหาละผลกระทบที่กิดขึ้นดังกลาว ทํา฿หมีการออกพระราชบัญญัติควบคุ มครื่องดื่ม
อลกอฮอลแ พ.ศ.2551 ข้ึน ดยมีหตุผล฿นการประกาศ฿ชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “ดยที่ครื่องดื่มอลกฮอลเด
กอ฿หกิดปใญหาดานสุขภาพ  ครอบครัว  อุบัติหตุละอาชญากรรม  ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมละศรษฐกิจดยรวม
ของประทศ สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ  ฿นการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟืนฟู
สภาพ ผูติดครื่องดื่มอลกอฮอล พื่อชวยลดปญหาละผลกระทบทั้งดานสังคมละศรษฐกิจ  ชวยสรางสริม
สุขภาพ ของประชาชนดย฿หตระหนักถึงพิษภัยของครื่องดื่มอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันด็กละยาวชนมิ฿ห 
ขาถึงครื่องดื่มอลกอฮอลเดดยงาย  จึงจําปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” (พระราชบัญญัติควบคุมครื่องดื่ม
อลกอฮอลแ พ.ศ. 2551. 2551: 34) ดยสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เดบัญญัติ฿หมีคณะกรรมการนยบายอ
ลกอฮลแหงชาติละผูรับผิดชอบดานตางๆ ฿นการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแของประทศ มีการจํากัดอายุผูซื้อ 
จํากัดสถานท่ี วัน-วลา ละลักษณะวิธีการการขายครื่องดื่มอลกอฮอลแ การหามการฆษณาครื่องดื่มอลกอฮอลแ 
การบําบัดฟื้นฟูผูติดครื่องดื่มอลกอฮอลแ ละการกําหนดบทลงทษสําหรับผูที่ฝุาฝืน นอกจาก พ.ร.บ.ควบคุม
ครื่องดื่มอลกอฮอลแลว ยังมีพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระบียบ หลักกณฑแ ละคําสั่งอื่นๆ อาทิ 
พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493, พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550, กฎกระทรวงกําหนดหลักกณฑและง่ือนเข
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การสดงภาพสัญลักษณแพื่อประกอบการฆษณาหรือประชาสัมพันธแครื่องดื่มอลกอฮอลแ, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข รื่อง สุรา, ระบียบคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ ป็นตน ท่ีเดประกาศ฿ชพื่อควบคุมการ
บริภคครื่องดื่มอลกอฮอลและปูองกันผลกระทบที่กิดจากการดื่มอลกอฮอลแ นอกจากนี้ ฿นสมัชชาสุขภาพ
หงชาติ ซึ่งป็นที่ประชุมของหนวยงานละองคแกรภาคีตางๆ ตามจตนารมณแของพระราชบัญญัติสุขภาพหงชาติ 
พ.ศ.2550 ฿นการพัฒนานยบายสาธารณะทางสุขภาพตามระบอบประชาธิปเตยบบมีสวนรวมนั้น ฿นสมัชชา
สุขภาพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เดมีมติขอ฿หคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ เดประกาศ฿หการควบคุมครื่องดื่ม
อลกอฮอลแป็นวาระหงชาติละวาระทองถิ่น ซึ่งตอมา฿นสมัชชาสุขภาพหงชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เดมีมติ
รับรองยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติ ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรแ 5 ยุทธศาสตรแ เดก 1) การควบคุม
การขาถึงทางศรษฐศาสตรละทางกายภาพ (Price and Availability)  2) การปรับปลี่ยนคานิยมละรง
สนับสนุน฿นการดื่ม (Attitude) 3) การลดอันตรายจากการบริภค (Risk reduction) 4) การจัดการปญหาอลกอ
ฮอล฿นระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) ละ 5) การพัฒนากลเกการจัดการละสนับสนุนที่ข
มข็ง (Support) (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ.  2558) ซึ่งการดํานินการดังกลาวเดสอดคลองกับ
ปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคแการสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals: SDGs) ฿นขอที่ 
3 (SDG3) รื่องสุขภาพละสวัสดิภาพที่ดี ดย฿นปูาประสงคแที่ 3.5 คือการสริมการปูองกันละการรักษาการ฿ชสาร
฿นทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการ฿ชสารสพติด฿นทางที่ผิดละการ฿ชอลกอฮอลแ฿นทางอันตราย ละเดกําหนดปูาหมายทั่ว
ลก กําหนด฿หปริมาณการดื่มอลกอฮอลแ ซึ่งถือป็นปใจจัยสี่ยงของการกิดรคเมติดตอตองลดลง รอยละ 10 
ภาย฿นปี 2568 (UNDP. 2017) นอกจากนี้นยบายอลกอฮอลแยังสอดคลองกับยุทธศาสตรแชาติ ระยะ 20 ปี ดาน
การสริมสรางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งนน฿ห “คน
ป็นศูนยแกลางการพัฒนา” สรางความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัย฿หป็น คนดี คนกง (สํานักลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี. 2559) อยางเรก็ตาม มื่อพิจารณาตั้งตริ่มตนการกําหนดการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแป็น
วาระระดับชาติ฿นปี 2551 มาจนถึงปใจจุบัน (พ.ศ.2561) ป็นวลา 10 ปี จนเปสูปี 2568 หรือ อีก 7 ปีขางหนาลว 
พบวา ประทศเทยอาจเมสามารถบรรลุปูาหมาย฿นการควบคุมละกเขปใญหาจากครื่องดื่มอลกอฮอลแเดตาม
ปูาหมายที่กําหนดเว นื่องจากมีขอจํากัดละอุปสรรคตางๆ ฿นการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแจึงเดรวมกับภาคีครือขายทุกภาคสวน จัดทําผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติพ.ศ. 2560-2563 ซึ่งถือป็นครึ่งผนหลังของผนยุทธศาสตรแนยบาย
อลกอฮอลแระดับชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) พื่อปลงผนยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติเปสู
ผนปฏิบัติการ (อุดมศักดิ์ ซงว, พลทพ วิจิตรคุณากร ละสาวิตรี อัษณางคแกรชัย. 2559) 
 จากที่มาละความสําคัญของปใญหาตามที่เดนําสนอมาลวขางตน จึงมีความสําคัญละมีประด็นที่
นาสน฿จ฿นการศึกษาถึงสถานการณแ รูปบบมาตรการ กลเกละวิธีการนํานยบายอลกอฮอลแเปปฏิบัติ ซึ่งผล
การศึกษาท่ีเดจะสามารถนําเปขยายผลปรับ฿ช฿นปรับปรงุละพัฒนาการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแของประทศ
เดตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของโครงการวิจัย 
 พื่อศึกษาสถานการณแ รูปบบมาตรการ กลเกละวิธีการนํานยบายเปปฏิบัติ ละผลสัมฤทธิ์ของ
นยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 นโยบายแอลกอฮอล๑ หมายถึง มาตรการตางๆ ทั้งที่ป็นกฎหมายละการดํานินงานของภาครัฐ 
ภาคอกชน ละ/หรือภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงคแพื่อควบคุมการบริภค การจําหนาย ละการจูง฿จ฿ห
บริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแ ละ/หรือปูองกันละยียวยาผลกระทบอันนื่องมาจากการดื่มครื่องดื่มอลกอฮอลแ 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง฿นสวนของนวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวของกับการรยีนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) ละงานวิจัยที่กี่ยวของ สามารถนํามากําหนดป็นกรอบนวคิดของครงการ฿น
บื้องตนเดดังนี้ 
ภาพที่ 1 กรอบนวคิด 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การศึกษา฿นครั้งนี้฿ชวิธีการศึกษาบบชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการศึกษาวิจัยอกสาร 
(Documentary Research) จากหนังสือ อกสาร สื่ออิล็คทรนิคของหนวยงานที่กี่ยวของกับนยบายอลกอฮอลแ 
ละหนังสือ อกสาร สื่ออิล็คทรนิคที่มีนื้อหากี่ยวของกับนยบายอลกอฮอลแจากฐานขอมูล  Thai Digital 
Collection ของครงการครือขายหองสมุด฿นประทศเทย (ThaiLIS) ดย฿ชวิธีการวิคราะหแขอมูลดยวิธีการ
จํานกขอมูลละการวิคราะหแนื้อหา 
 พ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
  ประทศเทย 
 ประเด็นวิจัยของการศึกษา 
 ประด็นวิจัยของการศึกษา฿นครั้งนี้ มีนื้อหาครอบคลุมฉพาะการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศ
เทย ประกอบดวย  
  (1) สถานการณแการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย 
  (2) รูปบบมาตรการของนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย 
  (3) กลเกละวิธีการ฿นการนํานยบายอลกอฮอลแเปปฏิบัติ ละ  
  (4) ผลสัมฤทธ์ิของนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย 
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 เอกสารที่ใช๎ในการวิจัย 
 อกสารที่฿ช฿นการวิจัยอกสาร฿นครั้งนี้มีดังนี้ 
  (1) พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระบียบ ประกาศ คําสั่ง ละกฎหมายตางๆ ท่ีกี่ยวของ 
  (2) หนังสือ อกสาร สื่ออิลกทรอนิกของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ 
  (3) หนังสือ อกสาร สื่ออิลกทรอนิกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางสริมสุขภาพ (สสส.) 
  (4) หนังสือ อกสาร สื่ออิลกทรอนิกของศูนยแวิจัยปใญหาสุรา (ศวส.) 
  (5) หนังสือ อกสาร สื่ออิลกทรอนิกของสํานักงานครือขายองคแการงดหลา (สคล.) 
  (6) หนังสือ อกสาร สื่ออิลกทรอนิกของศูนยแประสานงานครือขายประชาคมงดหลา 
  (7) อกสาร สื่ออิลกทรอนิกที่มีนื้อหากี่ยวของกับการวิจัยจากฐานขอมูล Thai Digital Collection 
ของครงการครื่อขายหองสมุด฿นประทศเทย ซึ่งป็นผลงานยอนหลังเมกิน 10 ปี (พ.ศ.2551-2561) 
  (8) หนังสือ อกสาร สื่ออิลกทรอนิกของหนวยงานท่ีกี่ยวของอื่นๆ ชน องคแการอนามัยลก ป็นตน 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิคราะหแขอมูลสถานการณแการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย ฿ชวิธีการจํานก
ประภทขอมูล (Typological analysis) ละวิธีวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) สถานการณแ รูปบบ
มาตรการ กลเกละวิธีการ฿นการนํานยบายอลกอฮอลแเปปฏิบัติ฿นประทศเทย 
 

ผลการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดทําการศึกษาการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทยจากการวิจัย
อกสาร ซึ่งประกอบดวย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระบียบราชการ ประกาศ คําสั่ง ละกฎหมายตางๆ ทั้งสิ้น 
73 ฉบับ,  หนังสือ อกสาร สื่ออิล็คทรนิคจากหนวยงานท่ีกี่ยวของกับการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแทั้งสิ้น 84 
ฉบับ, ละรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธแ จากฐานขอมูล  Thai Digital 
Collection ทั้งสิ้น 214 ผลงาน พบวา 
 1) ด๎านสถานการณ๑การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล๑ในประเทศไทย พบวา การขับคลื่อนนยบาย
อลกอฮอลแ฿นประทศเทยสามารถบงเดป็น 4 ระยะ ดังนี้  
  (1)  ระยะการกอตัว (กอน พ.ศ. 2551) ป็นชวงกอนที่จะประกาศ฿ช พ.ร.บ. ควบคุมครื่องดื่ม
อลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 ฿นระยะนี้ สถานการณแปใญหาการบริภคอลกอฮอลแของคนเทยมีนวนมที่สูงขึ้น จาก
ขอมูลขององคแการอนามัยลก พบวา ชวงวลากอนปี 2551  ปริมาณการบริภคอลกอฮอลแของประชากรเทยอายุ
มากกวา 15 ปีขึ้นเป พิ่มขึ้นอยางมาก ดยฉพาะปริมาณการบริภคบียรแพิ่มขึ้นถึง 1.77 ทา ภาย฿นวลา 7 ปี 
(องคแการอนามัยลก. ออนเลนแ. 2561) ดยคณะผูช่ียวชาญขององคแการอนามัยลกเดสดงความคิดห็นผาน
รายงานวารัฐบาลของตละประทศควรป็นผูสนับสนุนงบประมาณละ฿หการจัดการกนยบายอลกอฮอลแ
ระดับประทศผานทางกระทรวงสาธารณสุข พื่อ฿หมั่น฿จวามีการจัดการนยบายอลกอฮอลแรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ (องคแการอนามัยลก. 2553) จากรายงานการประชุมของสภานิติบัญญัติหงชาติ (สนช.) ครั้งที่ 
67/2550 มื่อวันที่ 28 พ.ย.2550 ละครั้งที่ 74/2550 มื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2550 มีสมาชิก สนช. เดกลาวถึงความเม
หมาะสมของมาตรการ฿นการจํากัดวลา฿นการฆษณาครื่องดื่มอลกอฮอลแที่มีอยู฿นขณะนั้นวา สงผลตอการ
พิ่มขึ้นของจํานวนนักดื่มหนา฿หม ฿นขณะที่฿นราง พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแฉบับ฿หม ยังคงปิดอกาส฿ห
สามารถฆษณาครื่องดื่มอลกอฮอลแเด฿นชวงวลา 00.00 – 05.00 น. ทํา฿หมีการขอปรญัตติปรับก ฿หเม
สามารถมีฆษณาครื่องดื่มอลกอฮอลแเดลย จนสมาชิก สนช. สวน฿หญลงมติห็นชอบกับมาตรการดังกลาว฿นที่สุด 
(สํานักงานลขาธิการวุฒิสภา. 2550)  
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  (2) ระยะการริ่มตน (พ.ศ.2551-2553) ป็นระยะที่พิ่งมีการประกาศ฿ช พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่ม
อลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 ซึ่งป็นชวงดียวกันกับการริ่มตนการจัดสมัชชาสุขภาพหงชาติครั้งที่ 1 ขึ้นตามพ.ร.บ.
สุขภาพหงชาติ พ.ศ. 2550 ดย฿นชวงระยะนี้ มื่อมีการประกาศ฿ช พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ. 
2551 ลว จึงมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแขึ้นตาม พ.ร.บ. ดังกลาว ละมีการ
ดํานินการตางๆ พื่อ฿หกิดการดํานินการตามนยบายอลกอฮอลแ อาทิ การออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
รื่อง ตงตั้งพนักงานจาหนาที่, รื่อง กําหนดบบบัตรประจําตัวพนักงานจาหนาที่, การออกคําสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ รื่อง ตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตลองจนการออกประกาศคณะกรรมการฯ 
รื่อง การสรรหาผูทนองคแกรอกชนละผูทรงคุณวุฒิ ทางดานสมัชชาสุขภาพเดผลักดันผนยุทธศาสตรแนยบาย
อลกอฮอลแ พื่อ฿หคณะกรรมการสุขภาพหงชาตินําสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอมา คณะรัฐมนตรีเดมีมติห็นชอบ
ตอผนยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติ ละกําหนด฿หคณะกรรมการนยบายอลกอฮอลแหงชาติ 
คณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ หนวยงานราชการละภาคีครือขายตางๆ เดรวมกันสนับสนุนการ
ดํานินงานละขามามีสวนที่กี่ยวของอยางป็นรูปธรรมรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง สริมสุขภาพ 
ทั้ง฿นดานการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ การติดตามผลตามผนยุทธศาสตรและการรวมกันพัฒนาผนปฏิบัติ
การตามนยบายอลกอฮอลแระดับชาติ นอกจากนี้ ฿น ชวงระยะนี้ยัง ป็นชวงที่มีการขยายครื่อขายประชาคมงด
หลาเปสูจังหวัดตางๆ ทั่วประทศ (ศูนยแวิจัยปใญหาสุรา. 2557) 
  (3) ระยะการนําเปปฏิบัติ (พ.ศ.2554-2558) การขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นระยะนี้ ริ่มห็นผล
ป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดยตลอดระยะวลาตั้งตปี  2554 จนถึง 2559 สํานักนายกรัฐมนตรี เดออกประกาศตางๆ 
จํานวน 10 ฉบับ พื่อจํากัดมิ฿หขายหรือดื่มครื่องดื่มอลกอฮอลแ฿นสถานที่ตางๆ อาทิ สถานที่ราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ รงพยาบาล สถานศึกษา รงงาน บนทางสัญจร ทางรถเฟ ทารือ ละสวนสาธารณะ รวมถึงการ
กําหนด฿หงดขายละดื่มครื่องดื่มอลกอฮอลแ฿นวันสําคัญทางพุทธศาสนาดวย จากขอมูลพบวาปริมาณการบริภค
อลกอฮอลแลดลงสูงสุดถึง รอยละ 23 มื่อปรียบทียบกับชวงกอนที่จะมีการประกาศ฿ช พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่ม
อลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 อยางเรก็ดี มื่อมีการดํานินนยบายจนถึง฿นการนําเปปฏิบัติ ทํา฿หคนพบขอปใญหา 
อุปสรรค ละผลกระทบอันนื่องมาจากนยบายอลกอฮอลแ฿นหลายประด็นดวยกัน ชน ฿นชวงวลากอนปี 2558 
นั้น นอกจากสถานที่ราชการ วัด สถานที่ทางศาสนา สถานพยาบาล สถานศึกษา หอพัก ปใ้มน้ํามัน ละ
สวนสาธารณะลว พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ. 2551เมมีการหามการขายครื่องดื่มอลกอฮอลแบน
ทางสัญจร ละ เมมีมาตรการ฿นการหามจําหนายครื่องดื่มอลกอฮอลแ฿นชวงทศกาลปี฿หมละทศกาลสงกรานตแ 
มีพียงประกาศสํานักนายก รื่องกําหนดวันหามขายครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ. 2552 ละประกาศสํานักนายก 
รื่อง กําหนดสถานที่หรือบริวณหามบริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแบนทาง พ.ศ.  2555 ทานั้น ทํา฿หการขาถึง
อลกอฮอลแ฿นชวงทศกาลของชวงวลาดังกลาว สามารถป็นเปเดดยงายละเมมีการควบคุมนื่องจากเมมี
กฎหมายรองรับ มีพียงมาตรการ฿นการรณรงคแ฿หมาเมขับ ซึ่งเดผล฿นระดับหนึ่งทานัน้ 
  (4) ระยะการปรับปลี่ยน (พ.ศ. 2558 ถึงปใจจุบัน)  จากการประมินผลการดํานินงานครึ่งผนของ
ยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติ ซึ่งป็นผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2563) ดยหนวยงานที่กี่ยวของ 
พบวาปูาหมายละผลการดํานินงานของยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติ ปี 2558 ฿นสวนของผลการ
ดํานินงานที่ผานการประมิน เดก ดานปริมาณการบริภคตอประชากรผู฿หญ สามารถลดปริมาณการบริภค
อลกอฮอลแเดดีกวาปูาหมาย 0.76 ลิตรของอลกอฮอลแบริสุทธิ์ตอคน ฿นดานสัดสวนของผูบริภคประจําตอ
ผูบริภค มีผลการดํานินงานป็นสัดสวนของผูบริภคลดลงต่ํากวาปูาหมายรอยละ 0.76 สวนปูาหมายหมายละ
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ผลการดํานินงานท่ีเมผานการประมิน เดก ปูาหมายดานความชุกของผูบริภค฿นประชากรผู฿หญ ละดานความ
ชุกของผูบริภค฿นประชากร อายุ 15-19 ปี มีความชุกสูงกวาปูาหมาย รอยละ 6.1 ละ 6.7 ตามลําดับ ทั้งนี้ มื่อ
พิจารณาถึงการดํานินงานของหนวยงานที่กี่ยวของพบวา การดํานินนยบายอลกอฮอลแมีลักษณะการทําตาม
บทบาทภารกิจของตละหนวยงาน ยังขาดความช่ือมยงระหวางหนวยงาน ละ฿นหลายหนวยงานยังขาด
ทรัพยากร฿นการดํานินงาน การนํากลเกของคณะกรรมการที่กี่ยวของตาม พ.ร.บ. ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ 
พ.ศ. 2551 มา฿ชคอนขางนอย ทางหนวยงานที่กี่ยวของจึงเดระดมความคิดห็นจากภาคีครือขาย฿นการรวมกัน
สนอนะ กเข ปรับปรุงผนปฏิบัติการ฿หมีความครอบคลุม หมาะสม ละถายทอด฿หหนวยงานที่กี่ยวของนําเป
ปฏิบัติ฿หบรรลุตามปูาหมายที่ตั้งเว พรอมกับผลักดัน฿หทุกจังหวัดมีผนปฏิบัติการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ฿น
ระดับจังหวัด (สํานักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ. 2559) 
 2) ด๎านรูปแบบมาตรการของนโยบายแอลกอฮอล๑ในประเทศไทย  พบวา หนวยงานที่กี่ยวของมี
ครื่องมือท่ีสําคัญ฿นการดํานินงานควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ เดก  
  (1) พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ.2551 ละกฎหมายที่กี่ยวของตางๆ   ซึ่งมาตรการทาง
กฎหมาย ถือป็นมาตรการระดับชาติที่สําคัญ พราะมื่อมีการประกาศ฿ชลว ยอมมีผลผูกพันตอประชาชนทุกคน 
ดยพ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ.2551 ประกอบดวย 7 หมวด 45 มาตรา สาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติ คือการบัญญัติ฿หมีคณะกรรมการนยบายครื่องดื่มอลกอฮอลแหงชาติพื่อทําหนาที่฿นการกําหนด
นยบาย ผนงาน การควบคุม ละติดตามประมินผลมาตรการตางๆ ฿นการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ ดย
บทบัญญัติที่สําคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ ละสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
ครื่องดื่มอลกอฮอลแ ซึ่งนอกจากมีหนาที่฿นการสนอผน มาตรการ ละความคิดห็นตอคณะกรรมการนยบาย
ครื่องดื่มอลกอฮอลแหงชาติละคณะรัฐมนตรีลว ยังมีหนาที่฿หคําปรึกษานะนํา ประสานงานกหนวยงานตางๆ 
ตลอดจนการสงสริม สนับสนุนการผยพรความรูทางวิชาการ ละป็นศูนยแกลางขอมูลกี่ยวกับครื่ องดื่ม
อลกอฮอลและการบําบัดฟื้นฟูรักษาผูติดครื่องดื่มอลกอฮอลแอีกดวย ฿นพระราชบัญญัติดียวกันยังเดกําหนด
มาตรการการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแตางๆ เว เดก การกําหนด฿หผูผลิตหรือผูนําขาครื่องดื่มอลกอฮอลแ
ตองติดคําตือนบนฉลากบรรจุภัณฑแ ละหามมิ฿หขายหรือบริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแ฿นสถานที่ตางๆ ซึ่งรวมถึง
หอพักละปใ้มน้ํามันดวย นอกจากนี้ยังจํากัดวลาละอายุของผูซื้อ ละหามมิ฿หทําการฆษณาหรือทํากิจกรรม
สงสริมการขาย฿ด฿ด ซึ่งผูฝุาฝืนจะเดรับการลงทษตามบทกําหนดทษที่มีทั้งระวางทษปรับละจําคุก นอกจาก 
พ.ร.บ.ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 ลว มาตรการทางกฎหมายยังประกอบดวยกฎกระทรวง ระบียบ
ราชการ ประกาศละคําสั่งของสวนราชการซึ่งออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมฯ อีกดวย มาตรการหลานี้ป็นมาตรการที่
ออกมาภายหลังตามตบริบทละสถานการณแ บางมาตรการที่฿ชควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ฿นปใจจุบันก็ป็น
กฎหมายที่฿ชมายาวนาน ชน  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 ซึ่งยังมีความหมาะกับสถานการณแ
ปใจจุบัน ดยปใจจุบันประทศเทยมีพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระบียบราชการ ประกาศละคําสั่งของสวน
ราชการที่กี่ยวของกับนยบายอลกอฮอลแทั้งสิ้น 73 ฉบับ 
  (2) ยุทธศาสตรแนยบายอลกอฮอลแระดับชาติ ประกอภบดวยยุทธศาสตรแ 5 ยุทธศาสตรแ (สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพหงชาติ. 2558)  เดก 1) การควบคุมการขาถึงทางศรษฐศาสตรละทางกายภาพ (Price 
and Availability)  มีปูาหมายพื่อควบคุมการบริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแของประชาชนดยรวมละประชาชน
กลุมสี่ยง ผานกลเกทางราคาของครื่องดื่มอลกอฮอลแ ประกอบดวยมาตรการทางภาษีละราคา ละมาตราการ
ควบคุมการขาถึง ตัวอยางของมาตรการ฿นยุทธศาสตรแนี้ เดก การกําหนด฿หครื่องดื่มอลกอฮอลแป็นสินคา
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ควบคุม การปรับอัตราภาษีสุราละภาษีสรรพสามิต การควบคุมสุราถื่อนที่มีการลักลอบผลิต จําหนายละนําขา 
การควบคุมการออก฿บอนุญาตตางๆ ตลอดจนการพิ่มบทลงทษละการปรับปรุงระบบการบังคับ฿ชกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 2) การปรับปลี่ยนคานิยมละรงสนับสนุน฿นการดื่ม (Attitude) มีปูาหมายพื่อสรางคานิยม ละ
ปรับปลี่ยนบรรยากาศทางสังคม฿หลดความสน฿จ฿นการดื่มครื่องดื่มอลกอฮอลแลง ประกอบดวยมาตรการการ
ควบคุมสื่อฆษณาละการสื่อสารการตลาด ละสนับสนุนกิจกรรมปลอดหลาตางๆ 3) การลดอันตรายจากการ
บริภค (Risk reduction) มีปูาหมายพื่อลดความสี่ยงตอปใญหา ละจํากัดความรุนรงของปใญหา฿นกลุมสี่ยง 
รวมถึงจัดการ฿หผูมีปใญหาสามารถลด ละ ลิก ละสามารถอยู฿นสังคมเดอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยมาตรการการ
ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนมา มาตรการสรางความตระหนักตอผลกระทบที่กิดจากการมาสุรา 
ละมาตรการปูองกันละบําบัดฟื้นฟูผูมีปใญหา 4) การจัดการปญหาอลกอฮอล฿นระดับพื้นที่ (Alcohol policy at 
every Settings) มีปูาหมายพื่อพัฒนาพื้นที่฿หมีความข็มข็ง สามารถจัดการปใญหาอลกอฮลลแ ละขยายผลเด 
ประกอบดวยมาตรการ฿นการจัดการปใญหา฿นพื้นที่ หรือชุมชนตางๆ ละ 5) การพัฒนากลเกการจัดการล ะ
สนับสนุนท่ีขมข็ง (Support) มีปูาหมายพื่อสรางกลเกสนับสนุนกระบวนการจัดการปใญหาอลกอฮอลแเดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวยมาตรการการผลักดัน฿หกิดความรวมมือระหวางภาคสวนต  างๆ   
 3) ด๎านกลไกและวิธีการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวา กลเกการดํานินนยบายอลกอฮอลแของเทย
ประกอบดวยคณะกรรมการนยบายอลกอฮอลแหงชาติ ป็นผูกําหนดนยบาย ผนงาน ละการควบคุมละมี
คณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแป็นผูประสานงานละป็นศูนยแกลาง ดยมีคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
ทําหนาที่ตามตละคณะ เดก (1) คณะอนุกรรมการปูองกันละปราบปรามการกระทําความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุม
ครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ.2551 (2) คณะอนุกรรมการรางละกเขปรับปรุงกฎหมาย หรืออนุบัญญัติตามพ.ร.บ.
ควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ.2551 (3) คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทําความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุม
ครื่องดื่มอลกอฮอลแ พ.ศ.2551 (4) คณะอนุกรรมการพิจารณาดานวิชาการ฿นการควบคุมปูองกันละ ลด ละ ลิก 
การบริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแ (5) คณะอนุกรรมการพิจารณาดานการบําบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผูครื่องดื่ม
อลกอฮอลแ (6) คณะอนุกรรมการดานรณรงคและการสรางภาคี นอกจากน้ี฿นกรุงทพมหานครละจังหวัดตางๆ ยัง
มีคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแกรุงทพมหานคร ละคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแ
จังหวัด ดยการนํานยบายอลกอฮอลแเปปฏิบัตนิั้นจะอาศัยนวคิดนิวศวิทยาชิงสังคมดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ภาคีครือขายทุกภาคสวนตามหลักการสามหลี่ยมขยื้อนภูขา ซึ่งประกอบดวย (1) ภาคการมือง/ราชการ (2) ภาค
วิชาการ/วิชาชีพ ละ (3) ภาคประชาสังคม 
 4) ด๎านผลสัมฤทธิ์ของนโยบายแอลกอฮอล๑ในประเทศไทย พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนยบายอลกอฮอลแ
สามารถพิจารณาเด฿น 3 มิติ เดก  
  (1) มิติดานผลผลิตละผลลัพธแ พบวา ดานผลผลิต นยบายอลกอฮอลแทํา฿หกิ ดคณะทํางาน 
ครือขายละภาคีตางๆ ที่มีสวนรวม฿นการขับคลื่อนนยบาย ชน คณะกรรมการนยบายครื่องดื่มอลกอออลแ
หงชาติ คณะกรรมการละสํานักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มอลกอออลแ ละการพิ่มขึ้นของครือขาย
องคแกรงดหลาตางๆ ป็นตน ละทํา฿หกิดมาตรการละครงการตางๆ ที่กี่ยวของกับการควบคุมการบริภค
ครื่องดื่มอลกอออลแ  อาทิ กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการผนการปูองกันละกเขปใญหายาสพติด฿น
สถานศึกษา ครงการรับนองปลอดหลา ละการกําหนด฿หสถานศึกษาจัดกิจกรรมการรียนรูละรณรงคแ฿หยาวชน
ขา฿จถึงพิษภัยของครื่องดื่มอลกอฮอลแ ฿นสวนกระทรวงมหาดเทย มีนยบาย฿นการจัดระบียบสังคม (สถาน
บริการสีขาว) ละนยบายงานประพณปีลอดหลา  สวนกระทรวงการคลัง เดมีการปรับพิ่มอัตราภาษีของสุรากลั่น 
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ละการปรับครงสรางภาษีสุรา ป็นตน นอกจากน้ี ยังมีการดํานินงานของชุมชนหรือภาคประชาสังคมตางๆ ซึ่งทํา
กิดนวัตกรรม฿นการควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแตางๆ ชน การจัดทําซนนิ่งปลอดหลา งานบุญ งานศพละงาน
ประพณีปลอดหลา ปฏิญาหรือธรรมนูญหมูบานปลอดหลา ป็นตน ดานผลลัพธแ พบวา ปริมาณการบริภคตอ
ประชากรผู฿หญลดลง ละสัดสวนของผูบริภคประจําตอผูบริภคลดลง มีการกวดขันจับกุมคดีที่กี่ยวของกับ
ครื่องดื่มอลกอฮอลแ ละมีการประสานความรวมมือละลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางชุมชน ละ
หนวยงานตางๆ ท้ังดานการดํานินงานละการบงปในขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ยังพบวา การดํานินงานของอาสา
สาธารณสุขประจําหมูบานชวย฿หมีผูลกิสุราละสามารถยกระดบัชุมชนป็นชุมชนปลอดหลา ละป็นหมูบานศีล 5 
เดอีกดวย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางสริมสุขภาพ. 2560) ดยการบําบัดฟื้นฟูมีการ฿ชนวทางการปรับ
พฤติกรรมการดื่มสุรา฿นชุมชนสงผล฿หมีการลด ละ ลิกสุราภาย฿นชุมชน (ศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ, อรัญญา บุญธรรม, 
มงคล สองสวางธรรม, ละคณะ. 2559)  
  (2) มิติดานผลกระทบตอนยบายอื่น พบวา นยบายการควบคุมอลกอฮอลแ เดสงผลกระทบตอ
นยบายการสงสริมสุราพื้นบาน นื่องจากการปรับครงสรางทางภาษีสุรา ละมาตราการ฿นการควบคุมการฆษณา
ละขายครื่องดื่มอลกอออลแ 
  (3) มิติดานการพัฒนาประทศ พบวา จากผลของนยบายอลกอฮอลแ฿นมิติที่ 1 ชวย฿หผูมีปใญหา
กี่ยวกับอลกอฮอลแสามารถอยู฿นสังคมอยางมีคุณภาพ ป็นการพิ่มผลิตภาพ฿หกับประทศ ละยังชวยพัฒนา
ชุมชน฿หมีความข็งรง฿นการพัฒนาทองถิ่นเดอยางยั่งยืน ตลอดจนลดภาระจากความสูญสียทางศรษฐกิจที่ป็น
ผลจากปใญหาการบริภคครื่องดื่มอลกอฮอลแ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย฿นดานตางๆ สามารถอภิปรายผล เด
ดังนี ้
 (1) ปใจจัยของรูปบบมาตรการที่สงผลตอความสําร็จ฿นการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแนั้น กิดจาก
ความชัดจนของวัตถุประสงคแของนยบาย มาตรการ ละนวทาง฿นการนํานยบายเปปฏิบัติ จนทํา฿หกิดความ
ชัดจน฿นบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน ตั้งตกลุมที่ทําหนาท่ีกําหนดนยบายละผนงานเปจนถึง
กลุมผูที่ทําหนาท่ีขับคลื่อนนยบาย ทํา฿หเดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนซึ่งรวมเปถึงกลุมผูมีสวนเดสวนสีย฿น
การนํานยบายอลกอฮอลแเปปฏิบัติดวย ดยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ฿นการควบคุมครื่องดื่มอลกอออลแ เดก 
มาตรการการจํากัดวลาละสถานที่฿นการจําหนายครื่องดื่มอลกอฮอลแ ซึ่งสงผล฿หกิดการจํากัดกา รขาถึง
ครื่องดื่มอลกอฮอลแ 
 (2) กลเกสําคัญที่จะทํา฿หนยบายอลกอฮอลแของประทศเทย เดก การมีสวนรวมของชุมชนละ
ประชาชน ดยฉพาะ฿นพ้ืนท่ีชนบทซึ่งทํา฿หหลักการสามหลี่ยมขยื้อนภูขากิดประสิทธิผล฿นการดํานินการ ดย
พบวาผูที่มีบทบาทสําคัญ฿นการขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแตางๆ ฿นชุมชน เดก ผูนําชุมชน องคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น สํานักงานควบคุมครื่องดื่มอลกอฮอลแจังหวัด อสม.ละครือขายองคแการงดหลา (สคล.) ซึ่งเดมีการ
ติดตามละประมินผลการขับคลื่อนนยบายอยางสม่ําสมอ สวนผูที่มีบทบาทสําคัญ฿นการฝูาระวัง ปูองกันละ
ปราบปราม เดก ตํารวจ ละฝุายปกครอง เดปฏิบัติหนาที่ที่สงผล฿หประชาชน ผูประกอบการ ผูผลิตละผู
จําหนายอลกอฮอลแ ละผูมีสวนเดสวนสียเด฿หความรวมมือกับมาตรการละนยบายอลกอฮอลแ มจะเมสมัคร฿จ 
หรือเมห็นดวยกับนยบายทั้งหมดก็ตาม  
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 (3) ฿นดานผลสัมฤทธ์ิของนยบายอลกอฮอลแนั้น หากประมินจากปริมาณการบริภคอลกอฮอลแที่ลดลง
เมมากนัก สดง฿หห็นวาความสําร็จของนยบายอลกอฮอลแนั้น ป็นผลมาจากการบังคับ฿ชกฎหมายละมาตรการ
ทางสังคม ซึ่งหากประชาชนอยู฿นที่อยูอาศัยสวนตัว หรือ฿นที่ที่เมมีการบังคับ฿ช หรือละวนการบังคับ฿ชกฎหมาย
ลว ประชาชนก็จะดื่มอลกอฮอลแชนดิม การจํากัดการขาถึงละการ฿ชมาตรการทางภาษีจึงป็นกลยุทธแที่
หมาะสมตอการลดจํานวนนักดื่มละปริมาณการบริภคอลกอฮอลแลง  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 (1) การวัดผลสัมฤทธ์ิ฿นการดํานินนยบายควรพิ่มความทาทาย ดย฿ชการวัดผลสัมฤทธิ์฿หสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรแขององคแการอนามัยลก (องคแการอนามัยลก. 2010) ดยนนเปที่การลดปริมารการบริภค การลดปริ
มารนักดื่มหนา฿หม ละลดผลกระทบจากการดื่มอลกอฮอลแลง ทั้ง฿นงของการควบคุมรคเมติดตอ ละปใญหา
อุบัติหตุจราจร 
 (2) ควรคํานึงถึงปใจจัยดานสมรรถนะ ขององคแกรตางๆ ที่มีสวนรวม฿นการขับคลื่อนนยบาย ซึ่ง
ประกอบดวย ครงสราง งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณแ ละสถานที่ ฿หหมาะสมสอดคลองกับบริบทละ
ปใญหา฿นตละพื้นท่ีหรือ฿นตละกิจกรรม  
 (3) ฿นงประสิทธิภาพ฿นการวางผนละควบคุม ซึ่งสัมพันธแกับการกําหนดภารกิจละมอบหมายงาน 
ตลอดจนการติดตามละประมินผล ควรมีการบูรณาการละกําหนดทิศทางของการดํานินงานเป฿นทิศทาง
ดียวกัน  
 (4) ควรคํานึงถึงความป็นธรรม฿นมาตรการ฿หคุณ฿หทษตางๆ ดยพิจารณากําหนดบทลงทษ฿ห
สอดคลองกับความผลกระทบความสียหาย ละพฤติการณแของผูกระทําความผิด ละสมควร฿ชการปรียบทียบคดี
฿นบางกรณีทานั้น 
 (5) หนวยงานที่กี่ยวของดานการ฿หการศึกษาละปลูกฝใงคานิยม เดก สถานศึกษา วัด ตลอดจน
หนวยงานท่ีมีภาระงานกี่ยวของกับการ฿หความรูกประชาชน ชน สาธารณสุขจังหวัด รงพยาบาลสงสริมสุขภาพ
ตําบล ควรขาเปชวยสริมสรางปใจจัยที่ทํา฿หกิดกระบวนการการ฿หการศึกษาละสรางความตะหนัก ถึงผลกระทบ
ละปใญหาจากอลกอฮอลแ ละปลูกฝใงคานิยม฿นการเมบริภคอลกอฮอลแ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ สําร็จลุลวงเดดวยดีพราะเดรับความกรุณาละความชวยหลือจาก อ.ดร.กิจฐชต เกร
วาส ที่เดกรุณา฿หคําปรึกษานะนําละปรับปรุงกเขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความอา฿จ฿สป็นอยางดีตลอดมา
ตั้งตตนจนสร็จสิ้นสมบูรณแ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษารื่องการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของรงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบาง
คอหลม กรุงทพมหานคร ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดยมุงศึกษา 1) การจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชน ละ 2) 
สนอนะนวทางการจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของรงรียนวัดลาดบัวขาว ผูวิจัยก็บขอมูลดวยการ
สังกตการณและการสัมภาษณแ วิคราะหแขอมูลดวยการพรรณนาวิคราะหแ ผลการศึกษาพบวาตั้งตอดีตจนถึง
ปใจจุบันชมรมนาฏศิลปของรงรียนวัดลาดบัวขาวอยูภาย฿ตการดูลของครูผูสอน฿นรูปบบชมรมดยเมมีครงการ
สนับสนุนอยางป็นทางการ ชมรมนาฏศิลปจัดตั้งขึ้นพื่อตอบสนองกิจกรรมครงการตาง ๆ ของรงรียนทานั้น มื่อ
เมมีครงการ ชมรมนาฏศิลปจึงเมมีวัตถุประสงคแหรือปูาหมายที่ชัดจน สงผล฿หกิดปใญหาละอุปสรรคหลายดาน 
ชน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณแ งบประมาณ ละการบริหารจัดการ สําหรับขอสนอนะนวทางการจัดการ คือ 
การกเขปใญหาจากระบบภาย฿นชมรมนาฏศิลป ดยสนอ฿หชมรมนาฏศิลปทําผนการบริหารที่ชัดจน ละ
ผลักดัน฿หป็นสวนหนึ่ง฿นผนยุทธศาสตรแของรงรียนทั้งผนดํานินงานประจําปีละผนดานงบประมาณอยาง
ป็นรูปธรรมดวยการจัดทําครงการตนบบ นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธแชมรม฿หคนทั่วเปรูจักหรือ
ประชาสัมพันธแทางสื่อสังคมออนเลนแ ละสงสริม฿หชมรมนาฏศิลปขารวมการประกวด การขงขันการสดง
นาฏศิลปท่ีจัดขึ้นตามประพณีหรือ฿นวันสําคัญของหนวยงานตาง ๆ ทั้ง฿นขตละนอกขตกรุงทพมหานคร  
คําสําคัญ : การจัดการการสดงนาฏศิลป, ชมรมนาฏศิลป, ชุมชน  
 
ABSTRACT 
 The “Management of Dance Performances to the Community by Wat Lad Bua Khao 
School, Bang Kho Laem District Office, Bangkok” was a qualitative research with the aims 1) to 
study the dance performances management to the community, and 2) to guidelines the dance 
performances management to community by Wat Lad Bua Khoa School. The observation and 
interview were used for collection data. A descriptive analysis was used for data analyzing. The 
results showed that from past to present, the dance club of Wat Lad Bua Khao School was 
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formed under the teacher without official supported project. The dance club was held to comply 
with school activities. The dance club had no clearly objective. As a result, there were many 
problems and obstacles such as human resources, materials, budget, and management. 
Guidelines for management were solving problem within the dance club by proposing the explicit 
management plan in order to raise into being part of the school’s strategic plan both the annual 
process plan and the budget plan. The public relation was one way to make the dance club to 
be well-known from the outside, and public relation through the social media. Moreover, it 
should support the dance club for participating in contests, competitions, traditional dance 
performances, or on various important days of the various organizations held both inside and 
outside Bangkok area.  
Keywords : Management of Dance Performances, Dance Club, Community 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การพัฒนาละการปลี่ยนปลงอยางรวดร็วของสังคม วิทยาการละศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับกระส
ลกาภิวัตนแ หงลกเรพรมดนทํา฿หสังคมมีการปลี่ยนปลง สังคมเทยก็หมือนกับสังคมมนุษยแ฿นลกที่มีการ
ปลี่ยนปลงอยูตลอดวลา มื่อปรียบทียบกับสังคมอื่น ๆ ฿นระดับดียวกันลวก็อาจกลาวเดวามีการปลี่ยนปลง
อยางรวดร็วจนมีผลกระทบตอประทศเทยหลายดานดยฉพาะวัฒนธรรมละคานิยมที่ปลก฿หม ชน การตง
กาย การสื่อสาร กิริยามารยาท ละการ฿ชภาษา ฯลฯ (รณู กศินานนทแ. 2544 : 3 - 4) 
 การปลี่ยนปลงทางสังคมสวน฿หญมีสาหตุมาจากการตอบสนองความตองการของมนุษยแพื่อ฿หมีชีวิต
ความป็นอยูท่ีดีขึ้น ตผลที่ตามมาจะทํา฿หสังคมปลี่ยนปลงเป การนํามาซึ่งความปลี่ยนปลงของวัฒนธรรมกับ
สังคมป็นของคูกัน ตองเปดวยกันสมอ ถาหากสังคมปลี่ยน วัฒนธรรมก็ปลี่ยน ถาวัฒนธรรมปลี่ยน สังคมก็ปลีย่น 
ซึ่งท้ังสองอยางมีผลกี่ยวนื่องกัน 
 ฿นสถานการณแการปลี่ยนปลงทางสังคม฿นขณะนี้จึงป็นหตผุล฿หมีการตระหนักถึงการปลูกฝใงวัฒนธรรม 
ประทศเทยเดช่ือวาป็นประทศที่มีความป็นอกราชมาชานาน มีศิลปวัฒนธรรมที่บงบอกถึงความป็นอกลักษณแ
ของชาติจนป็นที่ ช่ืนชอบละช่ืนชมของนานาประทศที่เดสัมผัสสุนทรียะที่มีความวิจิตรงดงาม฿นศาสตรแทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมเทย ถึงม฿นปใจจุบันเทยราเดรับอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมจากตางชาติอันหลากหลายที่กําลัง
หลั่งเหลขามามีบทบาท฿นสังคมเทย฿นตอนนี้ก็ตาม ตสิ่งที่คนเทยยังสามารถอนุรักษและสืบทอดเดมาจนถึง
ปใจจุบันรียกวา “นาฏศิลปเทย” อันป็นศิลปะประจําชาติที่ควรคากการรักษาละ฿หการสนับสนุนพื่อ฿หศิลปะคง
อยูสืบเป (นิคม มูสิกะคามะ. 2545 : 84) 
 การศึกษาป็นกลเกสําคัญ฿นการอนุรักษแ พัฒนา บํารุง ละสงสริมศิลปวัฒนธรรม พราะการศึกษาป็น
กระบวนการรียนรู การถายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อ฿ด ๆ เปสูบุคคล พื่อ฿หเดรับความรูความขา฿จ฿นรื่องตาง ๆ     
ซึ่งความรูหลานั้นจะสามารถนําเป฿ชประยชนแ พัฒนา฿หมนุษยแติบตทั้งดานสมอง สติปใญญา ควบคูเปกับคุณธรรม
จริยธรรม ละสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น฿นสังคมเดอยางมีความสุข อีกทั้ง การศึกษาสงผล฿หกิดความรู ซึ่ง
ความรูนั้นสามารถนํามา฿ชพัฒนาคน฿หมีความสามารถที่จะ฿ชประกอบอาชีพ รวมทั้งชวยขัดกลาคน฿หมีจิตสํานึก
ละคุณธรรม ป็นผูจริญทางปใญญาละจิต฿จ ละยังสงผลตอสังคมละประทศชาติ฿หจริญรุงรือง กาวหนา
ทัดทียมอารยประทศเด กระบวนการทางการศึกษาจึงป็นปใจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง฿นการสงสริมละสืบทอด
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วัฒนธรรมของชาติ นื่องจากกระบวนการทางการศึกษาป็นกระบวนการที่มีระบบละตอนื่อง อันจะสงผล฿หการ
ทํานุบํารุง สงสริม ละสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเดสมบูรณแที่สุด (จิราพร ธวัชวิชียร. 2528 : 50) 
 ฿นฐานะที่นาฏศิลปป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การศึกษาวิชานาฏศิลปจึงป็นสิ่งสําคัญ พราะการ
รียนวิชานาฏศิลปจะชวยปลูกฝใง฿หนักรียนรักละหวงหน ห็นความสําคัญ฿นการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมเทยที่มี
การสืบทอดมาอยางยาวนานละป็นอกลักษณแอยางหนึ่งของเทยที่สดง฿หห็นความป็นชาติที่จริญรุงรือง 
ปใจจุบันความนิยม฿นการชมการสดงนาฏศิลปเทยลดนอยลง ผลจากการปลี่ยนปลงของสังคมละศรษฐกิจทํา฿ห
ผูคนสวน฿หญนิยมศิลปะบบสมัย฿หม ทวงทํานอง ละทาตนที่เดรับอิทธิพลมาจากตางชาติ การสดงนาฏศิลป
สวนมากจะปรากฏ฿หห็นฉพาะ฿นงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีตาง ๆ หรือปรากฏ฿นรูปบบชิงธุรกิจ ทํา฿หคนนึกถึง
การสดงนาฏศิลปละ฿หความสําคัญฉพาะบางอกาส บางสถานที่ทานั้น อาจกลาวเดวาป็นชวงวิกฤติของ
ศิลปวัฒนธรรมขนงนี้ ดังนั้น หากจะดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปเทยนี้เว ผูวิจัยพบวาสถานศึกษาหรือ
รงรียนป็นสวนหน่ึง฿นการปลูกฝใง อนุรักษแ ละสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ 
 รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร จัดการรียนการสอนสอดคลองตาม
หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ผูวิจัย
กิดประด็นคําถามวามื่อนักรียนบรรลุตามจุดประสงคแของหลักสูตรกนกลางท่ีกําหนด ละรงรียนยังมีการรียน
การสอนพิ่มติม ดยจัดตั้งชมรมนาฏศิลป฿นรงรียน฿หกนักรียนที่สน฿จการสดงนาฏศิลปขามารียนนาฏศิลป 
จึงป็นที่สน฿จของนักรียนที่ช่ืนชอบดยมีการฝึกซอมการสดงนาฏศิลปป็นประจําทุกวันหลังลิกรียน พื่อ฿ห
นักรียนกิดทักษะการ฿ชลีลาทารํา฿หออนชอย สวยงาม รงรียนจึงปิดอกาส฿หนักรียนที่รียนนาฏศิลป฿นชมรม
นาฏศิลปสดงความสามารถ฿นกิจกรรมหรือวันสําคัญของรงรียน 
 การจัดการสดงนาฏศิลป฿นรงรียนขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของกิจกรรมหรืองานท่ีรงรียนจัดขึ้น วันสําคัญ
ของรงรียนที่มีการจัดกิจกรรมป็นประจํา ชน วันพอหงชาติ วันมหงชาติ จัดการสดงรําถวายพระพร วันเหว
ครู วันสุนทรภู จัดการสดงรําหรือระบําที่กี่ยวกับบทประพันธแของสุนทรภู วันขาพรรษา จัดการสดงรํากลองยาว
พื่อหทียนพรรษา วันลอยกระทง จัดการสดงรําวง ฯลฯ การจัดการสดงตละงาน฿นรงรียนจะตกตางกันเป
ขึ้นอยูกับวานําเป฿ชสดง฿นงาน฿ด ซึ่งบางงานหรือบางกิจกรรมจะมีชุดการสดงประจํากิจกรรมนั้น ๆ ชน กิจกรรม
อาซียนจะมีทาทางประกอบพลงอาซียน ฯลฯ ตบางงานอาจเมมีชุดการสดงประจํา สวน฿หญจะลือกชุดการ
สดง฿หขากับกิจกรรมหรืองานนั้น ๆ ทน 
 นอกจากการสดง฿นรงรียนลว นักรียนชมรมนาฏศิลปยังเดออกเปสดงนาฏศิลปกับหนวยงาน
ภายนอก ชุมชนรอบขางทั้งภาย฿นขตบางคอหลมละ฿นขตพื้นที่กรุงทพฯ ชน งานวันพอ สดงที่ศูนยแการคาทรี 
ออน ทรี พระราม 3 ละงานบางกอกวารี ร.ศ. ๒๓๔ สดงที่ศูนยแการคาซ็นทรัลวิลดแ ฯลฯ ตอกาส฿นการสดง
ความสามารถ฿หหนวยงานภายนอกหรือชุมชนมีพียงปีละ 2 - 3 งานตอปีซึ่งคอนขางนอย อาจจะดวยสาหตุ
วดลอมท่ีปใจจุบันพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม฿นขตกรุงทพฯ ปลี่ยนเป พื้นที่สวน฿หญกลายป็นรงรม หางสรรพสินคา 
รานคา รานอาหาร ละมุงนนเป฿นชิงธุรกิจ พื้นที่สดงออกทางวัฒนธรรมจึงลดนอยลง อกาส฿นการสดง
นาฏศิลปของนักรียนก็ลดนอยลง จึงเมตอบสนองกับความรูความสามารถของนักรียนที่เดร่ํารียนมา รงรียนจึง
ควรมีวิธีการจัดการ฿นการสงสริมทักษะความสามารถดานการสดงนาฏศิลปของนักรียนกับหนวยงานภายนอก
หรือชุมชนรอบขางอยางเร฿หนักรียนมีพื้นที่฿นการสดงนาฏศิลปที่หลากหลายพิ่มมากขึ้น จัดหาพื้นที่การสดง฿น
งานมงคล ชน งานทําบุญวันกิด งานทําบุญลี้ยงพระ งานมงคลสมรส งานขึ้นบาน฿หม ฯลฯ หรืองานอวมงคล ชน 
งานศพ สามารถจัดเดทั้งชวงพระสวด ละชวงฌาปนกิจ หรือที่รียกกันวารําหนาเฟ ฯลฯ ทั้งนี้ พื่อป็นการพิ่ม
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พื้นที่฿นการสดงนาฏศิลป฿หกนักรียน ละพื่อดึงดูดความสน฿จของคน฿นปใจจุบัน฿หห็นคุณคาละความสําคัญ 
อันจะทํา฿หกิดความนิยม฿นการสดงนาฏศิลปท่ีป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น 
 ประด็นท่ีกลาวมาขางตนทํา฿หผูวิจัยห็นความสําคัญละกิดความสน฿จที่จะศึกษาการบริหารจัดการการ
สดงนาฏศิลปสูชุมชนของรงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร อันป็นนวทาง฿น
การอนุรักษแวัฒนธรรมดานการสดงนาฏศิลปเทย ทํา฿หกิดความรัก ความผูกพัน ความหวงหน ละความ
ภาคภูมิ฿จ฿นวัฒนธรรมของตน ซึ่งป็นบบอยางที่ดีของคนรุน฿หม อีกทั้งทํา฿หคน฿นชุมชนกิดความภาคภูมิ฿จที่มีผู
สืบทอดวัฒนธรรมละเดรวมกันอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมเวตลอดเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีศึกษาการจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของรงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบาง
คอหลม กรุงทพมหานคร ละสนอนะนวทางการจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของรงรียนวัดลาดบัวขาว 
สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผูวิจัยนิยามศัพทแฉพาะที่฿ช฿นการวิจัยดังนี้ 
 1. นาฏศิลปเทย หมายถึง ศิลปะการฟูอนรํา หรือความรูบบผนของการฟูอนรํา ป็นสิ่งที่มนุษยแ
ประดิษฐแขึ้น มีความประณีตงดงาม ฿หความบันทิง สามารถนมนาวอารมณและความรูสึกของผูชม฿หคลอยตาม 
ศิลปะประภทนี้ตองอาศัยการบรรลงดนตรีละการขับรองขารวมดวย พื่อสงสริม฿หกิดคุณคายิ่งข้ึน ประภทของ
นาฏศิลปเทย เดก ขน ละคร ระบํา รํา ฟูอน การสดงพ้ืนมือง ละมหรสพเทย 
 2. การสดงนาฏศิลปเทย หมายถึง ลักษณะการสดงทางนาฏศิลปเทยท่ีสดงออก฿นหลายทาง ชน ทา
รํา ครื่องตงกาย การ฿ชพลง ทํานอง จังหวะประกอบ฿นการสดงนั้น ๆ 
 3. การจัดการสดง หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนที่รงรียนนํามา฿ช฿นการจัดการการสดงพื่อ฿หบรรลุ
ปูาหมายที่กําหนดอยางป็นระบบ 
 4. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ดํารงตําหนงผูอํานวยการรงรียนละรองผูอํานวยการรงรียน 
รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร 
 5. ครูผูสอน หมายถึง ผูจัดกิจกรรมการรียนการสอนวิชานาฏศิลป฿หกับนักรียนรงรียนวัดลาดบัวขาว 
สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง กลุมตัวทนผูทรงคุณวุฒิละผูปกครองของนักรียนรงรียนวัด
ลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร 
 7. นักรียน หมายถึง ผูรียนที่ป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม 
กรุงทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้฿ชองคแประกอบของงานบริหาร 4M’s ที่นํามา฿ช฿นการจัดการสดง คือ คน (Man) งิน 
(Money) วัสดุอุปกรณแ (Material) ละการจัดการ (Management) ดยคํานึงถึงบุคคล 3 ฝุาย คือ รงรียน฿น
ฐานะผูสราง นักรียน฿นฐานะผูสดง ละผูชมทั้ง฿นสถานศึกษาละนอกสถานศึกษา สวนการบริหารงานบบ 4P’s 
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ที่นํามา฿ชกับการจัดการสดง คือ วัตถุประสงคแ (Purpose) บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) ละ
ผลผลิต (Product) (วิมลศรี อุปรมัย. 2524 : 214) 
 นอกจากนี้ยัง฿ชกระบวนการบริหารบบ PDCA ป็นนวคิดของดมมิ่ง (Demming) ที่พิจารณาปใจจัย
สําคัญประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 การวางผน (Plan - P) ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามผน (Do - D) ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบ (Check - C) ละขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT - A) (สมศักดิ์ สินธุระวชญแ. 2542 : 180 - 190) 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวางผน จะชวยพัฒนาความคิดตาง ๆ พื่อนําเปสูรูปบบที่ป็นจริงขึ้นมาดย
ละอียด฿หพรอม฿นการริ่มตนลงมือปฏิบัติ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติ ประกอบดวยการทํางาน 3 ระยะ คือ 
 1. การวางผนการกําหนดการ ประกอบดวยการยกยะกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองการกระทํา การ
กําหนดวลาที่ตอง฿ช฿นกิจกรรมตละอยาง ละการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ 
 2. การจัดบบมทริกซแ (Matrix Management) การจัดบบนี้สามารถดึงผูช่ียวชาญหลายขนงจาก
หลงตาง ๆ มาเด ละป็นวิธีชวยประสานงานระหวางฝุายตาง ๆ 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการทํางานของผูรวมงาน ประกอบดวย การ฿หผูรวมงานขา฿จงาน
ทั้งหมดละทราบหตุผลที่ตองกระทํา การ฿หผูรวมงานพรอม฿นการ฿ชดุลพินิจที่หมาะสม ละการพัฒนาจิต฿จ฿หรัก
การรวมมือกัน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ ทํา฿หรูสภาพการณแของงานที่ป็นอยูปรียบทียบกับสิ่งที่วางผน 
ประกอบดวยกระบวนการ ดังน้ี 
 1. กําหนดวัตถุประสงคแของการตรวจสอบ 
 2. รวบรวมขอมูล 
 3. พิจารณากระบวนการทํางานป็นตอน ๆ พื่อสดงจํานวนละคุณภาพของผลงานที่เดรับตละ
ขั้นตอนปรียบทียบกับท่ีเดวางผนเว 
 4. การรายงาน จัดสดงผลการประมิน รวมทั้งมาตรการปูองกันความผิดพลาดหรือความลมหลว ดย
รายงานป็นทางการอยางสมบูรณแ ละรายงานบบยออยางเมป็นทางการ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงกเข ผลของการตรวจสอบหากพบวากิดความบกพรองขึ้น ทํา฿หงานที่เด
เมตรงปูาหมายหรือผลงานเมเดมาตรฐาน ฿หกเขปใญหาตามลักษณะที่คนพบ ดังนี้ 
 1. ถาผลงานบี่ยงบนเปจากปูาหมายตองกเขท่ีตนหตุ 
 2. ถาพบความผิดปกติ฿ด ๆ ฿หสอบสวนคนหาสาหตุลวปูองกันพื่อมิ฿หความผิดปกตินั้นกิดขึ้นซ้ําอีก 
การกปใญหาพื่อ฿หผลงานเดมาตรฐานอาจ฿ชมาตรการดังนี้ 1) การย้ํานยบาย 2) การปรับปรุงระบบหรือวิธีการ
ทํางาน ละ 3) การประชุมกี่ยวกับกระบวนการทํางาน นอกจากนี้ยังสามารถสดงการควบคุมคุณภาพ฿นการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของทุกระบบท่ีชื่อมยงกันดังผนภาพประกอบ 
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ภาพที่ 1 การบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชน 
 

 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวิธีการดํานินการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาละออกบบการวิจัยละการดํานินงานขั้นตน 
 2. สํารวจบื้องตนพื่อศึกษารายละอียดตาง ๆ จากการรียนการสอนนาฏศิลปละชมรมนาฏศิลปของ
รงรียนที่ลือกป็นกรณีศึกษา 
 3. ทบทวนอกสารดยการศึกษาละรวบรวมจากหนังสือ ตํารา อกสารทางวิชาการ ละงานวิจัยที่
กี่ยวของ รวมทั้งสิ่งพิมพแจากสื่ออิล็กทรอนิกสแ฿นรื่องที่กี่ยวของกับการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลป ชน 
หลักการสดงนาฏศิลป หลักการบริหารจัดการ ละการพัฒนาการสดงนาฏศิลป พ่ือป็นนวทาง฿นการวิจัย 
 4. ก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูผูสอนนาฏศิลป ละ
นักรียนท่ีป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลปละป็นผูสดงดวย 
 5. วิคราะหแ จัดลําดับนื้อหา฿นสวนการบริหารจัดการชมรมนาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวข าว ละ
วิคราะหแตามกรอบนวคิดกี่ยวกับการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชน 
 6. สรุปผลละอภิปรายผลการวิจัย พรอมทั้ง฿หขอสนอนะ 

ปใจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชน 
- ปใจจัยสงสริม      - ปใจจัยอุปสรรค 

ทรัพยากรการบริหาร 
(INPUT) 

Man 
Money 
Material 

Management 

กระบวนการบริหาร 
(PROCESS) 

PDCA 

ผลผลิต 
(OUTPUT) 

วัตถุประสงคแ 
ปูาหมาย 

การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สูชํุมชน 

รงรียน 
วัดลาดบัวขาว 

(การบรหิารสถานศึกษา) 

ชมรมนาฏศิลป ชุมชน 
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ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยลําดับนื้อหาการบริหารจัดการชมรมนาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวขาว ดยวิคราะหแตามกรอบ
นวคิดกี่ยวกับการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชน สรุปเดดังนี้ 
 การบริหารจัดการชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
 การศึกษาขอมูลการสดงนาฏศิลปภาย฿นรงรียนละภายนอกรงรียนยอนหลัง 6 ปี ตั้งตปีการศึกษา 
2555 - 2560 ทํา฿หทราบการบริหารจัดการการสดง ปใญหาละอุปสรรคการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของชมรม
นาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวขาว ป็นการจัดการรียนการสอนที่ตอยอดมาจากการรียนการสอน฿นหลักสูตรสาระ
การรียนรูศิลปะ รายวิชานาฏศิลป ระดับประถมศึกษา ซึ่งชมรมนาฏศิลปเดดํานินการดยป็นที่ฝึกซอมละ
พัฒนาการสดงนาฏศิลป฿หชํานาญละช่ียวชาญภาย฿ตการสอนละดูล฿หคําปรึกษาดยครูประจํารายวิชา
นาฏศิลป มีการจัดกิจกรรมการการสดงทั้งภาย฿นรงรียนละชุมชนภายนอกรงรียน ผลการวิคราะหแ SWOT 
ชมรมนาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร พบวา 
 1. จุดข็ง (Strengths) พบวาชมรมนาฏศิลปมีจุดข็ง คือ มีนยบายละปฏิทินการปฏิบัติงานชัดจน ครู
ผูฝึกสอนมีความรูความสามารถที่ชํานาญดยตรง อีกทั้งมีการฝึกซอมอยางป็นระบบ มีสถานที่ที่สะดวกละ
หมาะสม฿นการฝึกซอม 
 2. จุดออน (Weaknesses) พบวาชมรมนาฏศิลปมีจุดออน คือ รงรียนปลี่ยนปลงผูบริหารบอย ซึ่ ง
ผูบริหารตละคนมีนยบายสนับสนุนดานงบประมาณที่ตกตางกัน จึงสงผล฿หชมรมนาฏศิลปขาดคลนครื่องตง
กาย ครื่องประดับ ละอุปกรณแตาง ๆ ฿นการฝึกซอมละทําการสดง อีกทั้ง ชมรมนาฏศิลปมีครูผูสอนพียง 1 คน 
ซึ่งตองทําหนาที่หลายอยางบางครั้งสงผล฿หงานบางอยางออกมาเมสมบูรณแทาที่ควร ชน มื่อมีกิจกรรมการสดง
฿นตอนชา ครูมีหนาที่ตงหนา ทําผม ตงตัว฿หนักรียน 
 3. อกาส (Opportunities) พบวาชมรมนาฏศิลปมีอกาส คือ เดรับการติดตอจากหนวยงานภายนอก 
ชน สถานที่ทองที่ยวละหลงชอปปิ้ง ฯลฯ ติดตอ฿หนักรียนเปรวมสดง฿นทศกาลตาง ๆ ที่จัดขึ้น อีกทั้งมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากศิษยแกา 
 4. อุปสรรค (Threats) พบวาชมรมนาฏศิลปมีอุปสรรค คือ ฿นขตบางคอหลมมีรงรียนหลายรงรียน
ละป็นรงรียนขนาด฿หญซึ่งมีความพรอมรื่องการสดงนาฏศิลปมากกวา อีกทั้งรอบขางรงรียนวัด  ลาดบัวขาว
ป็นชุมชนออัดสถานภาพทางครอบครัวของนักรียนสวน฿หญมีปใญหา สงผลตอพฤติกรรมของนักรียน ละเมเด
รับการสนับสนุนจากผูปกครองทาที่ควร 
 การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สูํชุมชน 
 การจัดการ คือ กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมา฿ช฿หบรรลุวัตถุประสงคแตามขั้นตอนการบริหารซึ่ง
฿หความ สําคัญกับวิธีการ 3 อยาง เดก ทรัพยากรการบริหาร ( INPUT) กระบวนการบริหาร (PROCESS) ละ
วัตถุประสงคแหรือปูาหมาย (OUTPUT) สรุปรายละอียดเดดังนี้ 
 ทรัพยากรการบริหาร (INPUT) เดนําหลัก 4M อันประกอบเปดวยบุคคล (Man) วัสดุ (Material) 
งบประมาณ (Money) ละการบริหารจัดการ (Management) มาพิจารณา พบวาการบริหารจัดการชมรมนาฏศลิป
นั้นเมเดจัดอยู฿นผนยุทธศาสตรแ ผนพัฒนา ผนปฏิบัติการ ครงการของสถานศึกษา การบริหารจัดการชมรม
นาฏศิลปเมมีครงการที่นนอน ทุกอยางขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของครู ผูสอน จึงทํา฿หทรัพยากรบุคคลเม
พียงพอตอการจัดกิจกรรมตละครั้ง มีผูปกครองสวนนอยท่ีจะสนับสนุนบุตรหลาน ชุมชนรอบขางเม฿หความสําคัญ
กับชมรมนาฏศิลปละรงรียน ดานวัสดุ พบวายังมีเมพียงพอตอการจัดชุดการสดง สงผล฿หกิดปใญหา฿นการ
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ลือกการสดง นื่องจากขอจํากัดของชุดที่มีนอยละบางชุดมีเมพอกับจํานวนผูสดง ดานงบประมาณ พบวาชมรม
นาฏศิลปจัดตั้งขึ้นบบเมมีครงสรางอยางป็นทางการ ป็นการจัดตั้งขึ้นองดยครูผูสอน ทํา฿หการสนับสนุนรื่อง
งบประมาณมีอยูอยางจํากัด เมสามารถ฿ชงบประมาณตามผนงานรายจายประจําปีเด งบประมาณสวน฿หญของ
ชมรมนาฏศิลปมาจากงบนอกงบประมาณรายจายประจําปีของรงรียน อีกทั้งเดรับการสนับสนุนจากศิษยแกา ละ
งบประมาณที่เดจากการออกเปสดงกับหนวยงานละองคแกรอื่น ๆ สวนการบริหารจัดการ พบวาการบริหารจัดการ
ชมรมนาฏศิลป฿นผนยุทธศาสตรแ ผนพัฒนา ผนปฏิบัติการ ครงการของสถานศึกษา เมมีครงการที่นนอน 
กระบวนการบริหาร (PROCESS) ดวยวงจรดมมิ่ง (PDCA) ประกอบดวย 
 1. ขั้นวางผนงาน (P) ชมรมนาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวขาว ยังขาดการกําหนดปูาหมายละ
วัตถุประสงคแที่นชัด นื่องจากชมรมเมอยู฿นรูปบบทางการ ดานการดํานินงานละการกําหนดระยะวลาการ
ดํานินงาน มีผลสําร็จของงานตามกรอบระยะวลาที่กําหนด การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดํานินการ ชมรม
นาฏศิลปมีครูผูสอนป็นผูรับผิดชอบตพียงผูดียวละเมอยู฿นรูปบบคณะกรรมการ หากตมีผูบริหาร฿หการ
สนับสนุนสงสริมทานั้น ดานทรัพยากรที่ตองการพื่อสนับสนุนการทํางานยังคงขาดคลนครื่องตงกายสําหรับการ
สดง ครื่องประดับ อุปกรณและครื่องสําหรับตงหนา ทําผม พาหนะรับ - สง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการบริหารของ
ครูผูสอน 
 2. ขั้นดํานินการ (D) มีการประชุมช้ีจง฿หผูรับผิดชอบทราบตามผนที่วางเว การดํานินการตามผน
อาจประกอบดวยการมีครงสรางงานรองรับ วิธีดํานินการ ผูรับผิดชอบงาน ละมีผลของการดํานินการ นอกจากนี้
ตองประชาสัมพันธแ฿หผูกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบทราบละดํานินงานตามผนงานหรือกิจกรรมที่จัด สําหรับการ
กํากับติดตามชวยหลือละสนับสนุน ผูบริหารติดตามงานของชมรมนาฏศิลปป็นบางอกาส กรรมการสถานศึกษา
สวน฿หญป็นผูทรงคุณวุฒิ มีอาชีพการงานที่ดี฿นสังคม การขาถึงพื่อขอความรวมมือจึงป็นรื่องยากละมีหลาย
ขั้นตอน สวนผูปกครองเม฿หการสนับสนุนทั้งงบประมาณ วลา ละความรวมมือ ชุมชนรอบขางเมสนับสนุนละ
เม฿หความรวมมือทาท่ีควร ตจะ฿หความรวมมือก็ตอมื่อมีการขอความอนุคราะหแเปจากชมรมศิษยแกา ซึ่งนาน ๆ 
ครั้งจะขามาสนับสนุน 
 3. ขั้นสรุปละประมินผล (C) ชมรมนาฏศิลปเมมีการประมินผลการดํานินงานตามผนที่ตั้งเว ขาดการก็บ
รวบรวมขอมูลการดํานินงาน฿นรูปบบการสรุปครงการภาย฿ตครงการอื่นที่รองรับหลังจากงานนั้นสร็จสิ้น 
 4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประมิน (A) ชมรมนาฏศิลปนําผลสําร็จของกิจกรรมมาวิคราะหแหา
ขอบกพรอง พื่อสนอนวทางปรับปรุงกเขหรือพัฒนา฿หดียิ่งขึ้น ดยครูผูดูลชมรมป็นผูดํานินการ 
มื่อพิจารณาการสรุปวิคราะหแกระบวนการบริหารดวยวงจรดมมิ่ง (PDCA) ของชมรมนาฏศิลปลว จะห็นเดวา
การวางผนปฏิบัติงาน฿นอนาคตควรวางนวทางปฏิบัติ฿หครบวงจรดมมิ่ง พราะนวคิดนี้นน฿หการดํานินงาน
ป็นเปอยางมีระบบ หากพบปใญหาจะสามารถปรับปรุงกเขพื่อ฿หบรรลุปูาหมาย กิดการพัฒนาชมรมนาฏศิลป
อยางตอนื่อง฿นอนาคต 
 ผลผลิต วัตถุประสงคแหรือปูาหมาย (OUTPUT) 
 การศึกษาของผูวิจัยพบวาตั้งตอดีตจนถึงปใจจุบันชมรมนาฏศิลป รงรียนวัดลาดบัวขาว จัดตั้งชมรมขึ้น
ภาย฿ตการดูลของครูผูสอน฿นรูปบบชมรมดยเมมีครงการสนับสนุนอยางป็นทางการ ตชมรมนาฏศิลปจัดตั้ง
ขึ้นพื่อตอบสนองกิจกรรมครงการตาง ๆ ท่ีตองมีการสดงของรงรียนทานั้น มื่อเมมีครงการ ชมรมนาฏศิลปจึง
เมมีวัตถุประสงคแหรือปูาหมายที่ชัดจน พียงตป็นชมรมที่ทํา฿หนักรียนเดฝึกฝน สดงออกถึงความสามารถ
ทางดานนาฏศิลป 



 

 

1107 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 แนวทางการจัดการการแสดงนาฏศิลป์สูํชุมชนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานเขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 
 ผูวิจัยสนอนะ฿หชมรมนาฏศิลปจัดทําครงการพื่อวางผนดํานินการ นื่องจากการวางผนกิจกรรม฿น
รูปบบครงการสามารถกเขปใญหาละพัฒนาชมรมนาฏศิลปเด พราะครงการป็นผนงานที่ ดํานินงานตาม
วัตถุประสงคแที่ตั้งขึ้น฿หป็นเปตามขั้นตอน มีระยะวลาการดํานินงานท่ีระบุวัน-วลาริ่มตน ละวัน-วลาที่ลวสร็จ
นนอน มีการระบุจํานวนทรัพยากร ละงบประมาณที่฿ชจริง฿นตละกิจกรรมของชมรมนาฏศิลป ละควรเดรับ
งบประมาณสนับสนุนอยางเร฿นตละปีการศึกษา อีกทั้งยังมีการติดตามประมินผลชมรมนาฏศิลป สงผล฿หชมรม
สามารถดํานินการการสดงทั้ง฿นรงรียนละชุมชนภายนอกเดสําร็จ 
 อยางเรก็ตาม ครงการที่ดีจะตองสอดคลองละสนับสนุนผนงาน มีระบบการจัดการ การดํานินงานของ
ครงการตองป็นที่ยอมรับของทุกฝุายละมีผูรับผิดชอบ รวมทั้งจะตองเดรับการสนับสนุนจากผูกี่ยวของอยาง
สม่ําสมอ อันจะทํา฿หชมรมนาฏศิลปมีการบริหารงานท่ีป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มื่อชมรมมีความพรอม
฿นทุกดาน สามารถสนอผลงานการสดงนาฏศิลปของชมรมหรือประชาสัมพันธแสูชุมชน องคแกร หรือหนวยงาน
ภายนอก ชน ประชาสัมพันธแผูปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษยแกา ศูนยแการคาที่สน฿จกิจกรรม
นาฏศิลป ฯลฯ อีกทั้ง การประชาสัมพันธแผานสื่อสังคมออนเลนแ การขารวมการประกวดละการขงขันการสดง
นาฏศิลป จะสงผล฿หการดํานินการสดงของชมรมนาฏศิลปประสบความสําร็จ 
 
อภิปรายผล 
 รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร ตั้งอยู฿นพ้ืนท่ีของวัดลาดบัวขาว ป็น
รงรียนที่ตั้งอยู฿นชุมชนออัด มีชุมชนละวก฿กลคียงหลายชุมชน นักรียนสวนมากมาจากชุมชน฿กลคียง บิดา
มารดาของนักรียนดยมากยายมาจากตางจังหวัดละหางานทํา฿นกรุงทพฯ มีที่อยูอาศัยเมนนอน จึงกิดปใญหา
ดานฐานะความป็นอยู ครอบครัวตกยก ทํา฿หกิดปใญหาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ละสงผล฿หผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนคอนขางต่ํา นอกจากน้ี นักรียนยังมีปใญหาความประพฤติเมหมาะสม กาวราว กร เมมีระบียบวินัย 
ดานคุณภาพการศึกษา มวารงรียนจะปรับปรุงการรียนการสอนละคุณภาพการศึกษา฿หดีขึ้นทุกปีการศึกษา ต
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนบางสาระการรียนรูยังเมป็นท่ีนาพอ฿จ ชน ภาษาอังกฤษ ละวิทยาศาสตรแ ฯลฯ นักรียน
ยังขาดการคิดวิคราะหแซึ่งจะตองพัฒนาละสงสริมการรียนรู฿หมากขึ้น พื่อ฿หกิดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนท่ีดี 
 รายละอียดทั่วเปของรงรียนกี่ยวกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ รวมทั้งผนยุทธศาสตรแของรงรียน สงผล
ตอการดํานินงานของชมรมนาฏศิลป นื่องจากสภาพปใญหาภาย฿นรงรียนกิดจากการวางผนงานของรงรียน
ดยมีผนปฏิบัติราชการประจําปีละยุทธศาสตรแของรงรียนป็นตัวกําหนดผนงานทั้งปีของรงรียน ซึ่งชมรม
นาฏศิลปละการสดงนาฏศิลปคอนขางมีความสําคัญ฿นการดํานินการตามครงการละยุทธศาสตรแของรงรียน 
นื่องจากหลายครงการมีกิจกรรมที่กี่ยวของกับการสดงนาฏศิลป นอกหนือจากนั้น สภาพสังคมละศรษฐกิจ
ของรงรียนก็สงผลกระทบตอชมรมนาฏศิลปชนกัน กลาวคือ การสดงนาฏศิลปสูชุมชนรอบขางรงรียนนั้นเมมี
การสดงลย กี่ยวนื่องมาจากสภาพสังคม ความป็นอยูของผูปกครอง ชุมชนรอบขางคอนขางมีปใญหา จึงเม฿ห
ความรวมมือละ฿หการสนับสนุนรงรียนละชมรมนาฏศิลป ตชมรมนาฏศิลปจะเดรับอกาสตามคําชิญของ
หนวยงานภายนอกหรือหางสรรพสินคาที่อยู฿นพื้นที่฿กลคียงกับรงรียน฿นการสดงนาฏศิลปอยูบาง ตคอนขาง
นอย ปใญหาหลานี้ผูวิจัยห็นวากิดจากบริบทของรงรียนละกี่ยวของกับสภาพสังคมละศรษฐกิจ รวมทั้งผน
ยุทธศาสตรแของรงรียนที่สงผลตอชมรมนาฏศิลปละระบบการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชน 
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 ประด็นดานการจัดการสดงนาฏศิลปของชมรมนาฏศิลปยอนหลัง 6 ปี จนถึงปใจจุบัน ของรงรียนวัด
ลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร พบวาการจัดตั้งชมรมป็นบบเมป็นทางการ ป็นการ
รวมกลุมหรือจัดตั้งขึ้นดวยความชอบ ความพึงพอ฿จ ละความสมัคร฿จของนักรียนที่ช่ืนชอบการสดงนาฏศิลป 
ดยมีครูผูสอนวิชานาฏศิลปป็นผูดํานินการ ชมรมนาฏศิลปเมมีการจัดระบียบครงสรางภาย฿น ดํานินการเมป็น
ระบบการบริหาร ทุกอยางขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของครูผูสอนนาฏศิลปดยมผีูบรหิารป็นผู฿หการสนับสนุน ทํา
฿หกิดปใญญาละอุปสรรคหลายดาน ชน ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รงรียนปลี่ยนปลงผูบริหารบอยครั้ง ครูผูสอนที่
มีความรูความสามารถ฿นทางนาฏศิลปมีพียง 1 คน ละนักรียน฿นชมรมมีจํานวนนอย นื่องจากสภาพความป็นอยู
ของครอบครัวสงผล฿หนักรียนเมมีความสน฿จ฿นการรียน จึงทํา฿หนักรียนที่สน฿จละรัก฿นการสดงนาฏศิลปมี
นอย บางครั้งเมพียงพอตอการจัดกิจกรรมตละครั้ง ผูปกครองนักรียนมีฐานะความป็นอยูที่ลําบากจึงมีอกาส
นอยที่จะ฿หการสนับสนุนบุตรหลานของตนที่อยู฿นชมรมนาฏศิลป ชุมชนรอบขางสวน฿หญป็นชุมชนออัดมีการ฿ช
ชีวิตบบสังคมมือง เม฿หความสําคัญกับชมรมละรงรียน 
 ดานวัสดุอุปกรณแการตงกาย ตงหนา ละอุปกรณแ฿นการสดงละคร นื่องจากการสดงนาฏศิลปบาง
ชุดตองมีอุปกรณแประกอบการสดง ซึ่งยังมีเมพียงพอตอการจัดชุดการสดง จึงสงผล฿หกิดปใญหา฿นการลือกการ
สดง นื่องจากมีขอจํากัดของชุดที่มีนอยหรือเมมีลย ดานงบประมาณสนับสนุนมีอยูอยางจํากัด เมสามารถ฿ช
งบประมาณตามผนงานรายจายประจําปีของรงรียนเด งบประมาณสวน฿หญของชมรมนาฏศิลปเดมาจากงบนอก
ประมาณรายจายประจําปี อีกทั้งเดรับการสนับสนุนจากศิษยแกา ละป็นงบท่ีเดจากการออกเปสดงกับหนวยงาน
หรือองคแกรอื่น ๆ ซึ่งป็นจํานวนนอยมื่อทียบกับความจําป็น฿นการจัดการสดงตละครั้ง 
 ดานกระบวนการจัดการชมรมนาฏศิลปป็นเป฿นรูปบบเมป็นทางการ ดยป็นสวนหนึ่ง฿นกิจกรรมของ
ครงการอื่น ๆ ชน ครงการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละคานิยมอันพึงประสงคแ มีกิจกรรม฿นครงการ ดังนี้ 
กิจกรรมวันเหวครู  กิจกรรมหทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันมหงชาติ กิจกรรมวันพอหงชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันสถาปนารงรียน ฯลฯ ผูบริหารละผูรั บผิดชอบครงการจะสนอการสดง
นาฏศิลป฿นกิจกรรมตาง ๆ ของครงการนั้นพื่อ฿หการจัดครงการมีความสมบูรณและมีสีสัน เมมีการสนับสนุน
ชมรมนาฏศิลป฿นดานตาง ๆ ป็นพียงการขอความรวมมือทานั้น 
 การจัดการสดงนาฏศิลปสูชุมชนนั้น สิ่งสําคัญนอกจากจะตองจัดการสดง฿หมีคุณภาพพื่อสนองความ
ตองการของผูชมละ฿หป็นที่ยอมรับท้ังหนวยงานภาย฿นละหนวยงานภายนอกลว ชมรมนาฏศิลปจําป็นจะตอง
มีครงสรางการบริหารงานละการวางผนงานอยางป็นระบบพื่อการปฏิบัติหนาที่ของชมรม฿หบรรลุถึงปูาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอสนอนะนวทางการจัดการการสดงนาฏศิลปสูชุมชนของ
รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร คือ การกเขปใญหาจากระบบภาย฿นชมรม
นาฏศิลป ดยสนอ฿หชมรมนาฏศิลปจัดทําครงการ (Project) ภาย฿นรงรียน นื่องจากปใจจุบันชมรมนาฏศิลปเมมี
ครงการอยางป็นทางการ ผูวิจัยห็นวาชมรมนาฏศิลปท่ีปราศจากครงการยอมป็นผล฿หชมรมนาฏศิลปเมประสบ
ผลสําร็จ พราะการทําครงการป็นการวางผนที่ระบุรายละอียดชัดจน ชน วัตถุประสงคแ ปูาหมาย ระยะวลา
ดํานินการ กิจกรรมที่ดํานินการ สถานที่ดํานินการ งบประมาณที่฿ช฿นการดํานินงาน ผูรับผิดชอบ ตลอดจน
ผลลัพธแที่คาดวาจะเดรับ ฯลฯ กลาวเดวาครงการป็นสวนประกอบหนึ่งพื่อ฿หกิดผลละบรรลุปูาหมายตามที่
ตองการเด ชวย฿หห็นปใญหาละทิศทางการพัฒนา ขอบขตที่สามารถติดตามละประมินผลเด ป็นจุดช่ือมยง
จากงานเปสูสมาชิกชมรมนาฏศิลปละงบประมาณ พราะครงการมีความสัมพันธแกับนยบายผนยุทธศาสตรแของ
รงรียน จะทํา฿หชมรมนาฏศิลปดํานินการเดงายละประสบผลสําร็จ฿นการจัดการการสดงนาฏศลิปสูชุมชน มื่อ
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ชมรมนาฏศิลปมีผนงานอยางป็นระบบจะสามารถบริหารจัดการ฿หป็นเปตามรูปบบที่กําหนด มาตรฐานละ
คุณภาพ฿นการจัดการสดงนาฏศิลปก็จะมีพิ่มขึ้น สามารถนําผนการสดงเปสนอหรือประชาสัมพันธแสูชุมชนหรือ
หนวยงานภายนอกเด สงผลทํา฿หชมรมนาฏศิลปมีการสดงพิ่มมากขึ้น 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งนี้ยังขาดการศึกษาปรียบทียบการบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชมชนของ
รงรียนอื่น ๆ ฿นขตพื้นท่ีสํานักงานขตบางคอหลม กรุงทพมหานคร 
 2. ควรทําการศึกษาพิ่มติมดยมุงขยายผลเปยังพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ พื่อ฿หการสดงนาฏศิลปเดรับการ
อนุรักษและสืบทอดตอเปมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาการเข๎ารํวมกิจกรรมการใช๎เวลาวํางด๎วยการเต๎นรําเต๎าเต๐อชิน่ชีทีม่ีตํอการพัฒนาจิตตป๓ญญาของนสิิต 
STUDY OF PARTICIPATING LEISURE ACTIVTIES WITH DAODE XIN XI DANCING PROGRAM 

TOWARDS THE STUDENTS' CONTEMPLATIVE DEVELOPMENT 
 

นพรัตน๑  ศุทธิถกล 
Nopparat Suthitakon 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคแดังนี้ 1) พื่อศึกษาพฤติกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิต  2) ศึกษาความคิดห็นของ
นิสิตที่มีตอปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซี  3) พื่อสนอนะนวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิต 
วิธีดํานินการวิจัย฿ชการวิจัยชิงสํารวจละการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางที่฿ชศึกษาพฤติกรรมการ฿ชวลาวาง คือ
นิสิตสาขาวิชาพลศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 จํานวน 324 คน ละกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยกึ่งทดลองคือ นิสิตสาขาวิชาพล
ศึกษาช้ันปีที่ 2 จํานวน 54 คน การก็บรวบรวมขอมูล ฿ชบบสอบถามพฤติกรรมการ฿ชวลาวาง ละ฿หนิสิตกลุม
ทดลอง 27 คนขารวมปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซี 8 สัปดาหแ กลุมควบคุม 27 คน      ทํากิจกรรมนันทนาการ
฿นชีวิตประจําวันตามปกติ ละ฿หนิสิตทําบบสอบถามความคิดห็นของนิสิตกอนละหลังการทดลอง สถิติที่฿ช 
เดก คาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน สถิติที (t-test) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญป็นพศชายรอยละ 61.7 อาศัยอยูหอพักอกชน ดานพฤติกรรมการ ฿ชวลาวางนิสิตขารวมกิจกรรม
นันทนาการหลายรูปบบ มีการ฿ชทรศัพทและอินตอรแน็ตมากที่สุด นิสิตมากกวารอยละ 50 มีพฤติกรรมการ฿ช
วลาวางที่เมหมาะสม นิสิตกลุมทดลองมีความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.86) ความคิดห็นของนิสิตกอนละ
หลังการขารวมปรกรมมีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดห็นของกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุมพบวามีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอสนอนะนวทางการพัฒนาการ฿ช
วลาวางของนิสิต ฝุายกิจการนิสิตควรสงสริมการ฿ชวลาวาง฿หกิดประยชนแดยการจัดกิจกรรมพัฒนาจิต฿จ 
กิจกรรมทางสังคม ละกิจกรรมงานอาสาสมัคร ควรมีการดํานินกิจกรรมอยางตอนื่อง 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการ฿ชวลาวาง, ปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อพัฒนาจิตตปใญญา, นวทางการพัฒนาการ฿ช
 วลาวางของนิสิต 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study were: 1) to study the leisure behavior of the students,     2) to 
study the opinion of students to DaoDe Xin Xi dancing program, 3) to suggestion guideline for the 
development of students' leisure time. The research procedures were used survey and quasi 
experimental research. The sample used to study leisure behavior were 324 students major 
Physical Education year 1-4. The sample was used in quasi-experimental research were 54 
students major Physical Education year 2. The data collection use a leisure behavior 
questionnaire. The experimental group 27 students participate DaoDe Xin Xi dancing program 8 
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weeks. The control group 27 students performs daily recreational activities as usual. The 
experiment group and control group had done a questionnaire before-after the experiment.  
 The data were analyzed statistically in terms of frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test. The result found that: most of the student were male 61.70 %, age 18-24 years 
old, they live in the private dormitory. Students' leisure behavior found that: most of student 
participated recreation activity diversity, they used telephone and internet everyday. More than 
50% of the subjects had leisure behavior experience inappropriate. The opinion of the 
experimental group was “the high level” ( X =3.86). The students' opinion before and after joining 
the program program, there were different aspects statistically significant level. 05. The 
experimental group and the control group showed a significant difference statistically significant 
at the .05 level. To suggestion guideline for the students' leisure development found that: the 
student affairs should organize promotional leisure activities continuously including the 
development of mental activity, social activities and volunteer work activities.  
Keywords : Leisure behavior, DaoDe Xin Xi dance program for contemplative development, 
 Guideline forstudents' leisure development  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การ฿ชวลาวางมีความสําคัญละมีอิทธิพลตอการ฿ชชีวิตของบุคคล฿นทุกชวงวัย การดํานินชีวิตของมนุษยแ
฿นตละวัน การขารวมกิจกรรมนันทนาการ฿นวลาวางจะมีสวนชวยพัฒนารางกาย พัฒนาคุณคาทางจิต฿จ สรา ง
ความมั่น฿จ฿นตนอง  ขา฿จผูอื่น  ขา฿จธรรมชาติ พัฒนาคุณคาทางอารมณแ มีทัศนคติที่ดีกี่ยวกับตนองผูอื่นละ
สังคม  ตระหนักรูถึงความรับผิดชอบ พัฒนาจิตสํานึก ขา฿จความสัมพันธแระหวางมนุษยและธรรมชาติ พัฒนาความ
ป็นพลมืองดี฿นดานการรักษาสิ่งวดลอม (สมบัติ กาญจนกิจ, 2535: 177) การ฿ชวลาวางป็นวลาอิสระหรือวลา
ที่เมมีภาระหนาที่ เมตองทํางานหรือทํากิจกรรมพื่อการดํารงชีวิต บางคน฿ชวลาวาง฿นการทํางาน ดูลสุขภาพ 
หรือทํากิจกรรมนันทนาการพื่อความสนุกสนาน บางคน฿ชวลาวาง฿นการออกกําลังกาย การดํานินชีวิตของบุคคลมี
การ฿ชวลาวางที่สงผลกระทบทางบวกละทางลบ (Leitner& Leitner et al., 2012: 4) การ฿ชวลาวางป็นความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยแ ทํา฿หบุคคลที่ขารวมกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงครียด มีอกาสที่จะ
สดงความสามารถพิศษละมีความอิสระ ฿นการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวาง มนุษยแอาจจะป็นผูลนหรือป็นผู
ปฏิบัติดวยตนอง ชน การลนกีฬา การลนดนตรี หรือการสรางสรรคแงานศิลปะ หรือมนุษยแอาจจะป็นผูชม ชน 
ชมการขงขันกีฬาประภทตางๆ การชมภาพยนตรแ  ชมการสดงดนตรีของศิลปินท่ีช่ืนชอบ ฟใงดนตรี  ชมงานสดง
ศิลปะ ป็นตน (Torkildsen, 2005: 44) วลาวางป็นชวงวลาเมมีการบังคับ ป็นการสดงถึงสัญลักษณแทางสังคม  
ป็นสัญลักษณแของความอิสระ  วลาวางปรียบสมือนการสดงออกทางจิตวิญญาณ  (Mclean et al., 2005: 33) 
การ฿ชวลาวางป็นสิทธิของบุคคลที่จะลือกทํากิจกรรมตางๆ พื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยแ ตถา
บุคคลมีพฤติกรรมการ฿ชวลาวาง฿นทางที่เมหมาะสม ก็อาจจะกอ฿หกิดปใญหาตางๆ ตามมา ฿นมุมมองของผูวิจัย
ชื่อวา การขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวาง฿นทางสรางสรรคแจะชวยพัฒนาจิตตปใญญาของนิสิตเด ซึ่งสอดคลองกับ 
ศาสตราจารยแประวศ วะสี เดอธิบายถึงจิตตปใญญาศึกษา คือ การศึกษาที่ทํา฿หขา฿จดาน฿นของตัวอง รูตัว ขาถึง
ความจริง ทํา฿หปลี่ยนมุมมองกี่ยวกับลกละผูอื่น กิดความป็นอิสระ ความสุข ปใญญา ละความรักอันเพศาลตอ

http://www.ce.mahidol.ac.th/aboutus.htm
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พื่อนมนุษยและสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งกิดความป็นมนุษยแที่สมบูรณแ ดยนนการศึกษาจากการปฏิบัติ ชน จาก
การทํางานศิลปะ การลนยคะ การป็นอาสาสมัครพื่อสังคม การมีสวนรวม฿นชุมชน สุนทรียสนทนา การรียนรู
จากธรรมชาติละจิตตภาวนา (อางถึง฿น ฐานิกา บุษมงคล, 2553:  2) กิจกรรมการตนรําตาตเอซิ่นซี (Daode Xin 
Xi) ป็นการออกกําลังกายพื่อสุขภาพ มีการรวมกลุมการตนรําตาตเอซิ่นซี฿นท่ัวทุกภูมิภาคของประทศเทย ละมี
การสอนการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อป็นการฝึกสมาธิ ฿หกด็กนักรียน฿นจังหวัดภูก็ต (ลักษนันทแ สุวรัตนานนทแ , 
2555: 4) ละเดมีการศึกษาผลของการขาคายครงการคายคุณธรรมจริยธรรมนักรียนดย฿ชทคนิคตาตเอซิ่นซี 
พบวา นักรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย จิต฿จ สติปใญญา มีคานิยมที่พึงประสงคแอยู฿นระดับดี (สรศักดิ์ เสยะหุต, 
2546) สถานการณแปใจจุบันมีการปลี่ยน ปลงทางดานศรษฐกิจ สังคม สิ่งวดลอม ละทคนลยีซึ่งขามามี
อิทธิพลตอการ฿ชวลาวางของบุคคลทุกพศทุกวัย ดยฉพาะวัยรุนที่กําลังศึกษาอยู฿นมหาวิทยาลัย ป็นชวงวัยที่
สําคัญ฿นการสวงหาประสบการณแการ฿ชวลาวาง วัยรุนมีการปลี่ยนปลงทางดานรางกาย อารมณแ สังคม ละ
สติปใญญา จึงจําป็นตองมีการวางรากฐานที่ดีพื่อ฿หติบตป็นผู฿หญที่สมบูรณแ การสงสริมการ฿ชวลาวาง฿นทาง
สรางสรรคแจะป็นการพิ่มประสบการณแที่สรางคุณคา฿หกยาวชน  การสงสริม฿หนิสิตขารวมกิจกรรมนันทนาการ
ประภทการตนรํา จะชวยพัฒนาอารมณแสุข สนุกสนาน พัฒนาความสามารถของบุคคล สงสริมสุขภาพ ละ
สมรรถภาพ สงสริมสุขภาพจิต สรางความสมดุลของรางกายละจิต฿จ ป็นการลดความครียด  สงสริมการมีสวน
รวมกับกลุมสังคม สงสริมการสดงออก ละสรางความภาคภูมิ฿จ งานวิจัยนี้ทําการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชวลาวาง
ของนิสิตจะทํา฿หคนพบปใญหากี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ที่เมพึงประสงคแ ละสนอนะนวทาง฿นการกปใญหาที่
กิดขึ้นซึ่งจะสงผลดยตรงตอนิสิต ละดวยความสําคัญของการ฿ชวลาวางผูวิจัยจึงตองการสงสริมประสบการณแ
การ฿ชวลาวางของนิสิตดยการขารวมปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีที่สงผลตอการพัฒนาจิตตปใญญา การวิจัย
ครั้งนี้มุงนนการพัฒนาดานจิตตปใญญาของนิสิตละตองการสงสริมประสบการณแการ฿ชวลาวาง฿นทางสรางสรรคแ 
พื่อตองการลดพฤติกรรมการ฿ชวลาวางที่เมพึงประสงคแ ประยชนแที่เดรับจากการวิจัยครั้งนี้จะชวยพัฒนานิสิต
ทางดานรางกาย จิต฿จ อารมณแ สังคม ละสติปใญญา รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต ละนิสิตสามารถนําเป฿ช฿น
วิชาชีพเด ขอสนอนะนวทางทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิตสามารถนําสนอตอฝุายกิจการนิสิตละผูที่
กี่ยวของ ท่ีสามารถนําเปปฏิบัติเดจริงพื่อสงสริมนิสิต฿หรูจักการ฿ชวลาวาง฿หกิดประยชนแตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาพฤติกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิต   
 2. ศึกษาความคิดห็นของนิสิตที่มีตอปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อพัฒนาจิตตปใญญา 
 3. พื่อสนอนะนวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิต  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 พฤติกรรมการ฿ชวลาวาง หมายถึง การ฿ชวลาที่ป็นอิสระจากการทํางานหรือภาระหนาที่ ป็นการกระทํา 
การสดงออก หรือการปฏิบัติกิจกรรม฿นวลาวาง พื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยแ฿นดานการพักผอน 
ทํา฿หเดรับความสุข ความสนุกสนาน พลิดพลิน กิดความพึงพอ฿จ ละความภาคภูมิ฿จ  
 ปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อพัฒนาจิตตปใญญา หมายถึง การตนรําประกอบสียงพลง (ป็น
ทํานองพลงจีน) 11 ทา มีทาทางการตนบบชาละร็วที่ออกบบตรงตามหลักการออกกําลังกาย หลังจากการ
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ตนรําทุกครั้งจะมีกิจกรรมกายบริหารบบตาตเอซิ่นซี 3 ทา ฿ชวลาประมาณ 15 นาที  ละนั่งสมาธิ ฿ชวลา 15 
นาที ดยมุงนนการพัฒนาจิตตปใญญา   
 นวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิต หมายถึง วิธีดํานินการกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ฿ชวลาวาง
ของนิสิต฿นทางสรางสรรคแ พื่อปูองกันพฤติกรรมการ฿ชวลาวางที่เมพึงประสงคแ   ดยนนกิจกรรมดานทักษะการ
ปูองกันตนอง กิจกรรมการพัฒนาจิต฿จ กิจกรรมทางสังคม ละกิจกรรมงานอาสาสมัคร  
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบขตประชากร คือ นิสิตสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ 
 กลุมตัวอยาง คือ นิสิตสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ ที่กําลังศึกษาช้ันปีที่ 
1-4 จํานวน 324 คน (ปีการศึกษา 2560) ป็นกลุมตัวอยางที่฿ชก็บขอมูลพฤติกรรมการ฿ชวลาวาง เดมาดวยวิธีการ
ลือกบบจาะจง กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยกึ่งทดลอง ป็นนิสิตช้ันปีที่ 2 มีจํานวน 54 คน บงป็นกลุมทดลอง 
27 คน ละกลุมควบคุม 27 คน  การเดมาซึ่งกลุมตัวอยาง฿ชวิธีการรับสมัครขารวมกิจกรรมดวยความสมัคร฿จ ดย
ผูวิจัยกําหนดกณฑแเววา กลุมตัวอยางตองขารวมกิจกรรมตามปรกรมเมนอยกวา 80% หากขารวมเมครบตามที่
กําหนดก็จะคัดออก กลุมตัวอยางที่ป็นผูช่ียวชาญ จํานวน 15 คน เดมาดวยวิธีการลือกบบจาะจงดยป็นผูที่มี
ความรูทางดานนันทนาการละการ฿ชวลาวาง ทางดานจิตวิทยา ละมีประสบการณแการทํางานดานการพัฒนานิสิต 
 ขอบขตตัวปร  เดก 1) พฤติกรรมการ฿ชวลาวาง 2) ปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อพัฒนาจิตต
ปใญญา ตัวปรตาม คือ 1) การพัฒนาจิตตปใญญาของนิสิต 8 ดาน คือ ดานการรูจักตนอง ดานมีปใญญาหงตน  
ดานจิตตื่นรู  ดานการปลี่ยนปลงตนอง  ดานมีความสุข  ดานความงามของชีวิตละสรรพสิ่ง  ดานการขาถึง
ความจริง ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) นวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิต   
 ขอบเขตเวลา  ทําการศึกษาวิจัยระหวางดือนมกราคม ถึง ดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 
 1. ระบียบวิธีวิจัย ฿ชวิธีการวิจัยชิงสํารวจ ละการวิจัยกึ่งทดลอง  
 2. ขั้นตอนการวิจัย ดํานินการดังตอเปนี้ 
  2.1 ผูวิจัยเดศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่กี่ยวของกับการ฿ชวลาวาง การออกกําลังกายดวยการตนรํา 
การจัดการรียนรู ละการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สงสริมทักษะการรียนรูของนิสิต การพัฒนาจิตตปใญญา ผูวิจัย
นําขอมูลที่เดมาสรางมาบบสอบถามพฤติกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิต มีขอคําถามกี่ยวกับขอมูลสวนตัว การขา
รวมกิจกรรมนันทนาการ ละการ฿ชวลาวางมีขอคําถาม 42 ขอ บบสอบถามผานการตรวจ สอบคุณภาพดยมีคา

โปรแกรมการเต๎นรํา 
เต๎าเต๐อซ่ินซี 

จิตตป๓ญญาของนิสิต 
(ดานการรูจักตนอง  ดานมีปใญญา
หงตน  ดานจิตตื่นรู  ดานการ
ปลี่ยนปลงตนอง  ดานมีความสุข  

ดานความงามของชีวิตละสรรพสิ่ง  
ดานการขาถึงความจริง  ดาน
คุณธรรมจริยธรรม) 
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ดัชนีความสอดคลอง (IOC.) = 0.8  มีคาความช่ือมั่น (Reliability  ดย฿ชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา ของคอน
บารแค (Cronbach)  เดคาสัมประสิทธ์ิอลฟาทากับ 0.75 ซึ่งมื่อทียบกับกณฑแพบวามีคาอยูระหวาง 0.7-1.0  ถือ
วาป็นคาท่ียอมรับเด (บุญชม  ศรีสะอาด, 2538: 174)  
  2.2 การวิจัยบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผูวิจัยสรางปรกรมการตนรําตา
ตเอซิ่นซีพื่อพัฒนาจิตตปใญญา ฿ชวลา 8 สัปดาหแ (จัดสัปดาหและ 1 ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวมง) ป็นการตนรําประกอบ
สียงพลง 11 ทา (ทํานองพลงจีน ผูคิดคนคือ อาจารยแจาวมี่ยวกอ) ออกบบการตนรําตรงตามหลักการออกกําลัง
กาย ละหลังจากการตนรํา฿หนิสิตนั่งสมาธิ 15 นาที ผูวิจัยสรางบบสอบถามความคิดห็นของนิสิตที่มีตอการขา
รวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางดวยการตนรําตาตเอซิ่นซีที่มีตอจิตตปใญญาของนิสิต  มีลักษณะป็นบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ บบสอบถามนี้ผานการตรวจสอบคุณภาพดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
IOC= 0.8  มีคาสัมประสิทธ์ิอลฟาทากับ .97 ถือวาป็นคาท่ียอมรับเดหมาะสมที่จะนําเป฿ช฿นการก็บขอมูล 
  2.3 สรางคําถามพื่อ฿ชสัมภาษณแผูชี่ยวชาญกี่ยวกับขอสนอนะนวทางการจัดกิจกรรมการ฿ชวลา
วางสําหรับนิสิต  
 3. การก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสํารวจพฤติกรรมการ฿ชวลาวางของกลุมตัวอยาง จํานวน 324 คน ดย
฿ชบบสอบถามการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิต (ระหวางวันที่ 15 ม.ค.–15 มี.ค. 2560)  ละทําการ
วิจัยกึ่งทดลอง ดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 54 คนบงออกป็นกลุมทดลอง 27 คน จัด฿หมีการขารวมปรกรมการ
ตนรําตาตเอซิ่นซีที่สงผลตอการพัฒนาจิตตปใญญาของนิสิต (฿ชระยะวลา 2 ดือน ดํานินการระหวางวันที่ 28 
มี.ค.-16 พ.ค. 2560) ละมีกลุมตัวอยางท่ีป็นกลุมควบคุม 27 คน ทํากิจกรรมนันทนาการ฿นชีวิตประจําวันตามปกต ิ
กอนขาปรกรม฿หกลุมตัวอยางทําบบสอบถามความคิดห็นของนิสิตที่มีตอการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวาง
ดวยการตนรําตาตเอซิ่นซีที่มีตอจิตตปใญญาของนิสิต (Pre-test) ละหลังสร็จสิ้นปรกรมทําการก็บขอมูล 
(Post-test) ดย฿ชบบสอบถามทันที ผูวิจัยทําการสัมภาษณแผูช่ียวชาญทางดานนันทนาการ จํานวน 15 คน พื่อ
นําขอมูลมากําหนดนวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิต  
 4. การวิคราะหแขอมูล  ฿ชปรกรมคอมพิวตอรแสํารจ็รูป ทําการวิคราะหแขอมูลทั่วเป ขอมูลการ฿ชวลา
วางดยนํามาหาคาความถี่ คารอยละ  ขอมูลความคิดห็นของนิสิตนํามาหาคาฉลี่ย ( x ) ละสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน (S.D.) ดยมีกณฑแระดับความคิดห็นตามที่เดกําหนดเวมีดังนี้ (Best, อาง฿น บุญชม   
ศรีสะอาด, 2538)  
     คาฉลี่ยตั้งต  4.21 - 5.00   หมายความวา  มีการพัฒนามากท่ีสุด    
     คาฉลี่ยตั้งต  3.28 - 4.00   หมายความวา  มีการพัฒนามาก    
     คาฉลี่ยตั้งต  2.52 - 3.27   หมายความวา  มีการพัฒนาระดับปานกลาง 
     คาฉลี่ยตั้งต  1.81 - 2.51   หมายความวา  มีการพัฒนาระดับนอย 
     คาฉลี่ยตั้งต      1 - 1.80   หมายความวา  มีการพัฒนาระดับนอยท่ีสุด 
  ทําการทดสอบสมมติฐานดยปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตทีม่ีตอการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลา
วางดวยการตนรําตาตเอซิ่นซีที่มีตอจิตตปใญญากอนการขารวมปรกรม (Pre-test) กับหลังการขารวมปรกรม 
(Post-test) ละทําการปรียบที่ยบความคิดห็นของกลุมทดลองละกลุมควบคุม ดยทําการทดสอบคาทีบบราย
คู (Paired sample t-test) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษา พบวา นิสิตสวน฿หญป็นพศชาย รอยละ 61.70 ป็นพศหญิง รอยละ  38.30  นิสิตมี
อายุระหวาง 18-24 ปี สวน฿หญอาศัยอยู฿นหอพักอกชน คิดป็นรอยละ 45.70   
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชวลาวางของกลุมตัวอยาง สดงตามผนภูมิที่ 1 
 

 
 
ผนภูมิที่ 1 สดงพฤติกรรมการ฿ชวลาวางของกลุมตัวอยาง 324 คน 
 
  จากผนภูมิที่ 1 พบวา มีการ฿ชอินตอรแน็ตรอยละ  99.4 การ฿ชทรศัพทแรอยละ 96.3 การลนกีฬา
รอยละ 86.9 การดูทรทัศนแรอยละ  75.6 การ฿ชวลาวาง฿นสถานบันทิงริงรมยแรอยละ 72.2 การลนการพนันรอย
ละ  69.4 การลนกมคอมพิวตอรแรอยละ 68.5   การขาชมสื่อลามกออนเลนแรอยละ  65.1 งานอดิรกรอยละ 
65.1 การมีพศสัมพันธแรอยละ  57.4   กิจกรรมพัฒนาจิต฿จรอยละ 46.9 ขารวมกิจกรรมดนตรีรอยละ 45.20 การ
ฟใงวิทยุรอยละ 43.5 วรรณกรรมรอยละ 42.3 ขารวมกิจกรรมนันทนาการกลางจงรอยละ  37.0 กิจกรรมทาง
สังคม  รอยละ 34.8 ขารวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนอยท่ีสุดคิดป็นรอยละ 13.6  
 3. ผลการศึกษาการ฿ชอินตอรแน็ตของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชวลาวันละ 1-30 
นาที฿นการ฿ชอินตอรแน็ต รอยละ 88.6 ฿ชทุกวันซึ่งสวน฿หญ฿ช฿นมหาวิทยาลัย ฿ชลนฟชบุ฿กมากที่สุดคิดป็นรอย
ละ 82.7  ดูละคร/ภาพยนตรแรอยละ 80.7  ลนเลนแรอยละ 78.7  ฿ชอินสตรากรมรอยละ 75.9  คนหาขอมูล
สําคัญรอยละ 72.5  ลนกมออนเลนแรอยละ 68.5  ดูกีฬาประภทตางๆ รอยละ 61.4  พูดคุยออนเลนและสง
ขอความ รอยละ 57.1 อานขาวตางๆ รอยละ 50.9 สั่งซื้อสินคารอยละ 50.3 สงอีมลแรอยละ 46.0 ละดาวนแหลด
ปรกรมนอยที่สุดคิดป็นรอยละ 44.8 
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 4. ผลการศึกษาความคิดห็นของนิสิตกลุมทดลองละกลุมควบคุม  
 
ตารางที ่1 ปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตกลุมทดลองที่มีตอการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางดวยการตนรํา
 ตาตเอซิ่นซีท่ีมีตอการพัฒนาจิตตปใญญาของนิสิตละกลุมควบคุมหลังการขารวมกิจกรรม (Post-test) 

(n=54) 
รายการประมิน กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

(Pre-test) (Post-test) (Pre-test) (Post-test) 

x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. 

         

1. ด๎านการร๎ูจักตนเอง         

    1.1 การขา฿จละรูความสามารถของตนอง 3.67 .8320 3.85 .7181 3.76 .4466 3.81 .6225 

    1.2 การรูจักขอบกพรองของตนอง 3.67 .7845 3.92 .6752 3.69 .5676 3.81 .4833 

    1.3 การกําหนดปูาหมายของชีวิต 3.48 .7529 3.63 .6293 3.54 .5773 3.63 .6877 

    1.4 รูจักการคาดการณแลวงหนา 3.26 .9027 3.63 .8835 3.35 .4560 3.37 .5649 

รวม 3.52 .8180 3.75 .7265 3.58 .5119 3.66 .5896 

2. ด๎านมีป๓ญญาแหํงตน         

   2.1 การมรีางกายข็งรง 3.44 .7511 3.85 .8182 3.44 .5773 3.52 .6427 

   2.2 รางกายมีการคลือ่นเหวที่ดี 3.63 .7917 4.15 .7698 3.64 .4653 3.74 .6559 

   2.3 รางกายมีการทรงตัวด ี 3.59 .7970 4.00 .8320 3.55 .4237 3.67 .5547 

   2.4 รางกายมีรูปรางทรวดทรงด ี 3.55 .8473 3.63 .7415 3.38 .5337 3.40 .7971 

   2.5 รางกายมีระบบการหาย฿จด ี 3.52 .8490 4.11 .8006 3.56 .5649 3.67 .7338 

   2.6 รางกายมีการหมนุวียนลหิตที่ด ี 3.48 .7000 3.92 .6752 3.29 .5417 3.48 .6427 

   2.7 รางกายมีการขับหงือ่ทีด่ ี 3.52 .7529 4.30 .7753 3.40 .5724 3.52 .7529 

   2.8 รางกายมีระบบประสาททํางานด ี 3.55 .8006 4.30 .8689 3.48 .6427 3.59 .6963 

รวม 3.53 .7862 4.03 .7851 3.47 .5402 3.57 .6845 

3. ด๎านจิตต่ืนรู ๎         

   3.1 การทํา฿หมีสติ มีสมาธิ 3.85 .8182 4.41 .6939 3.70 .7240 3.81 .7357 

   3.2 ทํา฿หความจําดี 3.70 .7753 4.04 .7061 3.63 .8389 3.63 .8389 

   3.3 ทํา฿หมีความมั่น฿จ฿นตนอง 3.59 .7797 3.92 .7808 3.55 .6405 3.67 .7845 

   3.4 ทํา฿หรูจักการสังกต 3.74 .7121 4.04 .5871 3.78 .6979 3.85 .7698 

   3.5 ทํา฿หมีความกระตือรือรน 3.52 .8490 3.63 .8389 3.59 .7473 3.67 .8320 

   3.6 มีเหวพริบปฏิพาน 3.55 .6979 3.85 .8182 3.55 .6979 3.59 .7971 

รวม 3.66 .7720 3.98 .7375 3.63 .7409 3.70 .7930 

4. ด๎านการเปลี่ยนแปลงตนเอง         

    4.1 ทํา฿หกลาสดงออก 3.56 .6980 3.92 .8738 3.55 .6979 3.89 .6405 

    4.2 ทํา฿หสามารถควบคุมอารมณแตนองเดดี 3.55 .6405 3.59 .7971 3.66 .6794 3.67 .6794 

    4.3 ทํา฿หรูสึกเดรับความสําร็จ 3.37 .8389 3.48 .6427 3.34 .6427 3.48 .6423 

    4.4 ทํา฿หยอมรับตนองมากขึ้น 3.29 .6688 3.55 .9337 3.75 .4560 3.85 .4560 

    4.5 ทํา฿หห็นคุณคา฿นน้ํา฿จของผูอื่น 3.26 .7642 3.81 .8338 3.80 .7415 3.93 .7415 

    4.6 ทํา฿หรูจัก฿ชวลาวางอยางมีคุณคา 3.70 .8234 4.04 .7061 3.70 .6688 3.70 .6688 

    4.7 ทํา฿หมีความรักความมตตาตอผูอื่น 3.40 .6939 3.74 .8130 3.59 .5724 3.63 .6293 

รวม 3.45 .7325 3.73 .8000 3.63 .6287 3.74 .6362 
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5. ด๎านมีความสุข         
    5.1 ทํา฿หรูสึกมีความสุข 3.48 .7529 3.67 .8771 3.81 .5573 4.04 .7568 
    5.2 ทํา฿หมีความพลิดพลิน 3.52 .8931 3.96 .8540 4.03 .7061 4.07 .7299 
    5.3 ทํา฿หรูสึกสนุกสนาน 3.44 .8961 3.96 .9398 3.96 .6494 4.11 .6979 
    5.4 ทํา฿หผอนคลายความครียด 3.44 .8473 3.96 .8077 3.89 .7511 3.96 .7586 
    5.5 ทํา฿หมีจิต฿จบิกบาน 3.52 .8490 3.81 .7357 4.03 .7299 4.07 .7290 

รวม 3.48 .8476 3.87 .8428 3.94 .6787 4.05 .7344 
6. ด๎านความงามของชีวิตและสรรพสิ่ง         
    6.1 ทํา฿หมีมนุษยสัมพันธแที่ดี 3.63 .6293 3.85 .7181 3.55 .7511 3.59 .7971 
    6.2 ทํา฿หชีวิตมีความหมาย 3.33 .6794 3.67 .8320 3.63 .4921 3.67 .5547 
    6.3 การป็นบบอยางที่ดีตอผูอื่น 3.41 .8439 3.59 .7473 3.74 .6559 3.74 .6559 
    6.4 การคารพ฿นกียรติศักดิ์ศรีของผูอื่น 3.55 .7511 3.89 .8473 3.78 .6405 3.85 .7181 

รวม 3.48 .7259 3.75 .7861 3.67 .6349 3.71 .6814 
7. ด๎านการเข๎าถึงความจริง         
    7.1 ทํา฿หกิดความภาคภูมิ฿จ 3.29 .6688 3.63 .8389 3.92 .7808 3.96 .7586 
    7.2 ทํา฿หเดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 3.26 .6559 3.70 .9928 3.81 6.225 3.81 .6225 
    7.3 ดานประยชนแตอวิชาชีพ฿นอนาคต 3.41 .7970 3.81 .6815 3.55 .5773 3.63 .5649 

รวม 3.32 .7072 3.71 .8377 3.76 .6602 3.80 .6487 
8. ด๎านคุณธรรมจริยธรรม         
    8.1 ความมีระบียบวินัย 3.41 .6360 3.92 .6752 3.66 .6201 3.85 .6624 
    8.2 ทํา฿หป็นคนตรงตอวลา 3.41 .6360 3.89 .7511 3.74 .6559 3.92 .6752 
    8.3 ทํา฿หมีความรับผิดชอบ 3.52 .6427 3.85 .6015 3.81 .5573 3.89 .6405 
    8.4 ทํา฿หมีความอดทน 3.70 .6688 4.15 .5338 3.74 .5257 3.92 .6156 
    8.5 ทํา฿หมีความซื่อสัตยแสุจริต 3.37 .7415 3.74 .9027 4.00 .6202 4.04 .6155 
    8.6 ทํา฿หทานป็นผูสียสละ 3.33 .7845 3.70 .9121 3.92 .5495 3.96 .5871 

รวม 3.46 .6849 3.87 .7274 3.81 .5881 3.93 .6327 
คําเฉลี่ยรวมท้ังหมด 3.50 .1409 3.86 .2126 3.69 .2636 3.75 .1895 

 

 จากตารางที่ 1 ปรียบที่ยบความคิดห็นของกลุมทดลองที่ขารวมการตนรําตาตเอซิ่นซีที่สงผลตอการ
พัฒนาจิตตปใญญาของนิสิตกอนละหลังการทดลอง พบวา ความคิดห็นหลังการทดลองมากกวากอนทดลอง มี
คาฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู฿นระดับมาก( x =3.86) มื่อพิจารณารายดานพบวา ดานมีปใญญาหงตนมีคาฉลี่ยมากที่สุด 
( x =4.03) รองลงมาเดก ดานจิตตื่นรู ( x =3.98) ดานมีความสุขละดานคุณธรรมจริยธรรม ( x =3.87) ละดานอื่นๆ 
รองลงมาตามลําดับ ละมื่อพิจารณาตละรายการ พบวา การตนรําตาตเอซิ่นซีทํา฿หมีสติ มีสมาธิ ( x =4.41) 
การตนรําตาตเอซิ่นซทีํา฿หมีการขับหง่ือท่ีดี ระบบประสาททํางานดี ( x =4.30) การตนรําตาตเอซิ่นซีทํา฿หมีการ
คลื่อนเหวท่ีดี ( x =4.15) การตนรําตาตเอซิ่นซทีํา฿หมีระบบการหาย฿จดี ( x =4.11) ละรายการอื่นๆ รองลงมา
ตามลําดับ 
 ผลการปรียบที่ยบความคิดห็นของกลุมควบคุมที่มีตอการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางดวยการขารวม
กิจกรรมนันทนาการ฿นชีวิตประจําวัน มีคาฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู฿นระดับมาก ( x =3.75) คาฉลี่ยรวมความคิดห็น
หลังการทดลองมากกวากอนทดลอง มื่อพิจารณารายดานพบวา ดานมีความสุขมีคาฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.05) 
รองลงมาเดก ดานคุณธรรมจริยธรรม ( x =3.93) ละดานการขาถึงความจริง ( x =3.80) ละดานอื่นๆ 
รองลงมาตามลําดับ ละมื่อพิจารณาตละรายการ พบวา ทํา฿หรูสึกสนุกสนาน ( x =4.11) ทํา฿หมีจิต฿จบิกบาน
พลิดพลิน ( x =4.07) ทํา฿หมีความสุข ทํา฿หมีความซื่อสัตยแสุจริต ( x =4.04) ละรายการอืน่ๆ รองลงมาตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 ปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตกลุมทดลองกอนละหลังการทดลอง 
(n=27) 

รายการ กอนการทดลอง หลังการทดลอง t df p 

x  SD. x  SD.    
การปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตที่มีตอปรกรม
การตนรําตาตเอซิ่นซีที่มีตอการพัฒนาจิตตปใญญา 

3.50 .1409 3.86 .2126 -14.656 42 .000* 

* P<.05 
 
 จากตารางที่ 2 สดงผลการปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตกลุมทดลองกอนละหลังการทดลอง พบวา 
มีความคิดห็นตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานที่ตั้งเว 
 
ตารางที่ 3 ปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตกลุมทดลอง (27 คน) ละกลุมควบคุม (27 คน) 

รายการ กอนการทดลอง หลังการทดลอง t df p 

x  SD. x  SD.    
การปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตที่มีตอกิจกรรม
การ฿ชวลาวาง หลังจากการทดลองส้ินสุดลง 

3.86 .2126 3.75 .1895 2.428 42 .020* 

* P<.05 
 
 จากตารางที่ 3 ปรียบทียบความคิดห็นของนิสิตกลุมทดลอง ละกลุมควบคุม หลังจากสร็จสิ้นการ
ทดลอง พบวา มีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานที่ตั้งเว 
 5. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแขอที่ 3 พื่อสนอนะนวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางของนิสิตผูวิจัยเด
ทําการสัมภาษณแผูช่ียวชาญที่มีความรูดานนันทนาการ การ฿ชวลาวาง จิตวิทยาวัยรุนละมีประสบการณแทํางาน
ดานการพัฒนานิสิต จํานวน 15 ทาน เด฿หขอสนอนะนวทางการพัฒนาการ฿ชวลาวางสําหรับนิสิต ดังนี้ 
  5.1 มหาวิทยาลัยควรดํานินการกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิตพื่อลดปใญหาการ
ลนกมออนเลนแ การ฿ชสื่อสังคมออนเลนแที่มากจนกินเป  ดยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมพรอมทั้งจัดสรร
งบประมาณละจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ละจัด฿หมีกิจกรรมการ฿ชวลาวาง฿นการลนกีฬา กิจกรรมดนตรี 
ศิลปะ สุขภาพ ควร฿หความรูกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดกี่ยวกับคอมพิวตอรแ การรูทาทันสื่อ
สังคมออนเลนแ สอน฿หรูจัก฿ชวลา฿นการลนกมอยางหมาะสม ขอความรวมมือจากจิตพทยแวิคราะหแสาหตุของ
การติดกมออนเลนแ  
  5.2 มหาวิทยาลัยควรดํานินการกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิตพื่อปูองกัน
พฤติกรรมการมีพศสัมพันธแกอนวัยอันควร ดยการสรางจิตสํานึก฿นการครองตนของนิสิต สรางทัศนคติ฿นการ
อนุรักษแวัฒนธรรมเทย สงสริม฿หนิสิตออกกําลังกาย ลนกีฬาละนันทนาการพื่อสุขภาพ ละพื่อความป็นลิศ 
ดยมีการดํานินการจัดอยางตอนื่อง จัดทําสื่อรณรงคแกี่ยวกับอันตรายละปใญหาที่จะตามมาของการมีพศสัมพันธแ
กอนวัยอันควร ทําระบบปูองกันการ฿ชคอมพิวตอรแ฿นการขาถึงสื่อลามก ฿หความรูรื่องพศศึกษา วิธีการคุมกํานิด 
จัดคาย฿หความรูรื่องพศศึกษาอยางถูกตอง  
  5.3 มหาวิทยาลัยควรดํานินการกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ฿ชวลาวางดานกิจกรรมพัฒนาจิต฿จ ดย
การสงสริมกิจกรรมทางดานศาสนาละวัฒนธรรมเทย จัดกิจกรรมฝึกประสบการณแวิชาชีพดยกําหนด฿หนิสติขาเป
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฿ชชีวิตรวมกับชุมชน จัดทําครงการประกาศกียรตคิุณกนิสิตที่ทําความดี อาจารยแผูสอนทุกทานสามารถสอดทรก
กิจกรรมการพัฒนาจิต฿จ฿นรายวิชาที่สอน ควรชิญวิทยากรมา฿หความรูกี่ยวกับทักษะการ฿ชชีวิต จัดนิทรรศการ
บุคคลตัวอยางที่ดี฿นสังคมพื่อสรางรงบันดาล฿จกนิสิต฿หป็นคนดี ควรมีการประชาสัมพันธแกิจกรรมพัฒนาจิต฿จที่
มีอยู฿นมหาวิทยาลัย฿หมากข้ึนพื่อ฿หนิสิตขารวม 
  5.4 ดานกิจกรรมทางสังคม สงสริมกิจกรรมพื่อสังคม จัดกิจกรรมรณรงคแการละลดลิกอบายมุข จัด
กิจกรรมคายบําบัดอบายมุข ฿หนิสิตรวมกลุมทํากิจกรรมที่นิสิตชอบ มหาวิทยาลัยควรมีนยบายจัด฿หป็นช่ัวมง
กิจกรรมพื่อ฿หนิสิตเดมีทักษะทางสังคมมากข้ึน หรือป็นรายวิชาศึกษาทั่วเป 
  5.5 ดานกิจกรรมอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยควรมีนยบายจัดครงการอาสาสมัครหลายรูปบบจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอนื่อง ดยมีอาจารยแหรือจาหนาที่กองกิจการนิสิตควรป็นผูประสานงาน฿หนิสิต
ออกเปทํางานกับชุมชน จัดทําครงการหองรียนสูชุมชน จัดทําสื่อรณรงคแการทําประยชนแดยเมหวังสิ่งตอบทน 
ควรมีการประชาสัมพันธแกิจกรรมอาสาของมหาวิทยาลัย฿หกนิสิตทราบพื่อจะเดขารวม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยรื่อง การศึกษาการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางดวยการตนรําตาตเอช่ินชีที่มีตอการ
พัฒนาจิตตปใญญาของนิสิต อภปิราผลการวิจัย ดังน้ี 
 อภิปราผลการวิจัยดานพฤติกรรมการ฿ชวลาวาง กลุมตัวอยางมีการ฿ชอินตอรแน็ตมากที่สุด  รองลงมาคือ
การ฿ชทรศัพทแ การลนกีฬา การดูทรทัศนแ การ฿ชวลาวาง฿นสถานบันทิงริงรมยแ การลนการพนัน การลนกม
คอมพิวตอรแ การขาชมสื่อลามกออนเลนแ งานอดิรก กิจกรรมพัฒนาจิต฿จ ขารวมกิจกรรมดนตรี การฟใงวิทยุ 
วรรณกรรม ขารวมกิจกรรมนันทนาการกลางจง กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมศิลปหัตถกรรม จะห็นเดวานิสิตมี
การขารวมกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายนับวาป็นอกาสที่ดีที่นิสิตสามารถ฿ชวลาวาง฿หกิดประยชนแ ซึ่ง
สอดคลองกับ สมบัติ กาญจนกิจ (2535: 177) ที่กลาวถึงการ฿ชวลาวางมีความสําคัญตอการ฿ชชีวิตของบุคคล฿นทุก
ชวงวัย การขารวมกิจกรรมนันทนาการ฿นวลาวางจะมีสวนชวยพัฒนารางกาย พัฒนาคุณคาทางจิต฿จ สรางความ
มั่น฿จ฿นตนอง การขา฿จผูอื่น การขา฿จธรรมชาติ พัฒนาคุณคาทางอารมณแ มีทัศนคติที่ดีกี่ยวกับตนองผูอื่นละ
สังคม  ตระหนักรูถึงความรับผิดชอบ พัฒนาจิตสํานึก ขา฿จความสัมพันธแระหวางมนุษยและธรรมชาติ พัฒนาความ
ป็นพลมืองดี มีขอมูลที่นาสน฿จคือ การขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางที่เมหมาะสม ชน การ฿ชวลาวาง฿นสถาน
บันทิงริงรมยแ การลนการพนัน การลนกมคอมพิวตอรแ การขาชมสื่อลามกออนเลนแ ประสบการณแกี่ยวกับการมี
พศสัมพันธแ กิจกรรมดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอการ฿ชชีวิตละการรียนที่อาจจะทํา฿หการรียนเมประสบ
ผลสําร็จ การลนการพนันก็อาจจะทํา฿หสูญสียงินจํานวนมาก การดื่มอลกอฮอลแก็จะสงผลสียตอรางกาย ฿น
รื่องการมีพศสัมพันธแกอนวัยอันควรก็อาจจะกอ฿หกิดปใญหาตามมา ชน การตั้งครรภแ฿นระหวางรียน การทําทง 
รคติดตอทางพศสัมพันธแซึ่งจะสงผลตอสุขภาพกายละสุขภาพจิต ปใจจัยรื่องที่พักอาศัย พบวา นิสิตสวน฿หญ
อาศัยอยู฿นหอพักอกชน นับวาป็นปใจจัยที่อื้อตอการ฿ชวลาวาง฿นทางเมพึงประสงคแชนกัน นื่องจากมีความอิสระ
มากกวาการอยูหอพักของมหาวิทยาลัย หรือการอยูกับผูปกครองหรือญาติ ละพบวานิสิตรอยละ 68.5  มีการลน
กมคอมพิวตอรแ มีนิสิตบางคน฿ชวลาลนกมคอมพิวตอรแคอนขางมาก 3-4 ช่ัวมงตอวัน ซึ่งป็นการ฿ชวลาวางที่
เมหมาะสมอันจะนําเปสูปใญหาการติดกมจนกิดป็นปใญหาตางๆ ตามมา หลายประการ ซึ่งสอดคลองกับ 
นายพทยแจิตริน ฿จดี จิตพทยแประจําศูนยแจิตรักษแกรุงทพ รงพยาบาลกรุงทพ ซึ่งกลาววาธรรมชาติของกมมักจะ
ออกบบพื่อสนองความตองการของผูลน  ดยผูผลิตมักจะออกบบกม฿หผานดานตามขั้นตอนของกม   ละผู
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ลนจะเดรับรางวัลทันทีมื่อทําภารกิจสําร็จจนทํา฿หผูลนรูสึกวาสิ่งที่ตนกําลังลนอยูนั้นมีความกาวหนาละ
พัฒนาขึ้นรื่อยๆ ฿นมื่อความตองการเดรับการตอบสนองอยูตลอดวลา ทํา฿หผูลนอยากที่จะลนกมตอเปดยเม
อยากหยุดจนอาจกิด “ภาวะติดกม” ซึ่งทํา฿หสงผลตามมาหลายประการ ชน รางกายออนพลียนื่องจากพักผอน
เมพอ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ขาดสมาธิ ทํา฿หสงผลกระทบดยตรงตอการรียน (อางถึง฿น เกรวุฒิ  กตัญญกุล, มปป.) 
อภิปรายผลดานผลที่เดรับจากการขารวมปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีที่มีตอการพัฒนาจิตตปใญญาของนิสิต 
ดานการรูจักตนอง  ดานมีปใญญาหงตน  ดานจิตตื่นรู  ดานการปลี่ยนปลงตนอง  ดานมีความสุข  ดานความ
งามของชีวิตละสรรพสิ่ง  ดานการขาถึงความจริง  ดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา ผลที่เดรับจากการ
ตนรําตาตเอช่ินชีมีผลตอการพัฒนาจิตตปใญญาทุกดาน ดยฉพาะอยางยิ่ง ดานมีปใญญาหงตนซึ่งมีรายละอียด
กี่ยวกับการมีสติ มีสมาธิ การทํางานของระบบประสาท การคลื่อนเหวรางกาย การขับหง่ือ ระบบหาย฿จ ซึ่ง
สอดคลองกับ ปราณี  ออนศรี (2557: 1)  ที่กลาวถึงจิตตปใญญาศึกษาป็นนวคิดละนวปฏิบัติที่มีจุดมุงหมาย฿ห
กิดการรียนรูพื่อการปลี่ยนปลง ซึ่งการศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้กลุมตัวอยางเมคยมีประสบการณแ฿นการตนรําบบ
ตาตเอซิ่นซีมากอน การเดรับประสบการณแ฿หมจึงสงผล฿หกิดการปลี่ยนปลงจึงห็นเดวาการตนรํากับการพัฒนา
จิตตปใญญามีความสอดคลองกัน หลักการสําคัญของการตนรําจะตองมีการลียนบบทํา฿หมีการประสานกันของ
กลเกการคลื่อนเหวของรางกายที่หมาะสม  พื่อ฿หกิดความสามารถ฿นการที่จะปฏิบัติเด  ซึ่งมื่อนิสิตสามารถ
ปฏิบัติเดก็ป็นการสดงความสามารถของตนอง ซึ่งสงผลตอจิตตปใญญาของนิสิต (Behrend  et al., 2012: 1)  
ละยังสอดคลองกับ ทิศนา ขมณี  (2545: 113)  เดกลาวถึง การรียนรูป็นกระบวนการทางสติปใญญา  การรียนรู
จะสงผลตอการปลี่ยนปลงตนองทั้งทาง ดานจตคติ  ความคิดละการกระทําพื่อความป็นมนุษยแที่สมบูรณแ  จาก
การสังกตพบวาการตนรําบบตาตเอซิ่นซีป็นประสบการณแปลก฿หมสําหรับนิสิตทํา฿หนิสิตตื่นตน สนุกสนาน  
กิดความ฿ฝุรู หรือกิดความทาทาย จึงนําเปสูการปลี่ยนปลงท่ีกิดขึ้น ป็นการสดง฿หห็นถึงประยชนและคุณคา
ของการตนรําบบตาตเอซิ่นซี ซึ่งสอดคลองกับ Eddy (2016)  ดานประยชนและคุณคาของการตนรํา พบวา ทํา
฿หผูขารวมเดฝึกละพัฒนาทักษะทางอารมณและสังคม สามารถกเขความขัดยง ทํา฿หกิดความทนทานของ
รางกาย ละมีความขา฿จคุณคาของวัฒนธรรม ละสอดคลองกับนวทางการดํานินงานของรงรียน฿นจังหวัด
ภูก็ตที่มีการสอนการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อป็นการฝึกสมาธิ ฿หกด็กนักรียน (ลักษนันทแ สุวรัตนานนทแ, 2555: 4)  
ละยังสอดคลองกับ สรศักดิ์ เสยะหุต (2546: 1) เดจัดครงการคายคุณธรรม จริยธรรมนักรียน ดย฿ชทคนิคตา
ตเอซิ่นซี พบวา นักรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย จิต฿จ สติปใญญา ละมีคานิยมที่พึงประสงคแอยู฿นระดับดี  
ดานขอสนอนะนวทางการจัดกิจกรรมการ฿ชวลาวางสําหรับนิสิต ผูชี่ยวชาญมีความคิดห็นวา มหาวิทยาลัยควร
ดํานินการสงสริมการจัดกิจกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิต฿หมีความหลากหลายอยางตอนื่อง พื่อลดปใญหาการ฿ช
วลาวางที่เมหมาะสม ละจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อยางพียงพอ มหาวิทยาลัยควรดํานินการพื่อปูองกัน
พฤติกรรมการมีพศสัมพันธแกอนวัยอันควร ดยการสรางจิตสํานึก฿นการครองตนของนิสิต สรางทัศนคติ฿นการ
อนุรักษแวัฒนธรรมเทย สงสริม฿หนิสิตออกกําลังกาย ลนกีฬาละนันทนาการพื่อสุขภาพ จัดคาย฿หความรูรื่อง
พศศึกษาละการคุมกํานิดอยางถูกตอง จัดกิจกรรมดานศาสนาละวัฒนธรรมเทย จัดกิจกรรม฿หนิสิตขาเป฿ช
ชีวิตรวมกับชุมชนละอาจารยแควรขามามีบทบาท฿นการประสานงาน฿หกนิสิต  สงสริมกิจกรรมดานสังคม ชน 
คายอาสา มหาวิทยาลัยควรมีนยบายจัด฿หป็นช่ัวมงกิจกรรมพื่อ฿หนิสิตเดมีทักษะทางสังคมมากขึ้น ละ
ประชาสัมพันธแกิจกรรมอาสาของมหาวิทยาลัย฿หกนิสิตทราบพื่อจะเดขารวม ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของพลต 
(Plato) ฿หความสน฿จกิจกรรมการ฿ชวลาวางที่มี฿นสังคมซึ่งมีกิจกรรมการ฿ชวลาวางที่ดีละเมดี พลตสดงความ
คิดห็นวา “กิจกรรมการใช้เวลาว่างเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการสนับสนุนประชาชนให้มีลักษณะที่เป็นพลเมืองดี
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และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข” นอกจากนั้น รูปบบกิจกรรมการ฿ชวลาวางละนันทนาการบางอยางสงผลกระทบ
ตออารมณแ พลต฿หขอสนอนะวาสังคมควรมีการออกบบกิจกรรมนันทนาการ การ฿ชวลาวาง การลน พื่อ฿ห
ประชาชนขารวมอยางมีความรูละเดรับการพัฒนาคุณคาของความป็นมนุษยแ (Hunnicutt, 1990; อางถึง฿น 
Human Kinetic, 2006: 40) สถานการณแปใจจุบันสภาพวดลอมทางสังคม ละทคนลยีมีอิทธิพลตอการ฿ชวลา
วางของนิสิต มหาวิทยาลัย อาจารยแผูสอนละฝุายกิจการนิสิตจะตองประสานความรวมมือกันพื่อชวย฿หนิสิต฿ช
วลาวาง฿หกิดประยชนแตอตนองทางดานรางกาย จิต฿จ อารมณแ ละสังคม พื่อลดอกาสการ฿ชวลาวาง฿นทางที่
เมพึงประสงคแ 
 
ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. นําสนอนวทางการพัฒนากิจกรรมการ฿ชวลาวางของนิสิต ฿หกรองคณบดีฝุายพัฒนานิสิต  คณะ
ศึกษาศาตรแ ละฝุายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ พื่อนําเปกําหนดนยบายดํานินการจัดกิจกรรม
พื่อพัฒนานิสิตทั้ง฿นระดับภาควิชา ระดับคณะ ละ฿นระดับมหาวิทยาลัยตอเป 
 2. พัฒนาปรกรมการตนรําตาตเอซิ่นซีพื่อ฿หกิดการพัฒนาจิตตปใญญา฿นระดับมากท่ีสุด฿นทุกๆ ดาน 
ดยนําทคนิคตาตเอซิ่นซีมา฿ชพิ่มมากข้ึน ชน การรํามวย การรองพลง การอานคัมภีรแตาตเอซิ่นซี ละควรมีการ
จัดกิจกรรมการตนรําตาตเอซิ่นซี฿หกนิสิตอยางตอนื่อง ละนําพลงรวมสมัยมาประกอบการตนรําพื่อดึงดูด
ความสน฿จ฿หนิสิตขารวมมากข้ึน 
 กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ ที่฿หการสนับสนุนทุนวิจัย
ครั้งนี้ ละขอขอบคุณวิทยากรผูมาสอนวิธีการตนรําตาตเอซิ่นซี ละการทําสมาธิ฿หกนิสิตกลุมทดลอง 
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การศึกษาการจัดการองค๑กรทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา มูลนธิิดุริยประณีต 
THE STUDY OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT PARTICULARLY IN ARTS AND CULTURAL 

ORGANIZATION: A CASE STUDY OF DURIYAPRANEAT FOUNDATION 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษา “การจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา มูลนิธิดุริยประณีต” ป็นการวิจัยชิง
คุณภาพ ดยมีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษารูปบบการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมของมูลนิธิดุริยประณีต ละ 
2) พื่อสนอนะนวทางการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวาการจัดการองคแกรของมูลนิธิดุริย
ประณีตมีวิธีการจัดการองคแกรดวยสวนสําคัญหลัก 3 สวน คือ สวนที่ 1 ทรัพยากรการบริหาร มีปใจจัยที่จําป็นละ
กื้อหนุน฿หองคแกรดํานินการเดอยางมีประสิทธิภาพ 4 ปใจจัย คือ 1) คน 2) วัสดุอุปกรณแ 3) งบประมาณ ละ 4) 
การจัดการ สวนท่ี 2 กระบวนการจัดการ มีการนําทรัพยากรการบริหารมาดาํนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางผน 
2) การจัดองคแกร 3) การนํา ละ 4) การควบคุม สวนท่ี 3 ครือขาย พบวาปใจจัยหลักท่ีนําเปสูความสําร็จของมูลนิธิ
ดุริยประณีต คือ การสรางครือขายองคแกร ดยมีครือขายกิดขึ้นทั้งภาย฿นละภายนอกองคแกร สําหรับนวทางการ
จัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยองคแประกอบสําคัญ 3 สวน คือ ตองบริหารทรัพยากรการบริหาร฿ห
กิดประยชนแสูงสุด พรอมนําสูกระบวนการจัดการดยอาศัยความรวมมือจากครือขายซึ่งจะชวยอื้อละสนับสนุน
฿หองคแกรดํานินกิจกรรมเปเดอยางราบรื่น พราะฉะนั้น การบริหารจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมตองมีความ
พรอมละชื่อมยงองคแประกอบท้ัง 3 สวนนี้อยางหมาะสม องคแกรจึงจะประสบความสําร็จละบรรลุปูาหมายเด
อยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : การจัดการองคแกร, องคแกรทางศิลปวัฒนธรรม, ประสิทธิภาพ  
 
ABSTRACT 
 The study of organizational management particularly in arts and cultural organizations: a 
case study of Duriyapraneat Foundation was a qualitative research with the aims 1) to study the 
pattern of the organizational management in arts and cultural organizations: a case study of 
Duriyapraneat Foundation, and 2) to propose the pattern of organizational management in arts 
and cultural organizations. The results showed that the Duriyapraneat Foundation applied three 
main methods into their management. Resources Management was the most effective method in 
supporting the organization’s administration which consisted of 4 important elements: 1) Man 2) 
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Material 3) Money, and 4) Management. Process Management consisted of 4 steps: 1) Planning 2) 
Organizational Management 3) Leading, and 4) Controlling. Networking including internal network 
and external network was the last effective factor that led to its success. The pattern of 
organizational management was suggested to help them manage the foundation which consisted 
of 3 elements: 1) Resources Management 2) Process Management, and 3) Networking. In order to 
achieve the goals, it is necessary to have these 3 elements work harmoniously.  
Keywords : Organizational Management, Arts and Cultural Organizations, Efficiency 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทยป็นประทศท่ีมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามซึ่งถือป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาที่มีอกลักษณแ
ฉพาะตัว ดยฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางดานดนตรีเทย จะห็นเดวาดนตรีเทยมีความผูกพันกับคนเทยป็นอยางมาก 
฿นการดํานินชีวิตของคนเทยจะมีดนตรีเทยขามากี่ยวของดวยสมอ ตั้งตการละลนพื้นบาน การสดง฿นงานรื่น
ริง การประกอบพิธีทางศาสนาหรืองานพิธีกรรมตาง ๆ เมวาจะป็นงานบวชนาค งานตงงาน งานศพ ป็นตน 
หนาท่ีของดนตรีเทยเม฿ชพียงต฿ช฿นการประกอบพิธีทางศาสนากับพิธีกรรมอยางดียวทานั้น ตดนตรีเทยยังมี
หนาท่ีสําคัญ฿นการ฿หความบันทิง ชน การสดงขน ละคร ฯลฯ อีกดวย 
 การร่ํารียนดนตรีเทย฿นสมัยกอนนั้น ผูที่จะรียนตองเปฝากตัวป็นศิษยแพื่อฝึกฝนตามบานครูดนตรีป็น
สวน฿หญ การรียน฿นอดีตจะหมือนกับการเปร่ํารียนวิชาความรูขนงอื่น ๆ คือ ตองเปกินเปอยู฿นบานครู ละรับ
฿ชครูสมือนกับการขอลกวิชาความรูตลอดจนฝีมือทักษะทางดานดนตรี ทั้งนี้ กระบวนการ฿นการถายทอดดนตรี
ของเทย฿นสมัยบราณนั้นมีการถายทอดละการสืบทอดบบ “มุขปาฐะ” คือ การถายทอดบบตัวตอตัว หรือการ
บอกนตปากปลา ฉะนั้น ผูรียนจึงตอง฿ชความจําป็นหลัก อีกทั้งตองทําความขา฿จกลอนพลงละทํานองพลง
ป็นสําคัญ ดังนั้น นักดนตรีเทยสมัยบราณที่จะประสบผลสําร็จละมีฝีมือทางดานดนตรีจึงตองฝึกฝนอยางถูก
ระบียบละมีวินัย฿นการฝึกฝน 
 ตลอดระยะวลาอันยาวนาน ดนตรีเทยรุงรืองป็นที่นิยมสูงสุด฿นสมัยกรุงรัตนกสินทรแ ชวงรัชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 7 หลงผลิตศิลปินละครูดนตรีเทยที่สําคัญ คือ บาน วัด ละวัง ครูดนตรีหลายทานริ่มฝึกหัดดนตรี
บื้องตนจากบาน ลวเปฝึกฝนตอท่ีวัด สุดทายเปจบลงที่วัง ดยขาเปป็นนักดนตรีหลวง หรือบางทานริ่มตนจาก
วัง จากวัดกอนก็มี 
 ปใจจุบันนี้การผยพร สืบสาน อนุรักษแศิลปวัฒนธรรมของเทย ดยฉพาะดานดนตรีเทยนั้นปลี่ยนปลง
เปจากสมัยกอนมาก กลาวคือ จากที่ผูรียนคยดินหนาขาหาศิลปวัฒนธรรม มุงสวงหาความรูทางดานดนตรี
กลายป็นองคแกรหรือหนวยงานป็นตัวกลาง฿นการรักษาศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีเทย฿หคงอยู นื่องจากความสน฿จ
ดานดนตรีเทยลดนอยลงจึงทํา฿หกิดองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมขึ้น ดยองคแกรดานศิลปวัฒนธรรมทั้งของรัฐละ
อกชนป็นกลเกสําคัญที่ชวยผลักดัน สงสริม สนับสนุน฿หกิดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ อยางตอนื่อง ทั้ง
กิจกรรมการสดงละการประกวดขงขัน ซึ่งลวนลวตป็นการสรางรงสนับสนุนสงสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีเทย฿หสืบทอดคงอยูตอเป 
 นอกจากน้ี องคแกรทางศิลปวัฒนธรรมยังมีการจัดการรียนการสอนพื่อสืบทอดอยางป็นระบบละป็นที่
ยอมรับกันดยทั่วเป องคแกรที่ป็นหนวยงานหลัก฿นการสงสริมการรียนการสอนดนตรีเทยนี้มีจํานวนมาก ตถา
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ป็นองคแกรที่ป็นท่ีคารพละเดรับการยอมรับจากวงการดนตรีเทยดวยกันที่คงอยูสืบนื่องยาวนานมากกวา 100 ปี
นั้นคงมีอยูพียงเมกี่องคแกร หนึ่ง฿นนั้น คือ “มูลนิธิดุริยประณีต” (ณรงคแ ขียนทองกุล. 2539 : 38) 
 มูลนิธิดุริยประณีตดิมป็นบานบางลําภู ป็นสมญานามที่นักดนตรีเทยทั้งประทศยอมรับ฿หป็นกลุม
ศิลปินท่ีมีอิทธิพลสูงสุดหงหนึ่ง฿นดานการบรรลงขับรองละการประชันดนตรีเทย ฿ชรียกขานนักดนตรีเทย ดย
บานบางลําภูมีศิลปินพลงเทยครบวงจร ทั้งนักตงพลง ชน ครูชติ ครูช้ิน ละครูช้ัน ฯลฯ มีนักดนตรีอก ชน  
สืบสุด ดุริยประณีต ฯลฯ มีนักรองที่มีความสามารถดดดน ชน ครูสุดา ขียววิจิตร ครูชมชอย ดุริยพันธุแ ครูทัศนียแ 
ดุริยประณีต ครูชม รุงรือง จนถึงครูสุดจิตตแ ดุริยประณีต ฯลฯ 
 นอกจากนี้ยังปรากฏผลงานทางการขับรองละบรรลงดนตรีของตระกูลดุริยประณีตมากมายหลาย
ประภท สามารถบงป็นพลงประภทขับรองละบรรลงพื่อการฟใง พลงประกอบการสดง ชน ขน ละคร ลิก 
หุนกระบอก ป็นตน ดังนั้นจึงมีนักรองละนักดนตรีที่มีช่ือสียงขารวมงาน ชน อุษา สุคันธมาลัย ประวช กุมุท 
นิกร จันทศร สุชาติ คลายจินดา ปี๊บ คงลายทอง ฯลฯ ประภทของงานที่รับ ชน งานบรรลงตามหองอาหาร 
บรรลงงานตงงาน งานบุญบาน งานวันกิด งานศพ งานละคร งานทีวี ฯลฯ ละรับสอนดนตรีทั้ง฿นบานละนอก
บาน สวนของการประพันธแพลง฿หมนั้นมีอยูมากพอสมควร ตัวอยางรายช่ือพลง เดก พลงหมรงศรสังคีต พลง
หมรงง้ียวระริง พลงหมรงทพนม พลงกราวรํามอญ พลงพมากําชับ พลงสุริยทัย พลงสรอยทะย พลง
ดาวกระจาง พลงกระหรี่ยงหนือ พลงมอญบางนางกร็ง พลงหุนหอก พลงทพลีลา ละพลงพญากุญชร ฯลฯ 
 ความสําร็จของบานบางลําพูเมเดมีพียงการ฿หกํานิดนักดนตรี นักรอง ละผูชํานาญการดนตรีสาขาตาง 
ๆ จนเดรับการยกยองวาป็นนักดนตรีอกหงศิลปากรละศิลปินหงชาติทาน้ัน ตยังรวมเปถึงผลการประกวดขับ
รอง การบรรลง การประชันวงที่เดรับชัยชนะรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย ผลการบันทึกสียงที่มีอยูจํานวนมาก฿นหลาย
บริษัทคาผนสียง อีกทั้งผลงานท่ีรับ฿ชประทศชาติผานกรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธแ ทรทัศนแหงประทศเทย 
ฯลฯ ยอมป็นที่ช่ือถือเดวาผลงานของบานบางลําภูป็นผลงานช้ันอกระดับประทศ 
 ปใจจุบันมูลนิธิดุริยประณีตป็นองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมที่เมสวงหาผลกําเร มีจุดมุงหมาย฿นการ
สนับสนุน฿หมูลนิธิฯ ป็นศูนยแกลางการ฿หความรูดานดนตรีเทย การดํานินงานทั้งหมดเมมีจุดประสงคแชิงพาณิชยแ
ละจะเมหาผลประยชนแขามูลนิธิฯ 
 มูลนิธิดุริยประณีตมีการจัดการภาย฿นองคแกรบบเมป็นทางการ ครงสรางองคแกรมีลักษณะของสถาบัน
ครอบครัวดนตรีพื้นฐานอันประกอบดวยสมาชิกภาย฿นครอบครัวละครือญาติ ดยการจัดการของครูศุขสืบนื่องมา
จนถึงการจัดการของมูลนิธิดุริยประณีต฿นปใจจุบันยังคงมีการจัดการลักษณะของครอบครัวที่จัดการภาย฿นกันอง 
มูลนิธิดุริยประณีตป็นบานดนตรีที่ยังทําหนาที่ถายทอดความรูพลงเทย฿หกยาวชนละผูสน฿จดยเมจํากัดพศ
ละวัย ตั้งตอดีตจนถึงปใจจุบัน มูลนิธิดุริยประณีตมีปณิธานที่นวนละ฿ชป็นหลักสําคัญ฿นการดํานินงาน คือ 
“ปณิธานละพันธะปฏิบัติของบรรพบุรุษ฿นทางอนุรักษแ พัฒนา ผยพร ละสนับสนุนการดนตรีละนาฏศิลปเทย 
ดย฿หความรวมมือกับองคแกรของรัฐละอกชนดํานินกิจกรรมพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเทย฿หคงเวป็น
สมบัติของชาติสืบเป” (ณรงคแ ขียนทองกุล. 2539 : 109) 
 มูลนิธิดุริยประณีตผยพรศิลปวัฒนธรรมดวยการรียนการสอนป็นกิจกรรมหลัก ทั้งการสอนภาย฿นบาน
หรือภาย฿นมูลนิธิฯ ดยมีลูกศิษยแมาศึกษาหาความรูอง ละภายนอกบานดยทําการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿น
องคแกรตาง ๆ อาทิ กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธแ รงงานสุราบางยี่ขัน ธนาคารกรุงทพพาณิชยการ กองดุริยางคแ
ทหารบก ละ฿นสถาบันการศึกษา อาทิ คณะครุศาสตรแ คณะศิลปกรรมศาสตรแ  ละชมรมดนตรีเทย สมสรนิสิต
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทรแ) วิทยาลัยนาฏศิลป 
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สถาบันทคนลยีพระจอมกลาจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ รงรียนทพศิรินทรแ รงรียน
ราชินี รงรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รงรียนวัดสังวชวิศยาราม รงรียนทวีธาภิศก ป็นตน 
 นอกจากนี้ มูลนิธิดุริยประณีตยังขารวมกิจกรรมละออกสดงรวมกับหนวยงานตาง ๆ อีกป็นจํานวน
มาก จะห็นเดวามูลนิธิดุรยิประณีตเดทําหนาท่ีขององคแกรทางศิลปวัฒนธรรมอยางครบถวนสมบูรณแบบ (ตอกียรติ 
งินกอง. 2553 : 110) 
 ประด็นตาง ๆ ที่ผูศึกษากลาวมาขางตนทํา฿หห็นเดวามูลนิธิดุริยประณีตยังคงทําหนาที่สืบทอดละ
ผยพรศิลปวัฒนธรรมอยางขมข็งตั้งตอดีตจนถึงปใจจุบัน ดยอาศัยความรวมมือของระบบครือญาติ ทั้งนี้ 
มูลนิธิดุริยประณีตป็นองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีประด็นนาสน฿จละควรศึกษาถึงการจัดการภาย฿นองคแกร 
นื่องจากมูลนิธิดุริยประณีตป็นบานดนตรีเทยที่ยังคงดํานินกิจกรรมทางดนตรีตาง ๆ สืบนื่องยาวนานมากกวา 
100 ปี ละป็นที่ยอมรับนับถือของวงการดนตรีเทยจนถึงปใจจุบัน จากประด็นดังกลาวนี้ทํา฿หผูศึกษาลือกศึกษา
หัวขอ “การจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณตี” พื่อศึกษาวิธีการจัดการภาย฿นองคแกร
ของมูลนิธิ ดุริยประณีต พื่อ฿หผูที่สน฿จเดศึกษาละป็นประยชนแตอเป฿นอนาคต 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ คือ 
 1. พื่อศึกษาวิธีการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมของมูลนิธิดุริยประณีต 
 2. พื่อสนอนวนะทางการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. การจัดการองคแกร หมายถึง วิธีการหรือทคนิค฿นการ฿ชทรัพยากรตาง ๆ ภาย฿นองคแกร฿หสามารถ
ดํานินกิจกรรมเดสําร็จลุลวงตามปูาหมายที่ตั้งเว 
 2. องคแกรทางศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลหรือกลุมคนจัดตั้งป็นองคแกรพื่อ
ดํานินงานอนุรักษแ ผยพร ละสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
 3. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การออกผยพร การออกสดงฝีมือทางการบรรลงดนตรีเทยละ
นาฏศิลปเทย ละการจัดการประกวดขงขันทักษะ 
 4. มุขปาฐะ หมายถึง การถายทอดความรูดนตรีเทยบบตัวตอตัว ปากตอปาก เมมีการบันทึกนต ฉะนั้น 
ผูรียนจึงตอง฿ชความจําป็นหลัก อีกท้ังตองทําความขา฿จกลอนพลงละทํานองพลงป็นสําคัญ 
 5. บานดนตรี หมายถึง หลงรียนรูทางดานดนตรีที่มีกิจกรรมการรียนการสอนละผยพร฿หก
ผูสน฿จ ดยป็นการรียนรูตามความสน฿จของผูรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 นวคิดที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยนวคิดดานทรัพยากรการบริหาร กลาวคือ ปใจจัยที่หมาะสมตอ
การดํานินงานขององคแกรมี 4 ปใจจัย รียกวา 4M ประกอบดวยคน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณแ 
(Material) ละการจัดการ (Management) มีรายละอียดดังนี้ 
 1. คน คือ ผูปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ฿นองคแกรตามที่เดรับมอบหมาย ทั้งนี้ หลัก฿นการบริหารทรัพยากร
บุคคล คือ การจูง฿จ฿หบุคลากรนั้น฿ชความสามารถที่มี฿นการทํางาน฿หสัมพันธแกับความสามารถ ความสน฿จ 
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ตลอดจนกิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางานมากท่ีสุด อีกทั้ง ควรพัฒนาบุคลากรดยการ฿หการศึกษา อบรม พื่อ฿หกิด
กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล (ธงชัย สันติวงษแ. 2533 : 95 ; วิมลศรี อุปรมัย. 2553 : 241) 
 2. งบประมาณ คือ งินที่฿ช฿นการจัดการองคแกร ดยอาจพิจารณาป็นงินทุน กําเรที่เดหลังจากการ
ปฏิบัติงาน คาจาง คา฿ชจาย ละงินหมุนวียน฿นการดํานินกิจกรรมตาง ๆ ขององคแกร (สมคิด บางม. 2548 : 
62 ; พัชสิรี ชมภูคํา. 2552 : 3 ; วิมลศรี อุปรมัย. 2553 : 242) 
 3. วัสดุอุปกรณแ คือ อุปกรณแ ครื่อง฿ช ละอาคารสถานที่ที่ทํา฿หการปฏิบัติงาน฿นองคแกรดํานินเปเด
อยางป็นระบบ (สมคิด บางม. 2548 : 61) 
 4. การจัดการ คือ การจัดกิจกรรมหรืองานตาง ๆ ฿หป็นระบบพื่อความสะดวก฿นการปฏิบัติงานละการ
ติดตามผล ดยอาจกําหนดรายละอียดการทํางานทั้งหมดป็นลายลักษณแอักษร หรือกําหนดขอบขตหนาที่ความ
รับผิดชอบ อํานาจการตัดสิน฿จ ทั้งนี้ พื่อลดความซ้ําซอน฿นการปฏิบัติงานละปูองกันความขัดยงอันอาจจะ
กิดขึ้น฿นอนาคต (ธงชัย สันติวงษแ. 2533 : 65 ; วิมลศรี อุปรมัย. 2553 : 245) 
ทรัพยากรการบริหารหรือปใจจัยที่หมาะสมตอการดํานินงานขององคแกรทั้ง 4 ปใจจัยขางตนสรุปเดดังภาพตอเปนี้ 
 
ภาพที่ 1 ทรัพยากรการบรหิารหรอืปใจจัยที่หมาะสมตอการดํานินงานขององคแกร 
 

 
 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยยัง฿ชนวคิดรื่องกระบวนการจัดการดยการนําทรัพยากรการบริหารมาผสมผสาน 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางผน (Planning) การจัดองคแกร (Organizing) การนํา (Leading) ละการ
ควบคุม (Controlling) มีรายละอียดดังนี้ (พัชสิรี ชมพูคํา. 2552 : 5 - 6) 
 1. การวางผน คือ การกําหนดปูาหมายที่องคแกรตองการประสบความสําร็จหรือบรรลุปูาหมาย฿น
อนาคต ประกอบดวยการวิคราะหแสถานการณแปใจจุบัน การคาดการณแ฿นอนาคต การกําหนดปูาหมาย วัตถุประสงคแ 
ละวิธีการบรรลุปูาหมาย รวมถึงกลยุทธแที่จะ฿ชดํานินการพื่อนําเปสูนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล 
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 2. การจัดองคแกร คือ การนําทรัพยากรการบริหารมาทํางานรวมกันดยครอบคลุมถึงครงสรางการ
ทํางาน การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดกลุมงาน ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดการองคแกรมีความจําป็นละกอ฿หกิด
ประยชนแหลายดานตอองคแกร ผูบริหาร ละผูปฏิบัติงาน 
 3. การนํา คือ การกระตุนการทํางานของบุคลากร฿นองคแกรพื่อ฿หดํานินงานเดต็มความสามารถ กิด
ประยชนแทั้งตนองละองคแกร การนําครอบคลุมถึงการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่น การนะนวทาง ละการสราง
รงจูง฿จ 
 4. การควบคุม คือ การติดตาม ตรวจสอบผลการดํานินงานละความกาวหนาที่กิดขึ้น฿นองคแกรวา
ดํานินการเดตามผนการที่วางเวหรือเม อีกทั้ง การควบคุมจะชวย฿หองคแกรทราบวาตองมีการปรับปลี่ ยนอะเร 
อยางเร พื่อ฿หองคแกรบรรลุปูาหมาย ชน ผนบริหารความสี่ยง งบการงิน ฯลฯ 
 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแชิงลึก ( In-depth Interview) บบกึ่งครงสราง ละการสัมภาษณแ
บบเมป็นทางการ ตลอดจนการสังกต ละการ฿ชขอมูลอกสาร ทั้ งนี้ ประชากรละกลุมปูาหมายที่฿ช฿นการ
สัมภาษณแบงออกป็น 4 กลุม คือ ผูบริหารมูลนิธิดุริยประณีต ครูผูสอน฿นมูลนิธิดุริยประณีต หนวยงานครือขายที่
มูลนิธิดุริยประณีตคยรวมกิจกรรมทางดนตรีละนาฏศิลปเทย ละผูรียนละผูปกครอง 
 ประด็นคําถามที่฿ช฿นการสัมภาษณแประกอบดวยบริบทขององคแกร ประสิทธิผลของการจัดการองคแกร 
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ กับมูลนิธิดุริยประณีต ละความพึงพอ฿จ฿นการจัดการองคแกร 
 มื่อผูวิจัยเดขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูวิจัยนําขอมูลมาถายถอดสียง ละจัดขอมูล฿หป็นหมวดหมู 
จากนัน้จึงวิคราะหแขอมูลละรียบรียงผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิคราะหแ 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําสนอผลการวิจัยดยบงป็น 2 ประด็น คือ การจัดการองคแกรของมูลนิธิดุริยประณีต ละ
นวทางการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม มีรายละอียดดังนี้ 
 การจัดการองค๑กรของมูลนิธิดุริยประณีต 
 ความสามารถของครูศุข ดุริยประณีต ทํา฿หบานดุริยประณีตเดรับการยอมรับดานฝีมือทางดนตรี อีกทั้งยัง
เดมีการถายทอด฿หกับทายาท รวมถึงสนับสนุน฿หทายาทเปรียนพิ่มตมิจากครผููตกฉานฉพาะดานตามความถนดั
ของตละคน ทํา฿หทายาทของบานดุริยประณีตมีความช่ียวชาญมากยิ่งขึ้น สงผล฿หการประกอบอาชีพดนตรีของ
ครอบครัวดุริยประณีตมีความมั่นคงละจริญกาวหนา ภายหลังเดจดทะบียนป็นมูลนิธิดุริยประณีตมื่อปี พ.ศ.
2546 
 มูลนิธิดุริยประณีตมีครงสรางบบครอบครัว ครือญาติ ละลูกศิษยแ อันป็นหลักสําคัญของมูลนิธิฯ 
บทบาทหนาที่ที่สําคัญของมูลนิธิดุริยประณีต คือ 1) ดานการรียนการสอน ละ 2) ดานการออกสดงผยพร
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งดานดนตรีเทยละนาฏศิลป มูลนิธิดุริยประณีตมีวิธีการจัดการองคแกรประกอบดวยสวนสําคัญ
หลัก 3 สวน คือ 
 1. ทรัพยากรการบริหาร ประกอบดวย 4 ปใจจัย คือ 1) คน มูลนิธิดุริยประณีตมีจุดดนดานคน คือ มี
ความพรอมของบุคลากรที่มีความช่ียวชาญ มีฝีมือป็นท่ียอมรับของวงการดนตรี 2) วัสดุอุปกรณแ คือ สื่อการสอนที่
ประกอบดวยขอมูลทางดนตรีที่มีคุณคาละหายาก ชน อกสาร ทปคาสซ็ท ผนสียง รวมถึงครื่องดนตรีเทยอัน
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ป็นหัว฿จสําคัญที่ป็นตัวขับคลื่อนของมูลนิธิดุริยประณีต ทั้งยังมีสถานที่สําหรับการรียนการสอนป็นของตนอง 
คือ อาคารมูลนิธิดุริยประณีต 3) งบประมาณ มูลนิธิฯ ยังคงพึ่งพาตัวอง นื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานตาง ๆ ละ 4) การจัดการ มูลนิธิดุริยประณีตมีวิธีการจัดการที่เมป็นทางการ ดํานินการบบครอบครัว 
เมมีการจัดทําหรือจัดก็บอกสารลายลักษณแที่ป็นระบบ 
 2. กระบวนการจัดการ มูลนิธิดุริยประณีตนําทรัพยากรการบริหารมาดํานินการป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
ดังนี ้
  (1) การวางผน มูลนิธิดุริยประณีตมีการดํานินงานตามวัตถุประสงคแขององคแกร ละจัดตั้งองคแกร
ตามปณิธานของบรรพบุรุษ฿นทาง “อนุรักษแ พัฒนา ผยพร ละสนับสนุนการดนตรีละนาฏศิลปเทย ดย฿หความ
รวมมือกับองคแกรของรัฐละอกชนดํานินกิจกรรมพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเทย฿หคงเวป็นสมบัติของชาติ
สืบเป” ปใจจุบันมูลนิธิดุริยประณีตมีบทบาทหลัก฿นการผยพรศิลปวัฒนธรรม 2 ดาน เดก การรียนการสอน 
ละการผยพรการสดง พื่อดํารงเวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของเทย฿หคงอยูสืบตอเป ดยกําหนดผน
ดํานินงานภาย฿นรวมกันอยางชัดจนตเมป็นลายลักษณแอักษร นน฿หกิดความขา฿จตรงกัน 
  (2) การจัดองคแกร มูลนิธิดุริยประณีตมีการบงหนาท่ีตามความถนัดของบุคลากรภาย฿นองคแกรอยาง
ชัดจน ดยบงหนาท่ีหลักออกป็น 2 ดาน คือ การรียนการสอน ละการผยพรการสดง 
  (3) การช้ีนํา ผูบริหารของมูลนิธิดุริยประณีตมีการช้ีนําละชักจูง฿หบุคลากรฝุายตาง ๆ รวมมือกัน
ปฏิบัติงาน ดวยการพูดคุยอยาง฿กลชิดสนิทสนม สรางความขา฿จรวมกัน ละนมนาว฿จ฿หบุคลากร฿นองคแกร
รวมงานกันดวยความจริง฿จ 
  (4) การควบคุม มูลนิธิดุริยประณีตมีการตรวจสอบการดํานินงานดยผูบริหารสังกตการณแการ
ปฏิบัติงานดวยตนอง ละปิดอกาส฿หบุคลากรภาย฿นองคแกรมีสวนรวม฿นการตรวจสอบรวมกัน อีกทั้งยังเดนําผล
การตรวจสอบการดํานินงานนั้นมารวมกันกเข 
 3. ครือขาย มูลนิธิดุริยประณีตเมสามารถดํานินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเดดยลําพัง ตองอาศัยการ
รวมตัวกันป็นกลุมพื่อลกปลี่ยนทรัพยากร ดยมูลนิธิดุริยประณีตมีการสรางครือขาย 2 กลุม เดก 1) ครือขาย
ภาย฿นองคแกร ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร สมาชิก฿นองคแกร ครูผูสอน ละ 2) ครือขายภายนอกองคแกร 
ประกอบดวยผูปกครอง ละหนวยงานที่กี่ยวของ อันจะป็นการประสานประยชนแซึ่งกันละกัน ละสงผล฿หการ
ดํานินการ฿ด ๆ ก็ตามบรรลุปูาหมาย 
 แนวทางการจัดการองค๑กรทางศิลปวัฒนธรรม 
 นวทางการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมตองประกอบดวยองคแประกอบสําคัญ 3 สวน คือ ตองมีการ
จัดการทรัพยากรการบริหาร฿หกิดประยชนแสูงสุด พรอมนําสูกระบวนการจัดการดยอาศัยความรวมมือจาก
ครือขาย การสรางครือขายภาย฿นน้ันทํา฿หการดาํนินงานป็นเปอยางราบรื่น ละสรางความชื่อมั่น฿นช่ือสียงของ
องคแกรเด อีกทั้ง มื่อมีการสรางครือขายความสัมพันธแที่ดี การรวมงานกับหนวยงานภายนอกที่กี่ยวของจะทํา฿ห
องคแกรเดรับการชวยหลือละสนันสนุนอยางตอนื่อง ซึ่งครือขายนี้จะป็นสวนที่ชวยอื้อละสนับสนุน฿หองคแกร
ดํานินกิจกรรมเปเดอยางราบรื่น 
 นอกจากน้ียังมีขอสนอนะอื่น ๆ อันป็นนวทางการจัดการองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรพิจารณา คือ 
 1. หนวยงานรัฐบาลควรสงสริมละประชาสัมพันธแองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม฿นลักษณะ “บานดนตรี” 
หรือหลงรียนรูทางดนตรีเทย฿หป็นท่ีรูจักผานชองทางสื่อประชาสัมพันธแ฿หมากขึ้น พื่อ฿หนักรียน นักศึกษา ละ
ประชาชนท่ัวเปขาถึงเดงาย ชน รายการทรทัศนแ ว็บเซตแ วารสาร ฯลฯ 
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 2. องคแกรทางศิลปวัฒนธรรมควรปรับตัวดวยการนําทคนลยีมา฿ชประชาสัมพันธแองคแกรของตนอง฿ห
มากขึ้น รวมถึง฿ชผยพรองคแความรูดานดนตรีเทยละนาฏศิลปเทยดวย 
 3. องคแกรทางศิลปวัฒนธรรมควรปรับผนกลยุทธแดานการจัดการองคแกร฿หป็นระบบมากยิ่งขึ้น ชน การ
จัดทําอกสาร การจัดหมวดหมูอกสาร วัสดุอุปกรณแ ละสิ่งของที่กี่ยวกับการจัดการองคแกร ฯลฯ ทั้งนี้ พื่อนํา
ขอมูลที่จดัระบบเวลวเป฿ชประยชนแเดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบวามูลนิธิดุริยประณีตมีวิธีการจัดการองคแกรดวยองคแประกอบ 3 สวน คือ ทรัพยากรการ
บริหาร กระบวนการจัดการ ละครือขาย ทั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย฿นตละองคแประกอบเดดังนี้ 
 1. ทรัพยากรการบริหาร การบริหารจัดการทุกประภทจําป็นตองอาศัยปใจจัยหรือทรัพยากรการบริหาร 
อันสอดคลองกับนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550 : 18) ที่กลาวถึงทรัพยากรการบริหารวาป็นปใจจัยที่มีสวน
สําคัญตอการบริหารจัดการ฿หบรรลุปูาหมายที่เดกําหนดเว ทั้งนี้ มูลนิธิดุริยประณีตมีทรัพยากรการบริหารที่นําขา
สูระบบอันป็นปใจจัยที่จําป็นละกื้อหนุน฿หองคแกรดํานินกิจกรรมเดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหวน พินธุ
พันธแ (2549 : 15) ที่กลาววาทรัพยากรการบริหารป็นตัวกลางที่ชวย฿นการดํานินงานขององคแกร฿หบรรลุผลสําร็จ 
ดยทรัพยากรการบริหารที่สําคัญ คือ 4M เดก คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ ละการจัดการ นวคิดทรัพยากร
ทางการบริหารป็นสวนสําคัญ฿นการจัดการองคแกร มื่อองคแกรมีความขา฿จละนําทรัพยากรภาย฿นองคแกรมา฿ช฿ห
กิดประยชนแสูงสุดจะทํา฿หการดํานินงานขององคแกรมีประสิทธิภาพละสําร็จลุลวงเด 
  ผลการศึกษาของผูวิจัยพบวาทรัพยากรการบริหารที่ป็นจุดข็งของมูลนิธิดุริยประณีต คือ บุคคลากร 
วัสดุอุปกรณแ ละการจัดการ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานของณรงคแ ขียนทองกุล (2539) ที่พบวาความสําร็จ
ของบานบางลําพูเมเดมีตพียงการ฿หกํานิดนักดนตรี นักรอง ละผูชํานาญการดนตรีสาขาตาง ๆ จนถึงเดรับการ
ยกยองวาป็นนักดนตรีอกหงกรมศิลปากรละศิลปินหงชาติทานั้น ตยังรวมเปถึงผลการประกวดขับรองการ
บรรลง การบรรลงประชันวงที่เดรับชัยชนะตลอดทุกยุคทุกสมัย ผลการบันทึกผนสียงก็มีอยูป็นจํานวนมาก฿น
หลายบริษัทคาผนสียง อีกทั้งผลงานที่เดรับ฿ชประทศชาติผานกรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธแทรทัศนแหง
ประทศเทย ฯลฯ รวมทั้งมีบทบาททางดานดนตรีละละครอันป็นของหลวง฿นราชสํานักรัชกาลปใจจุบัน ยอมป็นที่
ชื่อถือเดวาผลงานของบานบางลําพูป็นผลงานช้ันอกระดับประทศ ละยังสอดคลองกับงานของตอกียรติ งินกอง 
(2553) ที่พบวาวงดนตรีเทยดุริยประณีตป็นสํานักดนตรีที่มีบทบาทละความสําคัญตอวงการดนตรีเทย มี
ประวัติศาสตรแการสืบทอดที่ยาวนาน รวมเปถึงป็นหลงสรรพวิทยาองคแความรูทางดานคีตศิลปละดนตรีเทย 
ผลงานทางวัฒนธรรมของวงดุริยประณีตจะกี่ยวของกับหนวยงานทั้งภาครัฐละอกชน ทั้ง฿นประทศละ
ตางประทศ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธแ ละสถานศึกษา รวมถึงสถานีวิทยุทรทัศนแ
ชองตาง ๆ ผลงานมีหลายลักษณะ อาทิ การประชันวง การประกวดขับรองพลงเทย การบรรลงละขับรอง
ประกอบการสดงขน ละละครประภทตาง ๆ ชน ละครรอง ละครดึกดําบรรพแ ละครพันทาง ลิก ละหุน
กระบอก ฯลฯ วงดุริยประณีตมีอกลักษณแฉพาะตัว฿นการขับรองพลงเทยดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดุริย
ประณีตยังป็นศูนยแกลางการรียนรูทางวัฒนธรรม ดยปิดสอนดนตรีเทยละนาฏศิลป ละสืบทอดพิธีกรรมการ
เหวครู ครอบครูดนตรีเทยละนาฏศิลป ซึ่งจัดขึ้นป็นประจําทุกปี 
 2. กระบวนการจัดการ มูลนิธิดุริยประณีตนําทรัพยากรการบริหารมาดํานินการ฿นกระบวนการจัดการ 4 
ขั้นตอน อันสอดคลองกับงานของรังสรรคแ ประสริฐศรี (2549 : 13) ที่กลาววาการจัดการ คือ กิจกรรมที่กี่ยวกับ
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การนําทรัพยากรการบริหารมา฿ช฿หบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกร ประกอบดวยการวางผน การจัดองคแกร การนํา 
ละการควบคุม ซึ่งกระบวนการตละขั้นตอนของมูลนิธิดุริยประณีตนั้นเมซับซอน นนการประสานงานพูดคุยกัน
อยางงาย บุคลากรภาย฿นองคแกรมีความพึงพอ฿จละขา฿จตรงกัน นอกจากนี้ มูลนิธิดุริยประณีตยังปิดอกาส฿ห
บุคลากรภาย฿นองคแกรมีสิทธ์ิ฿นการสนอนะความคิดห็นละรวมกันกปใญหาอีกดวย 
  ผลการศึกษาดานกระบวนการของมูลนิธิดุริยประณีตยังมีความสอดคลองกับงานของวิมาลา ศิริพงษแ 
(2534) ที่พบวาสกุลพาทยกศลยังคงสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีดยยึดนวปฏิบัติบบดั้งดิม ทั้งการจัดองคแกร การ
ถายทอดวิชาดยคงลักษณะดั้งดิม เมพยายามปรับปลี่ยนตัวองเปตามง่ือนเขของบริบทสังคม ทํา฿หวัฒนธรรม
ดนตรีของสกุลพาทยกศลอยูฉพาะคภาย฿นครือญาติละความสัมพันธแสวนตัวที่คอนขาง฿กลชิด ฿นขณะที่สกุล
ศิลปบรรลงตระหนักถึงการปลี่ยนปลงของบริบททางสังคมละปรับปลี่ยนตัวองพื่อตอบรับง่ือนเขทางสังคม 
ทั้งการจัดองคแกรที่อยู฿นรูปบบมูลนิธิหลวงประดิษฐแเพราะ (ศร ศิลปบรรลง) 
  อยางเรก็ดี ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานของนันทิภา ช้ันบุญ (2553) ที่พบวามูลนิธิหลวง
ประดิษฐแเพราะฯ มีรูปบบการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุน ละพัฒนารูปบบกิจกรรม฿หขากับสภาพวดลอมละยุค
สมัย อันสดง฿หห็นถึงพลวัตทางดนตรี ทั้งนี้ รูปบบกิจกรรมการจัดการความรูที่ผูวิจัยลือกมาศึกษานั้นมีการ
พัฒนารูปบบกิจกรรมพื่อการอนุรักษและสืบทอดดนตรีเทย พบวานวคิดกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลละความ
หลากหลายดานอาชีพของคนท่ีดํานินกิจกรรมป็นปใจจัยสําคัญ฿นกระบวนการจัดการความรูทางดนตรีเทย อีกทั้งยัง
มีปใจจัยดานทคนลยีป็นปใจจัยรองหรือป็นครื่องมือสําคัญ฿นการผลกัดัน฿หการจัดการความรูขาถึงกลุมปูาหมาย
เดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ป็นการจัดการที่คํานึงถึงความสามารถ฿นการบริหารงานละความป็นเปเด฿นการดํานิน
กิจกรรมที่มีความหมาะสมกับวาระละอกาส ถือป็นองคแกรตนบบ฿นการจัดการความรูพื่อผยพรดนตรีเทย
ออกสูสาธารณะ฿หกับองคแกรอื่นท่ีดํานินงานดานศิลปวัฒนธรรมตอเป 
 3. ครือขาย มูลนิธิดุริยประณีตมีครือขายความสัมพันธแที่ดี  ทํา฿หมูลนิธิฯ เดรับการชวยหลือ
ละสนันสนุนอยางตอนื่อง ซึ่งสอดคลองละช่ือมยงกับงานของนฤมล นิราทร (2543) ที่กลาววาการสราง
ครือขายป็นกิจกรรมที่กอ฿หกิดกลุม อาจป็นกลุมองคแกรหรือกลุมบุคคล พื่อวัตถุประสงคแ฿นการลกปลี่ยน การ
จัดกิจกรรม หรือการผลิตระหวางองคแกร ตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธแรวมกันมากอนหนาที่จะทําความตกลงป็น
องคแกรครือขาย หตุผล฿นการสรางครือขายทางสังคมนั้น นื่องจาก 1) ตองการมีพื่อน฿นการทํางาน 2) ตองการ
ทรัพยากร฿นการทํางาน 3) ตองการรับภาระความสี่ยง฿นกิจกรรมรวมกัน 4) ตองการความชํานาญฉพาะดาน฿น
การกเขปใญหา 5) ตองการประหยัด ละ 6) ตองการรียนรูประสบการณแ฿นการทํางานรวมกัน 
  นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบวาความป็นทางการ฿นการจัดการครือขายทํา฿หการประสานงานละ
การทํางานกิดปใญหาละอุปสรรคมากกวาการจัดการครือขายบบเมป็นทางการ นื่องจากการจัดการครือขาย
บบเมป็นทางการทํา฿หบรรลุวัตถุประสงคแเดสะดวกรวดร็วพราะมีความคลองตัว ประด็นนี้สอดคลองกับงานของ
รวดี สกุลพาณิชยแ (2544) ที่พบวางานหรือภารกิจดานศิลปวัฒนธรรมป็นภารกิจสริมหรือพวงขากับภารกิจดาน
การศึกษา ทั้งนี้ ภารกิจของกรมศิลปากรป็นงานวิชาการหรือปฏิบัติการชิงวิชาการที่ตองอาศัยผูช่ียวชาญฉพาะ
ทาง รวมทั้งป็นรื่องความมั่นคงของชาติ ความรับผิดชอบตอมรดกทรัพยแสินทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงควร
มีรูปบบครงสรางองคแกรบบนิติบุคคล รับผิดชอบภารกิจดานศิลปวัฒนธรรมของชาติยกออกจากการศึกษา ละ
ยังสอดคลองกับงานของอัฐพนธแ บรรจงวุฒิ (2554) ที่พบวาการรวมตัวของศิลปินครือขายละครกรุงทพฯ ฿นสาขา
ศิลปะการสดง มีวัตถุประสงคแพื่อป็นศูนยแกลางการพบปะ ลกปลี่ยนความรู ประสบการณแ฿นกลุมศิลปินดวยกัน 
ทั้งยังผลักดัน฿หองคแกรอื่น ๆ ขามาสนับสนุนกิจกรรมที่กิดขึ้นดยมีทุนจาก 2 สวน คือ คาสมาชิกจากกลุมละครตาง 
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ๆ ละทุนจากองคแกรที่สนับสนุนกิจกรรมของครือขาย ภารกิจของครือขาย คือ การจัด฿หมีกิจกรรม ทั้งนี้ พบวา
ปใญหาของการจัดการครือขายละครกรุงทพ เดก ปใญหาการปรับปลี่ยนคนงาน ปใญหากิดความป็นอกสิทธิ์ 
ปใญหาจากการบงภาคการทํางาน ปใญหาจากการประสานงานละติดตอสื่อสาร ปใญหาการขาดคนบริหารจัดการ 
จะสังกตเดวาปใญหาที่พบลวนตป็นปใญหาดานการจัดองคแกรทั้งสิ้น ละมื่อนําผลคะนนการประมินประสิทธิผล
ครือขายมาพิจารณาจะพบวาครือขายมีปใญหา฿นรื่องการบริหารจัดการองคแกร 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาตอ฿นประด็น “บทบาทของบุคลากรภาย฿นองคแกรกับการจัดการองคแกรทาง
ศิลปวัฒนธรรม” นื่องจากบุคลากรภาย฿นองคแกรทางศิลปวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญกับการดํานินงานขององคแกร
฿หประสบความสําร็จละบรรลุปูาหมายขององคแกรเด 
 2. ควรศึกษาตอ฿นประด็น “การจัดการครือขายองคแกรทางศิลปวัฒนธรรม” นื่องจากครือขายป็น
ปใจจัยที่ชวยสนับสนุน฿หกิจกรรมขององคแกรดํานินงานเดสําร็จลุลวง ละมีบทบาทสําคัญกับการดํานินงานของ
องคแกร฿หประสบความสําร็จละบรรลุปูาหมาย 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะภาวะผู๎นําด๎าน Soft Skills  
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP SOFT SKILLS OF THE ADMINISTRATORS AND QUALITY 
CULTURE OF COLLEGE UNDER KALASIN PROVINCIAL VOCATIONAL 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พื่อศึกษาระดับทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 2)พื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 3)พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยป็น
ผูบริหารสถานศึกษาละครูผูสอน฿นวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแจํานวน 304 คน การดํานินการวิจัย
฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูล วิคราะหแขอมูลดย฿ชปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ พื่อ
คํานวณหาคารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละคาสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธแ บบพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient)ละ บบพหุคูณ (Multiple Correlation) พื่อหาคาความสัมพันธแ
ระหวางระหวางทกัษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแดยภาพรวมทั้ง 8  ดานมีระดับการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณา
ป็นรายดานพบวาความป็นมืออาชีพละจริยธรรม มีระดับการปฏิบัติคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก  ละดานท่ีมีคาฉลี่ย
ต่ําที่สุดคือการคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแอยู฿นระดับมาก 2) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัย
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ดยภาพรวมอยู฿นระดับ มาก มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาภาวะผูนําดาน
คุณภาพ มีคาฉลี่ยมากที่สุดอยู฿นระดับมาก ละดานที่มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการพัฒนาบุคลากร อยู฿นระดับมาก 3) 
ความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัย
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ  ฿นภาพรวมพบวาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธแทางบวกกับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ มี
คาความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก คูที่มีความสัมพันธแสูงสุดคือความสามารถของภาวะผูนํา  (X4) กับการพัฒนา
คุณภาพอยางตอนื่อง  (Y2) มีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก สวนคูที่มีความสัมพันธแกันนอยที่สุดคือการทํางานป็น
ทีมรวมรงรวม฿จ  (X1) กับการพัฒนาบุคลากร  (Y3) มีความสัมพันธแอยู฿นระดับปานกลาง ทักษะภาวะผูนําดาน 
Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 8 ดาน รวมกันพยากรณแวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
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จังหวัดกาฬสินธุแดยรวม เดรอยละ 79.6 ละรวมกันพยากรณแวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุแรายดาน รียงตามลับดับดังนี้ดานภาวะผูนําดานคุณภาพ (Y1) เดรอยละ 73.5 ความสัมพันธแกับการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง(Y2) เดรอยละ 71.3 ละ การพัฒนาบุคลากร (Y3) เดรอยละ 64.2 
คําสําคัญ : ทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills, วัฒนธรรมคุณภาพ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the level  leadership soft skills of 
administrators under  college of Kalasin provincial vocational  2) study the level of quality culture 
of administrators under  college of Kalasin provincial vocational 3) Relationship Between 
Leadership Soft Skills of  The Administrators And Quality Culture under College of Kalasin 
Provincial Vocational. Sampling group consisted of 304  persons including 28 administrators and 
276 teachers. Instrument for collecting data was the questionnaire . Data was analyzed for getting 
value of percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient and multiple correlation coefficient, in order to search for value of relationship 
between leadership soft skills of  the administrators and quality culture under college of Kalasin 
Provincial Vocational. Research findings were as follows ; 1) The overall of leadership soft skills of 
administrators under college of Kalasin provincial vocational was at high  level. Regarding to each 
aspect, having professional and ethical skills was found at the highest level. the lowest one was 
critical thinking to solve problem initiatively skills. 2) The overall  of quality culture  under  
college of Kalasin provincial vocational was at high level. Regarding to each aspect, having Quality 
Leadership was found at the highest level. the lowest one was Human resources development. 
3) Result of investigating the relationship between leadership soft skills of administrators under 
college of Kalasin Provincial Vocational was positively found through the overview at high level. 
The most relationship was found at high level of relationship between Leadership Ability skills 
(X4) and Continuous Quality Improvement. (Y2) The least relationship was also found at moderate 
level of  Collaborative Teamwork skills (X1) and Human resources development  (Y3)  Eight 
aspects of leadership soft skills were together applied for predicting the  quality culture of 
administrators under  college of  Kalasin provincial vocational and came out with 79.6 %. 
Considering at each aspect, result of quality prediction were found and ranked in order as 
follows: Quality Leadership (Y1) at 73.5 %, Continuous Quality Improvement  (Y2) at 71.3  %, and 
Human resources development (Y3) at 64.2  %.  
Keywords :  Leadership Soft Skills, Quality Culture 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ผูบริหารสถานศึกษา฿นยุคของการปลี่ยนปลง฿นปใจจุบัน จําป็นตองเดรับการพัฒนาวิชาชีพอยูสมอ
นื่องจากสถานศึกษาป็นหนวยงานรกท่ีมีหนาที่จัดการรียนการสอน ดยมีผูบริหารสถานศึกษาป็นผูนํา (Leader) 
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จําป็นตองเดรับการพัฒนา฿นทุก ๆ ดาน฿หสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทามกลางกระสที่ปลี่ยนปลงอยาง
รวดร็วละกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งวดลอมละวัฒนธรรม การบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจําป็นตองมี
ทักษะ฿นการบริหารจัดการองคแกร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ (Katz.1974 : 90-102) ที่กลาววา ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษามี 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานทคนิควิธีคือความสามารถ฿นการ฿ชความรูวิธีการกระบวนการ
ขั้นตอนละทคนิคตาง ๆ ฿นการปฏิบัติงาน 2) ทักษะดานมนุษยแ คือความสามารถ฿นการทํางานเดอยาง มี
ประสิทธิภาพ การสรางความรวมมือกับองคแกร การขา฿จความตองการของผูอื่น อีกทั้งยังสอดคลองกับซึ่งผูบริหาร
จะนําองคแกรกาวสูประชาคมอาซียนหรือองคแกรสมรรถนะนั้นตองบูรณาการทักษะ฿หสมดุลทั้ง Hard Skill ละ 
Soft Skill พื่อนํามา฿ช฿นการดูลองคแกรละพิ่มประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ 
(Tang .2012: 2) ที่กลาววาผูนําตองมีความช่ียวชาญ฿นการ฿ชทักษะดาน Soft Skills พราะภาวะผูนํานั้นตองมี
ความสามารถหรือพลัง฿นตัวองพื่อผลักดันองคแกร฿หดํานินเปขางหนาเดอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ผูนํา
ที่มีทักษะดาน Soft Skills ตองมีกระบวนการพัฒนาคน ชน ทักษะการทํางานป็นทีม การสื่อสาร ความคิด
สรางสรรคแ ความช่ียวชาญฉพาะตน การวางผนการจัดการองคแกร ละการนําสนอ หากผูนําองคแกร฿ด฿ห
ความสําคัญ฿นการพัฒนาทักษะทั้งสองคือ ดานทักษะการทํางาน (Hard Skill) ละภาวะความป็นผูนํา (Soft 
Skills) จะสามารถผลักดันองคแกร฿หดํานินเปขางหนาเดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปใจจัยที่สําคัญ฿นการบริหารงาน฿หประสบผลสําร็จนั่นคือ วัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่งป็นหัว฿จสําคัญ฿นการ
พัฒนาองคแการ หากองคแการขาดวัฒนธรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพก็จะสงผล฿หการขับคลื่อนป็นเปดวยความ
ยากลําบาก ตถาหากองคแการ฿ดมีวัฒนธรรมที่ขมข็งเมวาจะพัฒนา฿นดาน฿ดก็ประสบผลสําร็จ (ชาญณรงคแ  พร
รุงรจนแ, 2558:1) การปฏิบัติงาน฿นการศึกษา จะตองมีคานิยมรวม ผูบริหารจะตองสรางบรรยากาศละ
สภาพวดลอม฿นการทํางาน฿หมที่หมาะกการทํางานปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพคนเทย฿หมีศักยภาพ
฿นการนําความรูละทักษะมาพัฒนาประทศ ทํา฿หกิดการปรับปลี่ยนระบบพ้ืนฐานการทํางานละมีผลกระทบตอ
วิถีการทํางานบุคคลที่อยู฿นระดับดิม การสรางความขา฿จ฿หตรงกันอยางทั่วถึง ครบถวนตองอาศัยวลาละกลเก
ตางๆ พื่อสรางพลังขับคลื่อนสูปูาหมายดียวกันคือคุณภาพการศึกษา ปใจจัยที่ป็นกุญจสูความสําร็จคือ 
วัฒนธรรมการทํางานของผูบริหาร ครูละบุคลากรทางการศึกษา นื่องจากระบบพื้นฐานดิมเดหลอหลอม ละ
สรางคานิยม฿นตละองคแกร ตละพื้นที่ที่ตกตางกัน รวมทั้งวัฒนธรรมองคแกรละวิธีการคิดก็ตกตางกัน การ
ปิดรับละปรับตัว฿หขากับระบบ฿หมดวยการสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน จึงป็นสิ่งสําคัญที่จะชวยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งวัฒนธรรมการทํางานท่ีเดรับการยอมรับ฿นทุกวงการคือ วัฒนธรรมคุณภาพ ฿นการจัด
การศึกษา ผูที่รับผิดชอบท้ังครูละผูบริหารมุงพัฒนาละยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจําป็นตองสรางวัฒนธรรม
คุณภาพพื่อคุณภาพการทํางาน  
 จากหตุผลดังกลาว จะห็นเดวาผูบริหารสถานศึกษาถือวาป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด฿นการขับคลื่อน
องคแกร฿หกิดการปลี่ยนปลง จึงจําป็นตองมีภาวะผูนําสูง นนการมีสวนรวม ละป็นมืออาชีพอยางทจริง การ
บริหารจัดการจึงตอง฿ชทักษะที่สําคัญ คือการสรางคนหรือบุคลากร฿หป็นกําลังสําคัญ฿นการขับคลื่อนการ
ปลี่ยนปลง ผูนําที่฿ชทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills จะมุงสงสริมละกระตุน฿หบุคคลากรทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติงานพื่อ฿หกิดการรียนรูรวมกันละมีการพัฒนาอยางตอนื่องพื่อ฿หบรรลุตามปูาหมายของสถานศึกษา  ฿น
ฐานะที่ผูวิจัยป็นขาราชการ฿นสถานศึกษา จึงตองการศึกษาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills 
ของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ พื่อนําขอมูล
สารสนทศ฿นการศึกษาครั้งนี้เปสนอนะผูมีสวนกี่ยวของ฿นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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พื่อทํา฿หสถานศึกษากิดวัฒนธรรมคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาการศึกษา ศรษฐกิจ สังคมละคุณภาพชีวิตของ
ประชากรดยรวมตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย  
 1. พื่อศึกษาระดับทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุแ 
 2. พื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยเดสังคราะหแองคแประกอบทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ดย฿ชนวคิดของ Crosbie.2005: 45-51),  
Tang Keaw Ngnang (2012) ละ วัลลภา  อารีรัตนและคณะ (2555) ป็นหลักละพิจารณาลวเดองคแประกอบทักษะ
ภาวะผูนําดาน Soft Skills ทั้งหมด 8 ดานเดก 1) การทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ 2)การสื่อสารละการนําสนอ 
3)การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแ 4) ความสามารถของภาวะผูนํา 5) การพัฒนาคนละการสราง
นวัตกรรม 6) การรียนรูการ฿ชทคนลยี   7) ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม  8) การสรางความสัมพันธแกับผูอื่น 
ละเดสังคราะหแวัฒนธรรมคุณภาพ ตามนวคิดของ Batten  (1992), มารยาท ซอึ้ง (2552)  สุพล จันตะต฿าด  
(2552)   ป็นหลัก ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําดานคุณภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง 3) การพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งผูวิจัยจะเดนําเปขียนป็นกรอบนวคิด฿นการวิจัยดังนี ้
 
    ตัวปร X ตัวปร Y 
 ทักษะภาวะผูนําดาน Soft skills 

 

1.การทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ 
 
2. การติดตอสื่อสารละการนําสนอ 
 

4.ความสามารถของภาวะผูนํา 
 
5. การพัฒนาคนละการสรางนวัตกรรม 
 
6. การรียนรูการ฿ชทคนลยี 
 
7.ความป็นมืออาชีพละมีจริยธรรม 
 
8.การสรางความสัมพันธแกับผูอื่น 
 

               วัฒนธรรมคุณภาพ 
•  ภาวะผูนําดานคุณภาพ 
•  การพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง 
•   การพัฒนาบุคลากร 

3.การคิดวิคราะหและกปใญหาอยาง
สรางสรรคแ 
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นิยามศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. ทักษะภาวะผู๎นําด๎าน Soft Skills หมายถึง พฤติกรรมการดํานินงานของผูบริหารสถานศึกษา฿นการ
กระตุนละมุงสงสริม฿หบุคคลากรทุกคนรวมมือกันปฏิบัติงานพื่อ฿หกิดการรียนรูรวมกันละมีการพัฒนาอยาง
ตอนื่องพื่อ฿หบรรลุตามปูาหมายของสถานศึกษาตามการรับรูของผูบริหารละครูดยวัดเดจาก บบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีองคแประกอบ 8 ดาน ดังน้ี   
  1) การทํางานป็นทีมบบรวมรงรวม฿จ หมายถึง การทํางานประสานงานรวมกับผูอื่น การยอมรับฟใง
ความคิดห็นละความตกตางระหวางบุคคล การยอมรับการตัดสิน฿จของทีม การพัฒนาความสามารถ฿หกับ
สมาชิก฿นทีมการตรวจสอบการทํางานของทีมละการ฿หขอมูลยอนหลังผลการปฏิบัติงานของทีม 
  2) การสื่อสารละการนําสนอ หมายถึง พฤติกรรมการดํานินงานของผูบริหารที่ติดตอสื่อสารกับ
บุคลากรดยรับฟใงความคิดห็นพื่อ฿หกิดความขา฿จตรงกันละกิดการยอมรับซึ่งกันละกัน ดยการพูดนมนาว
฿จกลุมคน ละรับฟใงความคิดห็นของคนอ่ืน การลดความขัดยง ละการ฿ชทคนลยี฿นการสื่อสารพื่อ 
นําสนอขอมูลขาวสารดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
  3) การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแหมายถึง พฤติกรรมการดํานินงานของผูบริหาร฿น
การวิคราะหและกปใญหาอยางรอบคอบ การมีทักษะ฿นการสังกต การวิคราะหแจํานกยกยะขอมูลขาวสาร 
การวิคราะหแปใญหา ฿นสถานการณแที่ยุงยาก การวิพากษแวิจารณแตามหลักหตุผล การสวงหาขอมูลจากหลงรียนรู
ตาง ๆ ดวยวิธีการที่ถูกตอง หลากหลาย สรุปประด็นละกเขปใญหาเดละประมินสถานการณแอยาง 
มนยํา 
  4) ความสามารถของภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมการดํานินงานของผูบริหาร฿นการกําหนด 
วิสัยทัศนแ การบริหารชิงรุก การมีสวนรวม การสรางครือขายชุมชน การป็นนักฟใงที่ดี การสรางขวัญกําลัง฿จ การ
รักษามาตรฐาน คุณภาพ฿นการทํางาน ละการสนับสนุนงบประมาณพื่อบริหารจัดการพื่อการรียนรู   
  5) การพัฒนาคนละสรางนวัตกรรม หมายถึง การถายทอดความรูละประสบการณแสูบุคลากร
หลากหลายวิธี การลือกวิธีการสอนงานการมอบหมายงานที่ทาทาย การปิดอกาส฿หสรางนวัตกรรม ละการ
พัฒนานวัตกรรมอยางตอนื่องดวยตนอง   
  6) การรียนรูการ฿ชทคนลยีสารสนทศ หมายถึง ผูบริหารกระตุนละสรางรงจูง฿จ฿หบุคลากรมี
อกาสรียนรูละเดรับการพัฒนาอยางตอนื่อง฿หมีความสามารถ฿นการ฿ชทคนลยีสารสนทศ฿นการปฏิบัติงาน
ละมีการสงสริมการ฿ชทคนลยีสารสนทศท่ัวท้ังองคแการ 
  7) ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถ฿นการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพป็นผูนําการปลี่ยนปลง มีความรูดี มีบุคลิกภาพดี ละมีคุณธรรมจริยธรรม฿นการปฏิบัติตนละ
ปฏิบัติงาน 
  8) การสรางความสัมพันธแกับผูอื่น หมายถึง ผูบริหารมีปฏิสัมพันธแที่ดีระหวางบุคลากร ดย฿ห
ความสําคัญทั้งรื่องงานละรื่องสวนตัว การสนับสนุน฿หกําลัง฿จ การลดความขัดยง การ฿หความรวมมือกับผูอื่น
อยางสรางสรรคแ ละการ฿หคําปรึกษากับผูอื่นอยางต็ม฿จ 
 2. วัฒนธรรมคุณภาพ  หมายถึงวิธีปฏิบัติที่ผูบริหารละครู฿นสถานศึกษาสดงออกถึงคานิยมรวม 
ความคิด ความช่ือ บบผนการปฏิบัติงานที่มุงนน฿หกิดคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย 3  องคแประกอบเดก  ภาวะ
ผูนําดานคุณภาพ  การพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง ละ การพัฒนาบุคลากร ตามการรับรูของครูละผูบริหารดย
วัดเดจาก บบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีองคแประกอบ 3 ดาน ดังน้ี   
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  1) ภาวะผูนําดานคุณภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารสดงออก฿หห็นถึงความสามารถ฿นการ
กําหนดวิสัยทัศนแ  พันธกิจ คานิยมรวมกําหนดกฎกณฑแ นวทางการปฏิบัติงาน สรางรงจูง฿จ฿หบุคคลหรือกลุม
ปฏิบัติหนาท่ีตามความตองการดวยความต็ม฿จละการกระตุน฿หบุคลากรทํางานจนสําร็จบรรลุตามปูาหมายที่ตั้ง
เว 
  2) การพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง  หมายถึง วิถีปฏิบัติของสถานศึกษา฿นการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น฿นการกเขปลี่ยนปลง พัฒนา พื่อทํา฿หการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  3) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการ฿นการพัฒนาบุคลากร สงสริม฿หครูละ
บุคลากรศึกษาหาความรูดวยตนอง สนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
 3. ผ๎ูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุแ 
 4. ครู หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราวที่ทําหนาที่สอน฿นสถานศึกษาของรัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 5. การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาทั้ง฿นระบบ นอกระบบ ละตามอัธยาศัย ที่มุงผลิตละ
พัฒนากําลังคน฿หมีความรู ละมีทักษะอาชีพท้ังระดับฝีมือ ระดับทคนิค ละระดับทคนลยี 
 6. อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑ หมายถึง วิทยาลัย฿นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลายหง฿นจังหวัดกาฬสินธุแซึ่งรวมกันป็นกลุมอาชีวศึกษาระดับจังหวัดกาฬสินธุแ เดก1) วิทยาลัยทคนิคกาฬสินธุแ  
2) วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุแ  3) วิทยาลัยทคนิคขาวง 4) วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5) วิทยาลัยการอาชีพ
คํามวง ละ 6) วิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผูวิจัยเดดํานินการตามลําดับ ดังตอเปนี ้
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  1.1 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัย ป็นผูบริหารสถานศึกษา ละครูผูสอน วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุแ จํานวน 6 วิทยาลัย ผูบริหาร จํานวน 28 คน ละครูผูสอน จํานวน 276 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางที่฿ชสําหรับการวิจยัครั้งนี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดย฿ชตารางของ  Krejcie and 
Morgan (1970) จากประชากร 304 คน เดกลุมตัวอยาง จํานวน 170  คน ดย฿ชวิธีการสุมบบบงช้ัน (Stratified 
Sampling) ตามวิทยาลัยละกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง (Sample Size)   
 2. ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
  2.1 ตัวปร X  คือ ทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills  เดก 1) การทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ 2)
การสื่อสารละการนําสนอ 3) การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแ 4) ความสามารถของภาวะผูนํา 5) 
การพัฒนาคนละการสรางนวัตกรรม 6) การรียนรูการ฿ชทคนลยี   7) ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม  8) การ
สรางความสัมพันธแกับผูอื่น  
  2.2 ตัวปร Y  คือวัฒนธรรมคุณภาพ เดก 1) ภาวะผูนําดานคุณภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอนื่อง 3) การพัฒนาบุคลากร 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม (Questionnaires) ที่กี่ยวกับทักษะภาวะผูนําดาน Soft 
skills ละวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ บงออกป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ป็น
บบสอบถามกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับทักษะภาวะผูนําดาน Soft 
skills ของผูบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ตอนที่ 3 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชครื่องมือที่ป็นบบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ลววิคราะหแขอมูลดวยปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูป หาคาความถี่ (f) รอยละ (%) คาฉลี่ย () 
สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ละบบพหุคูณ (Multiple Correlation) พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความสัมพันธแ
ระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 นําขอมูลที่เดซึ่งป็นขอมูลชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาทําการวิคราะหแตามลําดับดังนี้ 
 1. การวิคราะหแดวยสถิติชิงบรรยายพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยางละตัวปรที่ศึกษาดย
การจกจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean) ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) วิคราะหแความสัมพันธแระหวางทักษะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ดย฿ชสถิติคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานมี
รายละอียดดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิคราะหแสถานภาพผูตอบบบสอบถามนํา เปจกจงความถี่(Frequency) ละหาคา
รอยละ (percentage) 
  ตอนที่ 2 การวิคราะหแกี่ยวกับทักษะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษาหาคาฉลี่ย ( 
Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ฿นการปลผลการวิคราะหแขอมูล 
  ตอนท่ี 3 การวิคราะหแกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ หาคาฉลี่ย 
(Mean )ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S. D.)฿นการปลผลการวิคราะหแขอมูล 
 2. การวิคราะหแดวยสถิติชิงอางอิงการวิคราะหแขอมูลความสัมพันธแของตัวปร X ละตัวปร Y ดย
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ละ
บบพหุคูณ(Multiple Correlation) พื่อหาคาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทักษะภาวะผ๎ูนําด๎าน Soft Skills ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ๑ 
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  ทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 ดานดยภาพรวม อยู฿นระดับมาก 
มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาความป็นมืออาชีพละจริยธรรมมีคาฉลี่ยมากที่สุด อยู฿นระดับมาก ละดานที่มี
คาฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแอยู฿นระดับมาก ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาฉลี่ย  ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับการปฏิบตัิดานทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills 
 ของผูบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกดัอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ดยภาพรวม 

ปฏิบัติด๎านทักษะภาวะผู๎นําด๎าน Soft Skills  
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. การทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ   4.29 0.66 มาก 
2. การสื่อสารละการนําสนอ 4.27 0.65 มาก 
3. การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแ 4.20 0.63 มาก 
4. ความสามารถของภาวะผูนาํ   4.26 0.61 มาก 
5. การพัฒนาคนละการสรางนวัตกรรม    4.23 0.62 มาก 
6. การรียนรูการ฿ชทคนลยสีารสนทศ   4.23 0.66 มาก 
7. ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม    4.37 0.57 มาก 
8. การสรางความสัมพันธแกับผูอื่น   4.21 0.66 มาก 

ภาพรวมโดยเฉลี่ย 4.26 0.63 มาก 
 
 2. วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
  ผลการศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแดยภาพรวมทั้ง 3  ดาน 
อยู฿นระดับ มาก มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาภาวะผูนําดานคุณภาพ มีคาฉลี่ยมากที่สุดอยู฿นระดับมาก  ละ
ดานที่มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการพัฒนาบุคลากร อยู฿นระดับมาก ดังตารางที ่2  
 

ตารางที่ 2 คาฉลี่ย ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับการปฏิบตัิดานวัฒนธรรมคณุภาพของผูบริหาร
 สถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ดยภาพรวม 

วัฒนธรรมคณุภาพ ระดับการปฏิบตั ิ

X  S.D. ปลผล 
1.  ภาวะผูนําดานคุณภาพ 4.29 0.62 มากที่สุด 
2.  การพัฒนาคุณภาพอยางตอนือ่ง 4.28 0.62 มากที่สุด 
3.  การพัฒนาบุคลากร 4.26 0.63 มาก 

ภาพรวมดยฉลี่ย 4.26 0.63 มากที่สุด 
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 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะภาวะผ๎ูนําด๎าน Soft Skills ของผ๎ูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
คุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑  
  ผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพันธแทางบวกกับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ฿นภาพรวมมีคา
ความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก พบวาคูที่มีความสัมพันธแสูงสุดคือความสามารถของภาวะผูนํา  (X4) กับการพัฒนา
คุณภาพอยางตอนื่อง  (Y2) (r = 0.799) มีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก  สวนคูท่ีมีความสัมพันธแกันนอยที่สุดคือการ
ทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ  (X1) กับการพัฒนาบุคลากร  (Y3) (r = 0.641) มีความสัมพันธแอยู฿นระดับปานกลาง 
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สดงผลการวิคราะหแความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษา
 กับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
 บบ Multiple Correlation ซึ่งผลการวิคราะหแปรากฏตามตารางดังนี้ 

ทักษะภาวะผูนาํดาน Soft Skills ภาวะผูนํา
ดานคุณภาพ   

(Y1) 

การพัฒนา
คุณภาพอยาง
ตอนื่อง (Y2) 

การพัฒนา
บุคลากร  

(Y3) 

วัฒนธรรม
คุณภาพ 
(Yt0t) 

rxy rxy rxy rxy 
1.การทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ   0.694 0.692 0.641 0.726 
2. การสื่อสารละการนําสนอ 0.787 0.784 0.723 0.822 
3.การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแ 0.705 0.731 0.680 0.756 
4.ความสามารถของภาวะผูนํา   0.785 0.799 0.729 0.828 
5. การพัฒนาคนละการสรางนวัตกรรม    0.747 0.707 0.717 0.778 
6. การรียนรูการ฿ชทคนลยสีารสนทศ   0.723 0.709 0.719 0.770 
7.ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม 0.763 0.701 0.656 0.762 
8.การสรางความสมัพันธแกับผูอื่น   0.782 0.761 0.714 0.809 

Multiple Correlation 0.857 0.844 0.801 0.892 
r2 0.735 0.713 0.642 0.796 

 
 4. การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑แบบพหุคูณ  (Multiple correlations) ระหวํางทักษะภาวะผ๎ูนําด๎าน 
Soft Skills ของผ๎ูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑  
  ทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills มีความสัมพันธแกับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุแ (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดยทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ทั้ง 8 ดาน
รวมกันพยากรณแวฒันธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแดยรวมเดรอยละ 79.6 ดังตาราง
ที่ 4 
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ตารางที่ 4 สดงผลการวิคราะหแความสัมพันธแทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับ
 วัฒนธรรมคณุภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ดยภาพรวม   

ทักษะภาวะผู๎นําด๎าน Soft Skills วัฒนธรรมคุณภาพ (Yt0t)    
rxy  p-value 

1. การทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ   0.726 0.000 
2. การสื่อสารละการนําสนอ 0.822 0.000 
3. การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแ 0.756 0.000 
4. ความสามารถของภาวะผูนาํ   0.828 0.000 
5. การพัฒนาคนละการสรางนวัตกรรม    0.778 0.000 
6. การรียนรูการ฿ชทคนลยสีารสนทศ   0.770 0.000 
7. ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม 0.762 0.000 
8. การสรางความสัมพันธแกับผูอื่น   0.809 0.000 

Multiple Correlation 0.892 
r2 0.796 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ ผูศึกษาขอนําสนออภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
 1. ทักษะภาวะผ๎ูนําด๎าน Soft Skills ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ๑ 
  ทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุแ ดยภาพรวมทั้ง 8  ดาน อยู฿นระดับมาก ทั้งนี้นื่องจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแมี
นยบายการดํานินงานของผูบริหารสถานศึกษา฿นการกระตุนละมุงสงสริม฿หบุคคลากรทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติงานทํางานป็นทีม มีการสื่อสารพื่อ฿หกิดการรียนรูรวมกันละมีการพัฒนาคนละการสรางนวัตกรรมอยาง
ตอนื่องพื่อ฿หบรรลุตามปูาหมายของการจัดการอาชีวศึกษา สอดคลองกับ วัลลภา อารีรัตนและคณะ (2555) ที่
กลาววาการ฿ช Soft Skills สําหรับบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทักษะดานตางๆ เดกการคิดวิคราะหและการ
กปใญหา  การสื่อสารละนําสนอ การทํางานป็นทีม การศึกษารียนรูละการ฿ชขอมูลสารสนทศ  การพัฒนา
ละการสรางนวัตกรรม จริยธรรมละความป็นมืออาชีพ ละภาวะผูนํา ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ (Crosbie.2005:45-
51) กลาววาทักษะภาวะผูนําดานมนุษยแ (Leadership Soft Skills) ป็นทักษะสรางสัมพันธภาพคือ การสรางความ
สามัคคีป็นน้ําหนึ่ง฿จดียวระหวางผูนําละผูรวมงาน฿นกลุมผูรวมงานดวยกันองพื่อขับคลื่อนองคแการ฿หสู
ความสําร็จ 
  มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ความป็นมืออาชีพละจริยธรรม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมาก สดง฿ห
ห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ  ปฏิบัติหนาที่฿นการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ป็นผูนําการปลี่ยนปลง ป็นผูมีความรูดี มีบุคลิกภาพดี ละมีคุณธรรมจริยธรรม฿นการปฏิบัติตน
ละปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ ทองทิพภา  วิริยะพันธแ (2550) เดกลาววาทักษะผูบริหารมืออาชีพป็นสิ่งสําคัญที่
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ผูบริหารมืออาชีพจะตองตระหนักถึง฿นการบริหารงานมีปใจจัยหลายอยางชนกลยุทธแ฿นการบริหารงาน การทํางาน
รวมกบับุคคลอื่น ผูบริหารควรมีความฉลียวฉลาด ตองมีปูาหมาย กระตือรือรน฿นการทํางานสูง มั่นคง฿นตนอง ละมี
ทักษะ฿นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
  การคิดวิคราะหและกปใญหาอยางสรางสรรคแมีคาฉลี่ยอยู฿นระดับนอยท่ีสุดสดง฿หห็นวา ผูบริหาร
สถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ  มีความพยายามการคิดวิคราะหและกปใญหาอยาง
สรางสรรคแ ฿นการวิคราะหแปใญหาจากสถานการณแที่ยุงยาก ตองมีทักษะ฿นการสังกตุ การวิคราะหแ การจํานก
ยกยะขอมูลขาวสารละยังตองสวงหาขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลายพื่อเดขอสรุป กเขปใญหาละประมิน
สถานการณแเดอยางมนยําละถูกตอง ป็นข้ันตอนท่ีซับซอนละมีรายละอียดมากมีความยากลําบาก฿นการปฏิบัติ 
สอดคลองกับ สํานักงานลขาธิการสภาการศึกษา (2550) เดกลาววาทักษะการกปใญหาป็นการ฿ชประสบการณแที่
คนพบดวยตนองกิดจากการสังกตการก็บขอมูลการวิคราะหแขอมูลการตีความละการสรุปความพื่อนําเปสูการ
กปใญหาอยางมีหตุผล  
 2. วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
  ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติดานวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
ดยภาพรวมทั้ง 3  ดาน อยู฿นระดับมาก ทั้งนี้นื่องจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแมีนยบายการ
ดํานินงานมุงนนการพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่องพื่อ฿หกิดคุณภาพ฿นการจัดการรียนการสอนของหลักสูตรตางๆ
อยางตอนื่องจนป็นวัฒนธรรม ท่ียึดถือปฏิบัติรวมกันซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพมีความสําคัญ฿นการพัฒนาองคแการหาก
องคแการขาดวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพก็สงผล฿หขับคลื่อนการพัฒนาป็นเปเดยาก สอดคลองกับ ชาญ
ณรงคแ พรรุงรจนแ (2557) กลาววาหากองคแการ฿ดมีวัฒนธรรมองคแการที่ขมข็งการพัฒนางาน฿นดานตางๆก็จะ
ประสบความสําร็จเดงาย  
  มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาภาวะผูนําดานคุณภาพ มีคาฉลี่ยมากที่สุด อยู฿นระดับมาก  ทั้งนี้
นื่องจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแมีผูบริหารที่มีความสามารถมีทักษะภาวะผูนําที่มุงนนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอนื่อง สามารถนําบุคลากร฿นสถานศึกษา฿หรวมมือกันปฏิบัติงาน฿หบรรลุผลสําร็จตาม
ปูาหมายคุณภาพของหนวยงานดยผูบริหารมีความรูความขา฿จ฿นระบบคุณภาพการศึกษาละหลักการการจัดการ
คุณภาพมีความคิดริริ่มละสงสริมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสวงหาความรู฿นการพัฒนาระบบคุณภาพรวมทั้ง
การสรางคานิยมความรูสึกที่ดี สอดคลองกับ Batten  (1992) กลาววาความมุงมั่นของผูบริหาร ป็นสิ่งที่นําเปสู
สภาวะของการทํางานท่ีประสบความสําร็จละความมุงมั่น฿นรื่องคุณภาพของผูบริหารถือป็นขอกําหนดประการ
สําคัญที่ขาดเมเด฿นการปฏิบัตงิานพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพน้ันผูบริหารตองมีความมุงมั่นนําองคแการเปสูวิสัยทัศนแ
พันธกิจละปูาหมายขององคแการที่เดกําหนดเว  
  มื่อพิจารณาดานที่มีคาฉลี่ยนอยที่สุดคือการพัฒนาบุคลากร มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับมากสดง฿หห็นวา
ผูบริหารวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแมุงนนการพัฒนาบุคลากรอยางตอนื่อง สถานศึกษาสนับสนุน฿ห
บุคลากรเดรับการพัฒนาทักษะละความรู฿หมท่ีสอดคลองกับความตองการละความกาวหนา฿นวิชาชีพ สงสริม฿ห
บุคลากรพัฒนาวิชาชีพ ดวยการฝึกอบรมละการศึกษาดูงานพื่อนําเป฿ช฿นการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสมศักดิ์ ดล
ประสิทธิ์ (2550) ที่กลาววาการทํางานทุกอยางทุกประภท จะสามารถขงขันละยืนหยัดอยูเด จะตองเดรับการ
ปรับปรุงละพัฒนาอยางตอนื่องดยฉพาะการพัฒนาบุคลากร ละยังสอดคลองกับ  Batten (1992) ที่กลาววา
องคแการที่มีการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพกิดขึ้นนั้นบุคลากรป็นบุคคลสําคัญที่ขับคลื่อนการทํางานเปสูวัฒนธรรม
คุณภาพซึ่งการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ฿หกิดขึ้นบุคลากรจะตองเดรับการสงสริมละการฝึกอบรมการทํางานการ
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สนับสนุน฿หบุคลากรมีความกระตือรอืรน฿นการพัฒนางานอยูสมอสนับสนุนบุคลากร฿หป็นผู฿ฝุศึกษาหาความรูละ
มีการรียนรูอยางตอนื่อง 
 
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะภาวะผู๎นําด๎าน Soft Skills ของผ๎ูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
คุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ๑  
  จากผลการวิจัย พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ อยูระหวาง 0.641- 0.799 ทุกดาน
มีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้นื่องจากในการบริหารจัดการจะตอง
ปรับบบภาวะผูนําของตนอง฿นการทํางาน฿หสอดคลองกับสถานการณแ หรือปูาหมาย ละตรงกับความตองการ
ของผูรวมงานดังน้ันผูบริหารตองมีทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills สอดคลองกับ (Macvicar.2006 :42-44 ) กลาว
วาผูบริหารที่฿ช “soft skills” ฿นการบริหารจัดการจะตองปรับบบภาวะผูนําของตนอง฿นการทํางาน฿หสอดคลอง
กับสถานการณแ หรือปูาหมาย ละตรงกับความตองการของผูรวมงานดังนั้นผูบริหารตองสรางบรรยากาศทาง
อารมณแ ประสานความสัมพันธแกับบุคลากรทุกคน฿หมีกําลัง฿จ฿นการทํางานรวมกันถึงมจะพบอุปสรรคละยัง
สอดคลองกับ (Crosbie.2005:45-51) ที่ระบุวาทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills มุงนนทั้งผลสําร็จละ
ความสัมพันธแ (Results as well as relationship) ดังนั้นผูนําจะตองชวยผูรวมงาน฿หมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ระบุปูาหมายละคุณคาของงานที่ปฏิบัติละการทํางานรวมกันของสมาชิกตละคนพื่อยกระดับองคแการ฿หมี
คุณภาพ 
  มื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย(R2) ของทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ทั้ง 8 ดานสามารถ
พยากรณแวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแเดรอยละ  79.6  (r2=0.796) ทั้งนี้
นื่องจากการดํานินงานของผูบริหารมีความพยายาม฿นการสงสริมละกระตุน฿หบุคลากร฿หความรวมมือ฿นการ
ปฏิบัติงาน พื่อ฿หกิดการรียนรูรวมกันละมีการพัฒนารวมกันอยางตอนื่องป็นวัฒนธรรมคุณภาพพื่อ฿หบรรลุ
ตามปูาหมายของสถานศึกษา สอดคลองกับ (Crosbie.2005:45-51) กลาววาทักษะภาวะผูนําดานมนุษยแ 
(Leadership Soft Skills) ป็นทักษะสรางสัมพันธภาพคือ การสรางความสามัคคีป็นน้ําหนึ่ง฿จดียวระหวางผูนํา
ละผูรวมงาน฿นกลุมผูรวมงานดวยกันอง พื่อขับคลื่อนองคแการ฿หบรรลุตามวัตถุประสงคแ ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ 
วัลลภา อารีรัตนและคณะ (2555) กลาววา Soft Skills สําหรับบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทักษะ 7 ดานเดก 
1) การคิดวิคราะหและการกปใญหา 2) การสื่อสารละนําสนอ 3) การทํางานป็นทีม 4) การศึกษารียนรูละการ
฿ชขอมูลสารสนทศ 5) การพัฒนาละการสรางนวัตกรรม 6)จริยธรรมละความป็นมืออาชีพ ละ 7) ภาวะผูนํา ซึ่ง
ทักษะหลานี้จะทํา฿หการทํางานรวม฿นองคแการนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงคและปูาหมายของสถานศึกษา 
  มื่อพิจารณารายดานพบวาคูที่มีความสัมพันธแสูงสุด คือ ความสามารถของภาวะผูนํา  (X4) กับการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง  (Y2) (r = 0.799) มีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก นื่องจากผูบริหารมีความสามารถ฿น
การกําหนดวิสัยทัศนแ  พันธกิจ คานิยมรวม กําหนดกฎกณฑแ นวทางการปฏิบัติงาน สรางรงจูง฿จ฿หบุคคลหรือ
กลุมปฏิบัติหนาท่ีตามความตองการดวยความต็ม฿จ ละการกระตุน฿หบุคลากรทํางานจนสําร็จบรรลุตามปูาหมาย
ที่ตั้งเว สอดคลองกับ owell  (2004) กลาววาผูนําตองมองห็นคุณคาความสามารถพิศษ฿นการทํางานของตละคน
ขยายการมีสวนรวมของผู฿ตบังคับบัญชาสรางความตระหนัก฿หกิดกับผู฿ตบังคับบัญชาวาขาป็นสวนหนึ่งของ
องคแการดยมีสวนรวม฿นการประชุมพื่อกําหนดทิศทางมีการปรับปลี่ยนนยบายตาง ๆ ขององคแการพื่อบรรลุ
ปูาหมายสูงสุดรวมกัน ละยังสอดคลองกับ (George and Mclean, 2007:26-32) กลาววาภาวะผูนํากี่ยวของกับ
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การระดมกลุมคน฿กลชิด฿หมาลกปลี่ยนวิสัยทัศนแห็นคุณคาละ฿หอํานาจความเววาง฿จการสนับสนุน฿หป็นผูนํา
ตามบทบาทละหนาที่สนับสนุน฿หกิดการปลี่ยนปลง฿นองคแการดยการอธิบายละตั้งปูาหมายพื่อ฿หบรรลุ
วัตถุประสงคแที่ตั้งเวซึ่งจะทํา฿หสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง   
มื่อพิจารณารายดานพบวาคูที่มีความสัมพันธแต่ําสุด คือการทํางานป็นทีมรวมรงรวม฿จ (X1) กับการพัฒนา
บุคลากร   (Y3)  (r = 0.641) มีความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้นื่องจากผูบริหารทํางานดยประสานความรวมมือ
ละยอมรับฟใงความคิดห็นซึ่งกันละกันดยยอมรับความตกตางระหวางบุคคลละยอมรับการตัดสิน฿จของทีม มี
การวางผนละรวมกันทํางานอยางมุงมั่นตั้ง฿จละทุมท พัฒนาความสามารถ฿หกับบุคลากรพื่อรียนรูวิธีการละ
ทักษะ฿หมๆ฿นการทํางาน สอดคลองกับ Trent (2004) กลาววาการทํางานป็นทีมผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะมีบทบาท
ที่สําคัญมาก฿นการสรางสรรคและสงสริมการสดงออกกระตุน฿หสมาชิก฿นทีมมีสวนรวม฿นการกระทํานั้นอยาง
จริงจังนอกจากนั้นผูนําที่มีประสิทธิภาพจะพิจารณาจากความเมห็นดวยกับปฏิกิริยาบางสวนของทีมซึ่งปูาหมาย
ของทีมคือจุดข็งทีจะขา฿จตละบุคคลบงปในความคิดที่มีบงปในความรูสึกละปิด฿จยอมรับความคิดที่ตกตาง
ระหวางบุคคล ละยังสอดคลองกับ Feltner et al. (2008) เดกลาวเววาการทํางานป็นทีมของผูนําที่มี
ประสิทธิภาพนั้นตองยอมรับทุกความตองการของผู฿ตบังคับบัญชาละผูนําตองมีความสามารถ฿นการลือกการ
กระตุน฿นการทํางาน ละการนําพาองคแการสูปูาหมายเด 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวาทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ของผูบริหารสถานศึกษาดานความป็นมอื
อาชีพละจริยธรรมมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งวิทยาลัย฿นสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอื่นสามารถนําขอมูล
สารสนทศที่เดจากการวิจัยเปพัฒนาผูบริหารดานความป็นมืออาชีพละจริยธรรม พื่อ฿หสถานศึกษากิด
วัฒนธรรมคุณภาพ   
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรเดรับการพัฒนาดานการติดตอสื่อสารละการนําสนอผูบริหารควรมี
การอบรมละกํากับติดตามการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละผูบริหารควรป็นตัวอยาง฿นการนําทคนลยีพื่อการ
นําสนอขอมูลละลดความขัดยง฿นองคแการ 
  1.3 ทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ทั้ง 8 ดาน มีความสัมพันธแกันกับวัฒนธรรมคุณภาพอยางมี
นัยสําคัญละสามารถพยากรณแวัฒนธรรมคุณภาพเดรอยละ 79.6 พราะฉะนั้นพื่อ฿หกิดวัฒนธรรมคุณภาพ฿น
สถานศึกษา ควรมีการพัฒนาทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ทั้ง 8 ดานควบคูกันเป 
 2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาปใจจัยทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills ที่สงผลตอวัฒนธรรมคุณภาพ พื่อที่จะนํา
ผลจากการวิจัยทํา฿หทราบวามีปใจจัย฿ดบางที่สงผลตอวัฒนธรรมคุณภาพ พื่อนําเปพัฒนา฿หสถานศึกษากิด
วัฒนธรรมคุณภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษาชิงคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมคุณภาพที่ปรากฏ฿หห็นดนชัดพื่อ
ถอดบทรียนมาพัฒนาสถานศึกษา฿หกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
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ภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF SECONDARY SCHOOLS 

 
นิศรา มูลวรรณ1 นริศ สวัสดี2 และ เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์3 

NISARA MOONWAN1 NARIS SAWASDEE2 AND JENJOB SUKSANGPRASIT3 
1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตรแ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี
2อาจารยแ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําเพพรรณี 

3อาจารยแ สาขาวิชาทคนลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําเพพรรณี 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารละประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา
ละศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของรงรยีนมัธยมศึกษา พรอมทั้งสรางสมการ
พยากรณแ กลุมตัวอยาง เดก หัวหนากลุมสาระการรียนรู฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ขต 17 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 312 คน  ครื่องมือวิจัยมีลักษณะป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ บง
ออกป็น 2 ตอน คือ 1) บบวัดภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน จํานวน 45 ขอ ละ 2) บบวัดประสิทธิผลของ
รงรียน จํานวน 45 ขอ มีคาความช่ือมั่นทากับ .97 ละ.98 วิคราะหแขอมูลดวยคาฉลี่ย ความบี่ยงบนมาตรฐาน 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบพียรแสัน ละการวิคราะหแการถดถอยอยางงาย 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูง 2) ประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูง 3) ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธแทางบวก฿นระดับสูงกับประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรางสมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ คือ Ŷ =1.29 + 
.68**X ละ Zy= .80**Zx 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําของผูบริหาร, ประสิทธิผลของรงรียน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to study administrators’ leadership and the 
effectiveness of secondary schools, 2) to study the relationship between administrators’ 
leadership and the effectiveness of secondary schools, and 3) to create a prediction equation of 
administrators’ leadership affecting the effectiveness of secondary schools. The sample was a 
group of 312 teachers as chief of school’s learning department under the Secondary Educational 
Service Area Office 17 in academic year 2017. The research instruments  were 2 part of five-rating 
scale questionnaire. The first part were 45-items about administrators’ leadership. The second 
part were 45-items about school effectiveness. The 2 parts had an alpha-coefficient of .97 and 
.98 respectively. The statistics used for data analysis and hypothesis testing were: mean, standard 
deviation, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and simple regression analysis. 
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 The results of the study were as follows: 1) administrators’ leadership of secondary 
schools was at the high level, 2) effectiveness of secondary schools was at the high level, 3) the 
relationship between administrators’ leadership and effectiveness of secondary schools was 
positive at the high level at the statistically significant level of .01, and 4) administrators’ 
leadership affecting effectiveness of secondary schools at the statistically significant level of .01 
allows for the creation of a prediction equation with raw scores of  Ŷ =1.29+ .68**X and standard 

scores of 
yẐ = .80**

xZ  
Keywords : administrators’leadership, schools’effectiveness 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ประทศเทย฿ชคนป็นศูนยแกลางของการพัฒนามาตั้งตปี พ.ศ. 2540 จนถึงปใจจุบัน ดย฿ชการศึกษาป็น
ครื่องมือ฿นการพัฒนาคน฿หมีคุณภาพ (ราชกิจจานุบกษา.  2559 : 4) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองมีคุณภาพสูงที่
ป็นประสิทธิผลของรงรียนซึ่งหมายถึงดัชนีช้ีวัดความสําร็จ฿นการจดัการศึกษาของรงรียนซึ่งป็นหนาที่ละความ
รับผิดชอบดยตรงของผูบริหารรงรียน฿นการบริหารจัดการศึกษาของรงรียน฿หมีประสิทธิผ ลสูง ดยผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีละ฿ชภาวะผูนํา฿นการบริหารจัดการศึกษาของรงรียนพราะภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนป็น
คุณลักษณะที่มีความสําคัญมากของผูบริหารที่สามารถ฿ชอิทธิพล฿นการสรางรงบันดาล฿จ นมนาวละจูง฿จครูละ
บุคลากรทางการศึกษา฿นรงรียน฿หทํางานรวมกันอยางต็มศักยภาพพื่อ฿หการจัดการศึกษาของรงรียนบรรลุผล
สําร็จตามปูาหมายของรงรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยความช่ือมั่นละศรัทธา฿นตัวผูบริหารรงรียน ละ฿ช
ปรับปลี่ยนวัฒนธรรมรงรียน฿หทันตอการปลี่ยนปลงตอความจริญกาวหนาของวิทยาการละทคนลยีทางการ
ศึกษา ละการปลี่ยนปลงของสังคมลกตามความตองการของผูบริหารรงรียน 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักวาผู รียนทุกคนมี
ความสามารถ฿นการรียนรูละพัฒนาตนองเดละถือวาผูรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงสริม฿หผูรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติละต็มตามศักยภาพ กระบวนการรียนรู฿หสถานศึกษาละ
หนวยงานท่ีกี่ยวของดํานินการ จัดนื้อหาสาระละกิจกรรม฿หสอดคลองกับความสน฿จละความถนัดของผูรียน 
ดยคํานึงถึงความตกตางระหวางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การผชิญสถานการณและการ
ประยุกตแความรูมา฿ชพื่อปูองกันละกเขปใญหา จัดกิจกรรม฿หผูรียนเดรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกปฏิบัติ฿ห
ทําเด คิดป็น ทําป็นรักการอานละกิดการ฿ฝุรูอยางตอนื่อง จัดการรียนการสอนดยผสมผสานสาระความรูดาน
ตาง ๆ อยางเดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามละคุณลักษณะอันพึงประสงคแเว฿นทุกวิชา 
สงสริมสนับสนุน฿หผูสอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพวดลอม สื่อการรียน ละอํานวยความสะดวกพื่อ฿หผูรียน
กิดการรียนรู ละมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ฿ชการวิจัยป็นสวนหนึ่งของกระบวนการรียนรู (ราชกิจจานุบกษา.  
2542 : 7-8)  รงรียนมัธยมศึกษามีหนาที่จัดการศึกษา฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดยจัดการศึกษา฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนละตอนปลายซึ่งป็นระดับท่ีผูรียนตองตัดสิน฿จลือกสนทางชีวิตสําหรับอนาคตของตนองดย
ออกเปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ฿นระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนละตอน
ปลายจึงมีความสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูรียนละคุณภาพของพลมืองซึ่งขึ้นอยูกับประสิทธิผลของรงรียน
มัธยมศึกษา 
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 จากความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน฿นการบริหารจัดการศึกษาของรงรียน฿หมี
ประสิทธิผลสูง รวมทั้งความสําคัญของรงรียนมัธยมศึกษาที่กลาวมาลวขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา พื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้มา฿ชป็นขอมูล฿นการกําหนด
นวทาง฿นการพัฒนาการจัดการศึกษาละประสิทธิผลของรงรียน฿หสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนมัธยมศึกษา 
 2. พื่อศึกษาประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา 
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา 
 4. พื่อสรางสมการพยากรณแภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียน
มัธยมศึกษา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ภาวะผ๎ูนําของผ๎ูบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการการ฿ชอิทธิพล การสรางรงบันดาล฿จ การนม
นาวละจูง฿จของผูบริหารรงรียนที่มีตอครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นรงรียน฿หสามารถทํางานรวมกันดวย
ความจริง฿จ สมัคร฿จ มุงมั่น ตั้ง฿จ อุทิศตนละ฿ชความสามารถอยางต็มศักยภาพพื่อ฿หการจัดการศึกษาของ
รงรียนบรรลุผลสําร็จตามปูาหมายของรงรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ดัชนีช้ีวัดความสําร็จ฿นการจัดการศึกษาของรงรียนที่ป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน สมรรถนะละคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียน ความผูกพัน ความพึงพอ฿จละรงจูง฿จ฿นการ
ทํางานของครู ทักษะละภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน การมีสวนรวมของผูปกครองละชุมชน 
 ผ๎ูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     ขต 
17 ปีการศึกษา 2560 
 ครู  หมายถึง ครูที่ทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 
17 ปีการศึกษา 2560 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยนํานวคิดภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนของซอรแจิอวนนิ (Sergiovamni.  1978 : 15-17) ละ
ผลการวิจัยของฮคมน (Hackman.  1969 : 158) มา฿ชป็นกรอบนวคิด฿นการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
รงรียน฿น 6 ดาน พรอมทั้งนําประด็นการวัดประสิทธิผลของรงรียนของคมบลลแ (Cambell.  1977 : 36-41) 
ละรูปบบการวัดประสิทธิผลของรงรียนของฮอย ละมิสกล (Hoy and Miskel.  1991 : 381) มา฿ชป็นกรอบ
การวัดประสิทธิผลของรงรียน฿น 3 ดาน ดังภาพประกอบ 1 
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   ตัวปรพยากรณแ ตัวปรกณฑแ 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1. ประชากร เดก ครู฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 17 ปีการศึกษา 
2560 จาก 39 รงรียน จํานวน 1,472 คน (สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 17.  2559 : 17) 
 2. กลุมตัวอยาง เดก หัวหนากลุมสาระการรียนรู฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 17 ฿นปีการศึกษา 2560  จาก 39 รงรียน ๆ ละ 8 คน จํานวน 312 คน  ดย฿ชกณฑแการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางสําหรับการวิคราะหแการถดถอยของทาบนิคละฟิดล (Tabachnick and Fidell.  2001 : 107)  สตีวน 
(Steven.  2002 : 72) ละ พัลลนทแ (Pallant.  2005 : 142) ละกณฑแกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับอางอิง
สูประชากร฿ชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของครจซี่ละมอรแกน (Krejcie and Mogan.  1970 : 607-610) 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 ครื่องมือวิจัยมีลักษณะป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามทฤษฎีการวัดจตคติของ
ลิคอรแท (Likert.  1993 : 247) บงป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  บบวัดภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน จํานวน 45 
ขอ  ละตอนท่ี 2 บบวัดประสิทธิผลของรงรียน จํานวน 45 ขอ มีคาความช่ือมั่นทากับ .97 ละ .98 
 การสร๎างเคร่ืองมือวิจัย 
 ผูวิจัยดํานินการสรางละพัฒนาครื่องมือวิจัยตามวิธีของพั้นชแ (Punch.  1998 : 95-96) 6 ขั้น ดังนี ้
 1. นิยามปฏิบัติการภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนละประสิทธิผลของรงรียน 
 2.฿ชทคนิคการวัดจตคติของลิคิรแท (Likert.  1993 : 247) ป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
 3. สรางขอความที่฿ชวัดภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน 75 ขอความ  ละสรางขอความที่฿ชวัด
ประสิทธิผลของรงรียน 90 ขอความ  หาคาความที่ยงตรงชิงนื้อหาละจุดประสงคแดยผูทรงคุณวุฒิ 7 คน เด
ขอความทึ่฿ชวัดภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน  72 ขอ มีคาดัชนี IOC ตั้งต .57 ถึง 1.00  ละขอความทึ่฿ชวัด
ประสิทธิผลรงรียน จํานวน 89 ขอความ มีคาดัชนี IOC ตั้งต .57 ถึง 1.00  
 4. นําขอความตามขอ 3 สรางบบทดลองหาคาอํานาจจํานกรายขอลวนําเปทดลอง฿ชกับครูรงรียน
สอยดาววิทยา ที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน นําขอมูลที่เดมาหาคาอํานาจจํานกรายขอ ดยการหาคา

ภาวะผูนําของผูบริหารรงรยีน 
1.  ดานนยบาย 
2.  ดานวิชาการ 
3.  ดานการนิทศการศึกษา 
4.  ดานการจัดการองคแการ 
5.  ดานการบริหารรงรียน 
6.  ดานทีมงาน 

ประสิทธิผลของรงรียน 

1.  ดานนักรียน 

2.  ดานคร ู
3.  ดานการบริหารจัดการ 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบพียรแสันระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวมทั้งฉบับ ทุกขอมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ
ระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวมทั้งฉบับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r ≥ .26) ดยบบวัดภาวะผูนํา
ของผูบริหารรงรียน มีคาอํานาจจํานกรายขอตั้งต .42 ถึง .90 ละบบวัดประสิทธิผลของรงรียน มีคาอํานาจ
จํานกรายขอตั้งต .37  ถึง .90  
 5. นําขอความที่มีคาความที่ยงตรง (IOC) ตั้งต .50 ขึ้นเป ละมีคาอํานาจจํานกรายขอ (r) ตั้งต .26 
ขึ้นเป มาสรางบบวัดภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน 45 ขอ มีคาความที่ยงตรง (IOC) ตั้งต .57 ถึง 1.00 ละมี
คาอํานาจจํานก (r) ตั้งต .42 ถึง .90  ละบบวัดประสิทธิผลรงรียน 45 ขอ มีคาความที่ยงตรง (IOC) ตั้งต 
.57 ถึง 1.00 ละมีคาอํานาจจํานก (r) ตั้งต .52 ถึง .90  
 6. นําครื่องมือวิจัยเปทดลอง฿ชกับครูที่เม฿ชกลุมตัวอยางหรือกลุมที่ทดลอง฿ชครั้งรก 40 คน ลวนํา

ขอมูลที่เดมาหาคาความช่ือมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  
1990 : 202-204) เดคาความช่ือมั่นของครื่องมือวิจัย ตอนท่ี 1.ทากับ97 ละ ตอนที่ 2 .98   
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. วิคราะหแภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน ละประสิทธิผลของรงรียนดวยวิธีการหาคาฉลี่ย (  ) 
ละความบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. วิคราะหแความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนกับประสิทธิผลของรงรียน ดวยวิธีการ
หาคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  
 3. วิคราะหแภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนดวยวิธีการวิคราะหแการ
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis)  
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ  
 1. สถิติพื้นฐาน ป็นคาสถิติที่฿ชอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง เดก 
  1.1 คาฉลี่ย (Mean :  )  
  1.2 ความบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 2. สถิติที่฿ช฿นการตรวจสอบคุณภาพของครื่องมือวิจัย 
  2.1 คาฉลี่ย (Mean :  ) ฿ชหาคาความที่ยงตรงหรือดัชนี IOC ของขอความรายขอ 
  2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสันระหวางคะนนรายขอกับคะนนรวมทั้ งฉบับ (Item-
total Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ฿ชหาคาอํานาจจํานกของขอความรายขอ  
  2.3 สัมประสิทธ์ิอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัช ฿ชหาคาความช่ือมั่นของบบวัดทั้งฉบับ  
 3. สถิติที่฿ช฿นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพียรแสัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) ฿ชทดสอบความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของรงรียน  
   3.2 การวิคราะหแการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ฿ชทดสอบภาวะผูนําของ
ผูบริหารรงรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียน ละสรางสมการพยากรณแ  
 
 
 



 

 

1153 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิคราะหแขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียน สดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา 

ตัวปร 
N = 312 

df rxy a b   
  S.D. 

ภาวะผูนําของ
ผูบริหารรงรียน 

4.15 .84 
311 .80** 1.29 .68** .80** 

ประสิทธิผลของ
รงรียน 

4.09 .71 

** มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 1  สดงวา ภาวะผูนําของผูบริหารละประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูงละ
มีความสัมพันธแกันทางบวกระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดยภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอ
ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ คือ  
Ŷ  =  1.29 + .68**X  ละสมการพยากรณแ฿นรูปคะนนมาตรฐาน คือ  Zy   =  .80**Zx 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยเวดังนี้ 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนอยู฿นระดับสูง  
 2. ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูง  
 3. ภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนมีความสัมพันธแทางบวก฿นระดับสูงกับประสิทธิผลของรงรียน
มัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอธิบายซึ่งกันละกันเด รอยละ 64 
 4. ภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนสงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ คือ  Ŷ  = 1.29 + .68**X  ละสมการพยากรณแ฿นรูปคะนน
มาตรฐาน คือ  Zy = .80**Zx 

 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนอยู฿นระดับสูง  ท้ังนี้พราะวา฿นปใจจุบันการขาสู
ตําหนงผูบริหารรงรียนจะตองเดรับการประมินขาสูตําหนงซึ่งป็นการประมินสมรรถนะทนการประมินความรู
พียงอยางดียว ดยประมิน 2 สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะดานการป็นผูนําการรียนรู ดยผูบริหารจะตองมี
สมรรถนะ฿นตนองละมีความสามารถ฿นการพัฒนาสมรรถนะ฿หกิดกับผู฿ตบังคับบัญชา ละสมรรถนะดานการป็น
ผูนํา฿นการบริหารจัดการ (สํานักงานลขาธิการวุฒิสภา.  2559 : 10-11)  ดยผูบริหารรงรียนตองพัฒนาตนอง฿น 2 
สมรรถนะหลัก ที่ประกอบดวย 11 สมรรถนะยอย  พรอมทั้งสามารถพัฒนาครู฿หมีสมรรถนะยอยทั้ง 11 สมรรถนะ  ซึ่ง
ผูบริหารรงรียนจะตอง฿ชภาวะทางวิชาการ฿นการพัฒนาสมรรถนะดานการป็นผูนําการรียนรู฿หกับครู ละ฿ชภาวะ
ผูนําทางการบริหารจัดการ฿นการพัฒนาสมรรถนะดานการป็นผูนํา฿นการบริหารจัดการ฿หกับครู (สํานักงานลขาธิการ
วุฒิสภา.  2559 : 18) นอกจากน้ี฿นการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารรงรียนจําป็นตอง฿ชภาวะผูนําพราะผูบริหาร
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รงรียนป็นผูที่มีความสําคัญ฿นการบริหารจัดการศึกษา฿หป็นเปตามตามวัตถุประสงคและบรรลุปูาหมายของ
สถานศึกษา  ซึ่งเรทและน (Wright and Noe.  1996 : 392) กลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําเววา ภาวะผูนําป็นสิ่ง
ที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับองคแการ พราะจะพิ่มสริมความสําร็จขององคแการ฿นระยะยาว ซึ่งงานของภาวะผูนําจึงเม฿ช
การดํานินงานตามกรอบงานประจํา ตจะป็นการดํานินงาน฿หกิดผลที่สรางสรรคแตอองคแการ  สอดคลองกับวิรจนแ  
สารรัตนะ (2557 : 38) กลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําเววา ภาวะผูนําของผูนําป็นองคแประกอบที่สําคัญของการ
บริหารงาน องคแการ฿ดจะประสบความสําร็จหรือลมหลว฿นการดํานินงานปใจจัยสําคัญที่สุดคือ ผูนํา  ละนิติพล ภูตะ
ชติ (2559 : 232) กลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําเววา ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของ
บุคคล฿นองคแการ ความสําร็จของงานทั้งหลายกิดจากการขับคลื่อนละผลักดันของผูนํา จนสามารถทํา฿หการทํางาน
ตาง ๆ บรรลุปูาหมายตามที่องคแการตองการ  ฿นสวนความกาวหนาของผูบริหารรงรียนดยการขอลื่อนวิทยฐานะของ
ผูบริหารรงรียนนั้น  ผูบริหารตองผานการประมินความรูความสามารถที่บงออกป็น 2 สวน คือ ความสามารถ฿นการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ละการพัฒนาตนองพื่อพิ่มพูนความรูละทักษะ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 : 28-29)  ซึ่งการประมินความสามารถ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นผูบริหาร
จะตองมีละ฿ชภาวะผูนํา฿นการดํานินงานพื่อรองรับการประมิน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 : 131)  ซึ่งการ
ดํานินงานพื่อรองรับการประมิน฿หประสบความสําร็จละผานการประมินนั้น ผูบริหารจําป็นตองเดรับความรวมมือ
รวมรง รวม฿จจากบุคลากรทุกคน฿นรงรียน นั่นคือ ผูบริหารจะตองกระตุน จูง฿จ ละนมนาว฿หบุคลากรรวมรงรวม
฿จ ซึ่งปฏิบัติงาน฿หบรรลุปูาหมาย ซึ่งป็นการ฿ชภาวะผูนําของผูบริหาร ละภาวะผูนําทางวิชาการผูบริหารดวย  ละ
การพัฒนาตนองพื่อพิ่มพูนความรูละทักษะ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นมีความสําคัญละจําป็นที่ผูบริหาร
ตองพัฒนาอยูตลอดวลา คือ ภาวะผูนํา   
  จากหตุผลดังกลาวสงผล฿หภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนอยู฿นระดับสูงซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ธีระพงษแ  วีระชานนทแ (2550 : 155) ศิริพร  ชัยมงคล (2554 : 144) นิภาภรณแ  ขําปาน (2552 : 82) ดวงดาว  ซตัน 
(2552 : 125) ดาราณี  จันทรแมหา (2555 : 77) ละนนทนัฎดา  วองประจันทรแ (2558 : 79) ที่พบวาภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยู฿นระดับสูง 
 2. ผลการวิจัยที่พบวา ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูง  ทั้งนี้พราะรงรียนมีการ
ดํานินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่บัญญัติเววา
฿หหนวยงานตนสังกัดละสถานศึกษาจัด฿หมีระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาละ฿หถือวาการประกัน
คุณภาพภาย฿นป็นสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดํานินการอยางตอนื่อง พื่อนําเปสูการพัฒนา
คุณภาพละมาตรฐานการศึกษา (ราชกิจจานุบกษา.  2542 : 14)  ซึ่งป็นระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
ประกอบดวยการประมินคุณภาพภาย฿นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ละการพัฒนาคุณภาพศึกษา ดย
รงรียนตองดํานินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาขาสูคุณภาพที่สอดคลองกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (ราชกิจจานุบกษา.  2553 : 2)  ละการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ที่รัฐบาลมุงนน฿หคนเทยเดรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดยมีปูาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนา
คุณภาพละมาตรฐานการศึกษาละการรียนรูของคนเทย พิ่มอกาสทางการศึกษาละการรียนรูอยางทั่วถึงละมี
คุณภาพ  ละส งสริ มการมี ส วนร วมของทุกภาคสวนของสั งคม฿นการบริหารละการจั ดการศึ กษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : คํานํา)  มีกรอบนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนเทยยุค
฿หม฿หมีนิสัย฿ฝุรียนรู สามารถรียนรูเดดวยตนองละสวงหาความรูอยางตอนื่องตลอดชีวิต มีทักษะความรูพื้นฐาน
ละสมรรถนะที่จําป็น฿นการดํารงชีวิตมีระบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมละจริยธรรม สามารถสรางสริม
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สุขภาพกายละจิตที่ดี สามารถทํางานเดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 14) พัฒนาคุณภาพครูยุค
฿หมที่ป็นผูอื้ออํานวย฿หผูรียนกิดการรียนรูป็นวิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบกระบวนการผลิตละพัฒนาครู คณาจารยแ 
ละบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานหมาะสมกับการป็นวิชาชีพช้ันสูง สามารถดึงดูดคนกง คนดี มี฿จรัก฿น
วิชาชีพครูมาป็นครู คณาจารยแ มีปริมาณครู คณาจารยแ ละบุคลากรทางการศึกษาอยางพียงพอตามกณฑแ ละ
สามารถจัดการรียนการสอนเดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะดียวกันสามารถพัฒนาตนองละสวงหาความรูอยาง
ตอนื่อง มีสภาวิชาชีพที่ขมข็งบริหารจัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาล พื่อพัฒนาครู คณาจารยแ บุคลากรทางการศึกษา
฿หมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง฿นอาชีพ มีขวัญกําลัง฿จ อยูเดอยางยั่งยืน ดยพัฒนาระบบผลิตครู฿หสามารถดึงดูด
คนกงละดี มี฿จรัก฿นวิชาชีพมาป็นครู วิจัยละพัฒนากี่ยวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันละรับรองคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพครูละสถาบันผลิตครู มีการพัฒนาครูดย฿ชรงรียนป็นฐาน฿หสามารถจัดการรียนการสอนท่ีนน
ผูรียนป็นสําคัญ  ปรับระบบละกณฑแการประมินสมรรถนะวิชาชีพครู฿หชื่อมยงกับความสามารถ฿นการจัดการ
รียนรูพื่อพัฒนาผูรียนป็นสําคัญ  คืนครู฿หกผูรียนดยลดภาระงานอื่นที่เมกี่ยวกับการรียนการสอนพื่อ฿หครูเดทํา
หนาที่พัฒนาผูรียนอยางต็มที่ละมีอกาสพัฒนาตนองอยางตอนื่อง พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาละหลงรียนรูยุค
฿หมดยพัฒนาสถานศึกษา฿หป็นหลงรียนรูที่มีคุณภาพพื่อสงสริมการรียนรูของผูรียนอยางตอนื่องละมีคุณภาพ 
ละพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ฿หม  ดยกระจายอํานาจ฿นการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา พรอมทั้งสราง
ผูบริหารรงรียน฿หป็นผูนําการปลี่ยนปลงที่สามารถพัฒนานวัตกรรมการบริหารมา฿ช฿นการบริหารจัดการการศึกษา
฿หบรรลุปูาหมาย ละสนับสนุนรงรียนที่มีความพรอม฿หสามารถบริหารจัดการเดอยางอิสระที่มีความคลองตัว 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 21) ดยกระทรวงศึกษาธิการมีการดํานินการ฿หรงรียนจัดการศึกษาเดสอดคลองตาม
วัตถุประสงคและบรรลุปูาหมายของรงรียนซึ่งสดงวารงรียนมีประสิทธิผลสูง นื่องจากประสิทธิผลของรงรียน 
หมายถึง การบรรลุปูาหมายหรือวัตถุประสงคแ ฿นการจัดการศึกษา ดยพิจารณาจากความสามารถ฿นการผลิตนักรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงมีทัศนคติทางบวก ป็นบุคคลหงการรียนรูตลอดจนสามารถปรับตัวขากับสภาพวดลอม
ทั้งภาย฿นภายนอก รวมถึงความสามารถ฿นการกปใญหาภาย฿นสถานศึกษาจนทํา฿หกิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางานครู 
(ธร  สุนทรายุทธ.  2551 : 459) 
  จากหตุผลดังกลาวสงผล฿หประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูง สอดคลองกับผลการวิจัย
ของธีระพงษแ  วีระชานนทแ (2550 : 155) นิภาภรณแ  ขําปาน (2552 : 82) วิชษารัตนแ  ธรรมะรัตนแจินดา (2552 : 143) 
ละขวัญตา  กื้อกูลรัฐ (2554 : 92) ที่พบวาประสิทธิผลของรงรียนอยู฿นระดับสูง 
 3. ผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธแกันทางบวก฿นระดับสูงกับประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายซึ่งกันละกันเดรอยละ 64.00 ทั้งนี้ 
สืบนื่องจากผลการวิจัย฿นขอ 1 ที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน อยู฿นระดับสูง ละผลการวิจัย฿นขอ 2 ที่พบวา
ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยู฿นระดับสูง สดง฿หห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนละประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษามีนวนมเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ถาภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนสูงลวประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษาก็จะสูงดวย นื่องจากภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติหนาที่ของครูละ
บุคลากรทุกคน฿นรงรียนละผลการปฏิบัติหนาที่ของครูละบุคลากรทุกคน฿นรงรียนสงผลตอประสิทธิผลของ
รงรียนพราะวาภาวะผูนําที่ผูวิจัยวิคราะหและสังคราะหแจากนักวิชาการบริหารทั้งของเทยละของตางประทศ 
หมายถึง กระบวนการการ฿ชอิทธิพล การสรางรงบันดาล฿จ การนมนาวละจูง฿จของผูนําตอบุคคลหรือกลุมบุคคล฿น
องคแการ฿หมีความปรารถนา฿นการทํางานรวมกันดวยความจริง฿จ สมัคร฿จ มุงมั่นละตั้ง฿จ ดวยความช่ือมั่นละศรัทธา
฿นตัวผูนํา ดยการอุทิศตนละ฿ชความสามารถอยางต็มศักยภาพ พื่อ฿หบรรลุผลสําร็จตามปูาหมายขององคแการอยาง
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มีประสิทธิภาพ ละการปรับปลี่ยนวัฒนธรรมองคแการตามความตองการของผูนํา ป็นคุณลักษณะสําคัญที่ตองมีอยู฿น
ตัวผูนําทํา฿หผูนํามีอิทธิพลหนือบุคคลอื่นละเดรับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน฿นองคแการ ฿นทํานองดียวกันถา
ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาสูงลวภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนก็จะสูงดวย  นื่องจากประสิทธิผลของ
รงรียนตามที่ผูวิจัยนําความหมายที่นักวิชาการหลายทาน฿หความหมายเวมาวิคราะหและสังคราะหแลว฿หนิยามวา 
ประสิทธิผลของรงรียน หมายถึง ดัชนีช้ีวัดความสําร็จ฿นการจัดการศึกษาของรงรียนที่ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน 
สมรรถนะละคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักรียน ความผูกพันตอรงรียน ความพึงพอ฿จละรงจูง฿จ฿นการทํางาน
ของครู ทักษะการบริหารละภาวะผูนําของผูบริหารรงรียน การมีสวนรวมของผูปกครองละชุมชน   
  จากหตุผลดังกลาวขางตนสงผล฿หภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธแกันทางบวก฿นระดับสูงกับ
ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระพงษแ  วีระ
ชานนทแ (2550 : 155) นนทนัฎดา  วองประจันทรแ (2558 : 79) วรัญญา  มฆคลื่อน (2556 : 82) ขวัญตา  กื้อกูลรัฐ 
(2554 : 92) ละธุมากร จดียแคํา (2559 : 78) ที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธแทางบวก฿นระดับสูงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จากความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาที่มี
ความสัมพันธแกันทางบวก฿นระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแทากับ .80  
นั้น สามารถสรางสมการพยากรณแภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา฿นรูปคะนนดิบ 
คือ  Ŷ = 1.29 + .68**X  หมายความวา ถาภาวะผูนําของผูบริหารพิ่มขึ้น 1 สวน จะสง฿หประสิทธิผลของรงรียน
มัธยมศึกษา สูงขึ้น .68 สวน หรือภาวะผูนําของผูบริหารจะสงผล฿หประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาดีขึ้นรอยละ 68  
ละสมการพยากรณแ฿นรูปคะนนมาตรฐาน คือ  Zx = .80Zy**  หมายความวา ฿นรูปคะนนมาตรฐานถาภาวะผูนําของ
ผูบริหารพิ่มขึ้น 1 สวน จะสงผลประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาสูงขึ้น .80 สวน หรือ ภาวะผูนําของผูบริหารจะ
สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาดีขึ้นรอยละ 80  ทั้งนี้นื่องจากผูบริหารรงรียนป็นผูที่มีความสําคัญละ
มีอิทธิพลตอบุคลากรทุกคน฿นรงรียน ถาผูบริหารรงรียนมีภาวะผูนําสูงจะสามารถนํารงรียน฿หบรรลุปูาหมายของ
การจัดการศึกษาเดป็นอยางดี  ซึ่งสัมมา  รธนิธยแ (2553 : 27) กลาววาภาวะผูนํา มีความสําคัญตอคนหรือผูรวมงาน 
ดยผูนําจะพยายามทํา฿หผูรวมงานกิดการยอมรับอิทธิพลละนมนาวทาง฿จ พื่อที่จะ฿หคนปฏิบัติตาม ทั้งนี้ศักยภาพ
ของผูนํานั้นมีผลตอผูรวมงาน฿นดานความชื่อมั่น ความนับถือ กําลัง฿จ ละความอบอุน฿นการรวมงาน ดังนั้นผูนําจึง
ป็นพลังรวม฿หกิดการรวมมือรวม฿จเปสูการปลี่ยนปลง ประสาน฿หความสะดวก ป็นผูติดตอดูล฿หความสนับสนุน
ละชวยหลือ฿หผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานเดบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดเด  ภาวะผูนําจึงมีผลกระทบตอ
ผูรวมงาน องคแการ สิ่งวดลอม ฿นอันที่จะกอ฿หกิดประสิทธภิาพหรือความลมหลวป็นคุณสมบัติสําคัญที่ผูบริหารพึงมี
ผูที่มีภาวะผูนําจะป็นผูสรางบรรยากาศการทํางาน ทํา฿หกลุมคนรวมตัวกันเด ผู฿หบังคับบัญชาหรือผูรวมงานมีความพึง
พอ฿จ฿นการทํางานป็นทีมซึ่งสงผล฿หองคแการประสบความสําร็จบรรลุตามวัตถุประสงคแที่ตั้งเว 
  จากหตุผลดังกลาวจึงทํา฿หภาวะผูนําของผูบริหารจึงสงผลตอประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของธีระพงษแ  ธีระชานนทแ (2550 : 155) นิภาภรณแ ขําปาน 
(2552 : 82-83) ขวัญตา  กื้อกูลรัฐ (2554 : 92) ละศิริพร  ชัยมงคล (2554 : 114) ที่พบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารรงรียนสงผลตอประสิทธิผลของรงรียน 
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนมีความสัมพันธแทางบวก฿นระดับสูงกับ
ประสิทธิผลของรงรียนมัธยมศึกษา ละภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนสงผลตอประสิทธิผลของรงรียน
มัธยมศึกษานั้น  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของรงรียนมัธยมศึกษา฿หมีประสิทธิผลสูงนั้นผูบริหาร
รงรียนตองพัฒนาภาวะผูนําของตนองอยูสมอ  ละหนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาละสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองกําหนดนยบาย฿นการสงสริมละสนับสนุนการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารรงรียนพรอมท้ังนํานยบายสูการปฏิบัติจริง 
 ผูวิจัยมีขอสนอนะสําหรับการทําวิจัยพื่อตอยอดองคแความรู฿หลึกซึ้งยิ่งขึ้นละป็นประยชนแตอการจัด
การศึกษา ดังนี ้
 1. ควรศึกษาปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนดวยวิธีการวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 2. ควรศึกษาปใจจัยชิงสาหตุที่สงผลตอประสิทธิผลของรงรียนดวยวิธีการวิคราะหแสนทาง (Path 
Analysis) 
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Comparison between Construction Estimate for Rural Road by 5D Computer Technology 
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บทคัดยํอ 
 การประมาณตนทุนกอสรางที่มีความถูกตอง จําป็นตอง฿ชระยะวลานาน฿นการคํานวณปริมาณงาน หาก
การคํานวณปริมาณงานที่เมถูกตองควบถวน สงผล฿หตนทุนกอสรางคลาดคลื่อนตามเปดวย ดยทั่วเปความ
ผิดพลาดการประมาณตนทุนกอสรางกิดจากผูประมาณราคา ชนความผิดพลาดจากการวัดขนาดจากบบ ความ
ผิดพลาด฿นการ฿ชครื่องมือชวย฿นการคิดคํานวณ การวิจัยนี้ประยุกตแ฿ช ปรกรม 5 มิติ฿นการประมาณราคา฿นการ
กอสรางอาคารดย฿ชกรณีศึกษาครงการตัวอยางประภทงานอาคารป็นขอกําหนดนนขอมูลฉพาะสวนงาน
ครงสราง งานสถาปใตยกรรม งานระบบเฟฟูา งานระบบสุขาภิบาล ละงานระบบปรับอากาศละระบายอากาศ 
ทั้งนี้พื่อประยชนแ฿นการประมาณราคากอสราง การวิจัยนี้฿ชขอมูลพื้นฐานจาก ปรกรม Microsoft Excel ละ
ปรกรมสรางบบจําลอง 3 มิติ Autodesk Revit ดยนําขอมูลพื้นฐานทั้งสองสวนเป฿ช฿นปรกรมสราง
บบจําลอง 5 มิติ  ผูช่ียวชาญซึ่งป็นวิศวกรครงการกอสรางอาคารกรณีศึกษาทําการทดสอบการ฿ชงานของ
บบจําลอง 5 มิติ กับการประมาณาราคางานกอสรางจริง ซึ่งสามารถสรุปเดวาปรกรมที่นํามาวิจัย฿นครั้งนี้
หมาะสมกับการนําเปประยกุตแ฿ชงานตอเป นื่องจากการวางผนงานกอสราง฿นรูปบบ 5 มิติจะชวย฿หราทราบถงึ
ปใญหาที่อาจจะกิดขึ้น฿นการประมาณราคาตามบบอยางป็นรูปธรรม ละจะเดสามารถหาวิธีกเขปใญหาเวลาง
หนากอนท่ีปใญหาจะกิดขึ้นจริง พื่อลดการสูญสียจากปใญหานั้นๆ ดยปรกรม 5 มิตินั้น จะนําสนอขอมูลราคา
ออกมาพรอมกัน฿นชวงวลาที่จําลองขึ้นมา ซึ่งทํา฿หผูที่กี่ยวของมจะเมมีความรู฿นดานการประมาณราคากอสราง
อาคารก็สามารถรับขอมูลราคาคากอสรางจากการนําสนอดยปรกรม 5 มิติเดดยงาย 
คําสําคัญ  : 5 มิติ, ประมาณราคากอสราง, อาคาร  
 
ABSTRACT 
 Accurate estimation of cost of construction takes a long time to calculate the quantity of 
work. Wrong calculation of the work quantity leads to wrong cost of construction. In general, 
construction cost estimation errors arise from the estimator, a measurement error from the 

https://plus.google.com/u/0/117971531954747605752?prsrc=4
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model and errors in using computational aids. This research aims to study the application of the 
five-dimension concept which is the integration of three dimension and cost. The 5D model is 
used for construction cost estimate. This study integrates bill of quantity and 3D models together 
for developing a 5D model. The cost schedule for a building project is created. Cost for the 
structural parts of building are broken down. This study uses Autodesk Revit to develop 3D 
model for the building. Bill of quantity is developed by using Microsoft Excel. This study presents 
the 5D model using a case study building project. The estimated result obtained from Autodesk 
Revit and actual construction cost estimate are compared. The 5D model can be used to 
estimate cost of a building project. The construction planning in a 5D model will assist estimators 
in understanding the probable problems in cost estimation. Estimators will be able to find 
solutions to the problem before the problem actually occurs. To reduce the loss resulting from 
the problem, the 5D model will offer cost information simultaneously at the time of simulation. 
Even with no knowledge of building cost estimation, it is possible to get the construction cost 
data presented by the 5D model.  
Keywords : 5D, Construction cost estimate, Building  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 นื่องจากที่ผานมาประทศเทยมีการพัฒนาศรษฐกิจอยางตอนื่อง ป็นการปลี่ยนปลงศรษฐกิจรูป
บบดิมกาวเปสูศรษฐกิจที่ขับคลื่อนดวยนวัตกรรมทางทคนลยีสมัย฿หม  มีการขงขันสูง ธุรกิจดานกอสรางก็
ชนกัน จึงนําอาทคนลยีด านคอมพิวตอรแมาประยุกตแ฿ช ฿นรูปปรกรมตางๆ ฿นการดํานินธุรกิจ฿หมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่ง฿นการดํานินครงการกอสรางชวงตนจําป็นตองประมาณตนทุนบื้องตนพื่อศึกษาความป็นเปเด
ของครงการ พื่อ฿ชป็นขอมูล฿นการกําหนดงบประมาณละตัดสิน฿จดํานินครงการ ดยความสําร็จของครงการ
กอสรางสวนหน่ึงมาจากความถูกตองของการประมาณงานคากอสราง  
 การคํานวณปริมาณงานมีความสําคัญมากละป็นประยชนแตอทุกฝุายที่กี่ยวของกับครงการ อาทิ ชน 
จาของครงการ ที่ปรึกษา สถาปนิกผูออกบบ วิศวกร รวมทั้งผูรับหมางานกอสราง ทั้ง฿นดานของการกําหนด
วงงินงบประมาณคากอสรางครงการ ฿นดานการสนอราคาคากอสราง การกําหนดงวดงานคาบิกจาย฿นงาน
กอสราง งบประมาณดานการปลี่ยนปลงกเข พิ่ม-ลด฿นอนาคต ละปใจจุบันอาคารมีความหลากหลายทางดาน
ขนาดตัวอาคาร รูปบบฟใงคแช่ันการ฿ชงานซึ่งมีความซับซอนขึ้นมาก ทํา฿หการประมาณตนทุนกอสรางที่มีความ
ถูกตอง จําป็นตอง฿ชระยะวลานาน฿นการคํานวณปริมาณงาน หากการคํานวณปริมาณงานที่เมถูกตองควบถวน 
สงผล฿หตนทุนกอสรางคลาดคลื่อนตามเปดวย ดยทั่วเปความผิดพลาดการประมาณตนทุนกอสรางกิดจากผู
ประมาณราคา ชนความผิดพลาดจากการวัดขนาดจากบบ ความผิดพลาด฿นการ฿ชครื่องมือชวย฿นการคิดคํานวณ 
 ดวยปใญหาดังกลาวจึงป็นนวทาง฿นการนําอาทคนลยีดานคอมพิวตอรแดย฿ชปรกรม 3 มิติ (Revit) ขามา
ประยุกตแ฿ชพื่อลดขั้นตอนละวลาลง ฿นการชวยประมาณการเดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 งานประมาณราคางานกอสรางนั้นตองอาศัยประสบการณแที่สูง ละอียดรอบครอบตามหลักสถิติละหลัก
วิศวกรรม฿นดานตางๆตามประภทของงานที่จะตั้งตตนจนจบครงการ ซึ่งถาหากกําหนดหรือประมาณราคางาน
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กอสราง฿นดานตางๆขั้นตนที่เดกลาวมาผิดพลาดก็จะสงผล฿หครงการกอสรางลมหลว (วินิต ชอวิชียรละวิสุทธิ์ 
ชอวิชียร, 2544) 
 จากขอมูลนวทางการประมาณราคาอาคารขางตน ผูคนควาวิจัยจะเดนําขอมูลตางๆมา฿ช฿นการคํานวณ
ปริมาณงาน ละป็นการกําหนดนวทางพื่อ฿ชสําหรับหางบประมาณตนทุนคากอสรางของครงการกรณีศึกษา ฿ห
อยู฿นขอกําหนดของระยะวลาละตนทุนพ่ือประยชนแกับองคแกร ดยมีวัตถุประสงคแการวิจัยดังนี้ 
 1) พื่อประยุกตแ฿ช ปรกรม 5 มิติ฿นการประมาณราคา฿นการกอสรางอาคารดย฿ชกรณีศึกษาครงการ
ตัวอยางประภทงานอาคารป็นขอกําหนดนนขอมูลฉพาะสวนงานครงสราง งานสถาปใตยกรรม งานระบบเฟฟูา 
งานระบบสุขาภิบาล ละงานระบบปรับอากาศละระบายอากาศ  
 2) พื่อศึกษาปรียบขอมูลที่เดจากปรกรม 3 มิติ Autodesk Revit  กับ Bill of quantity ของครง
กากรณีศึกษาอาคารดอะเลนแ จตุจักร หมอชิต ดย฿ชกณฑแการวัดปริมาณงานของ วิศวกรรมสถานหงประทศเทย 
ป็นหลักกณฑแการปรียบทียบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดํานินการวิจัยพื่อศึกษาการประมาณราคางานกอสรางอาคารดย฿ชทคนลยคีอมพิวตอรแ 5 มิติ พื่อ
การประมาณราคางานกอสราง สามารถบงเดป็น 7 ข้ันตอนหลัก ดังสดง฿นรูปดยมีการสดง หัวขอของขั้นตอน
หลักละผลลัพธแที่สําคัญที่กิดขึ้น฿นตละขั้นตอน ซึ่งประกอบเปดวยขั้นตอน 7 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 1  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ขอมูล฿นสวนของครงการกรณีศึกษา 
 ครงการป็นอาคารพักอาศัย คสล. สูง 43 ช้ัน 1 อาคาร ที่ตั้งครงการ ถ.พหลยธิน ขตจตุจักร 
กรุงทพมหานคร ดยครงสรางอาคารป็นคอนกรีตสริมหล็ก สาข็มป็นสาข็มจาะ มีถังก็บน้ํา฿ตดิน ช้ัน1 ป็น
สวนตอนรับ,พื้นช้ันท่ี 2 – 6 ช้ันจอดรถ ช้ัน7 ป็นสระวายน้ํา, พื้นที่จัดสวน,สวนพักอาศัย ช้ัน8-43 ป็นสวนพักอาศัย  
ช้ันดาดฟูามีถังก็บน้ํา ผนังภายนอกป็นผนัง Precast ผนังภาย฿นป็นผนังกออิฐละฉาบปูนรียบละผนังบางสวนบุ
ดวยกระบื้อง งานพื้นผิวป็นพื้นปูกระบื้องละพื้นเมลามินต บบจําลอง฿นสวนของงานครงสรางละงาน
สถาปใตยกรรมสดงตามภาพท่ี 2 ละภาพท่ี 3 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1  ผังสดงขั้นตอนการดํานินการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 บบจําลอง฿นสวนของงานครงสราง 
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ภาพที่ 3 บบจําลอง฿นสวนของงานสถาปใตยกรรมทียบกับภาพถายครงการ 
 
  ผลการปรียบทียบกณฑแการวัดปริมาณงานของ BOQ กับกณฑแการวัดปริมาณงานของ วสท. 
ตัวอยางผลการปรียบทียบกณฑแการวัดปริมาณงานของ BOQ กับกณฑแการวัดปริมาณงานของ วสท. ฿นงาน
คอนกรีตครงสราง พบวากณฑแการวัดของ BOQ  มีกณฑแการวัดปริมาณงานดังน้ี 
  1.1 งานฐานราก วิธีวัดคือ อาพื้นที่นวราบของฐานราก คูณ ความหนาของฐานราก คูณ จํานวนของ
ฐานตละขนาด กณฑแการวัดปริมาณงานป็นเปตามกณฑแ วสท. 
  1.2 สาละผนังคอนกรีต วิธีวัดคือ อาพ้ืนท่ีหนาตัดสา คูณ ความสูงจากสวนที่บนสุดของฐานรากถึง
ระดับพื้นช้ันท่ีหนึ่งละจากดานบนของพื้นช้ันหนึ่งเปจนถึงระดับพื้นถัดเปตามลําดับ คูณ จํานวนของสาตละขนาด 
กณฑแการวัดปริมาณงานเมป็นเปตามกณฑแ วสท. 
  1.3 คานหลอ฿นท่ี วิธีการวัดคืออาพ้ืนท่ีหนาตัดคานซึ่งเมเดหักความหนาพื้น คูณ ความยาวของคาน
วัดจากชวงกลางสาตนหนึ่ง เปยังอีกตนหนึ่งของชวงกลางสานั้น คูณ จํานวนของคานตละขนาด 
  1.4 พื้นหลอ฿นที่ วิธีการวัดคือ อาพื้นที่ของพื้นดยเมตองหักพื้นที่หนาตัดของสา ละความกวาง
ของหนาตัดคาน คูณ ดวยความหนาพ้ืน คูณ จํานวนของพื้นตละชนิดพื้นดยเมหักพื้นที่หนาตัดสาละความกวาง
ของหนาตัดคานคูณ ความหนา กณฑแการวัดปริมาณงานป็นเปตามกณฑแ วสท.  
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ตารางที่ 1 สดงผลการปรียบทียบกณฑแการวัดปริมาณงานของ BOQ กับกณฑแการวัดปริมาณงานของ วสท.  

ต ม  ณฑ    ท ไม ต ม  ณฑ    ท

1   นโคร  ร   

  น     ็ม 

  นค น ร ตโคร  ร    

  นไม แ  

  น ห ็   ร มค น ร ต 

2   น ถ  ัตย 

  น น       ฐ 

  นพ ้น   แ ะ   น  

  นฝ้  พด น 

  น ระตู-หน  ต   

  น    รณ    ภ ณฑ 

3   นระ  ไฟฟ้ 

  นท  ไฟฟ้ 

  น   ต  ท  ไฟฟ้ 

  น   ท  

  น   ๊ 

  นด  โคมไฟ 

  นแ  ค  ค ม 

4   นระ      ภ    

  นท  

  น   ต        

  น     

  น ั๊มน้้ 

5   นระ   ร      ศแ ะระ  ย    ศ

  น ด นท  แ ร 

แ ร แ ะค ม พร    ร 

 ้ ด  ร ย  ร
  ณฑ   ร  ด ร ม ณ  น BOQ

 
 
 วิธีการถอดปริมาณงานดวยปรกรม Autodesk Revit ละการนําขอมูลออกเปยังปรกรม Excel ริ่ม
จากการปิดปรกรม Autodesk Revit  ขึ้นมา฿นหนารก฿หราลือก File >>Open >>ลือกที่อยูของเฟลแ 
Autodesk Revit ที่ราจัดก็บ กดลือกเฟลแ >> Open ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ปิดปรกรม Autodesk Revit 
 
 ผลการปรียบทียบปริมาณงานระหวางปริมาณงานจากปรกรม 3มิติ   (Autodesk Revit) กับปริมาณ
งานตาม BOQ ของกรณีศึกษา 
 ผลการวิจัยนี้สดงดยตารางปรียบทียบปริมาณงานระหวางปริมาณงานจากปรกรม 3มิติ   
(Autodesk Revit) กับปริมาณงานตาม BOQ ของกรณีศึกษา ดยมีกณฑแการวัดปริมาณงานของ วสท. ป็น
หลักกณฑแ฿นการปรียบทียบดยสดงรายละอียดการวิคราะหแของงานตละประภท ตัวอยางการปรียบทียบ฿น
งานครงสรางมีดังนี้ 
 การปรียบทียบปริมาณงาน ดยมีรายการงานที่จะปรียบทียบประกอบดวย 4 รายการเดก 1.งาน
สาข็ม 2.งานคอนกรีตครงสราง 3.งานบบหลอคอนกรีต 4.งานหล็กสริมคอนกรีต ฿นที่นี้จะสดงตัวอยางงาน
สาข็ม 
 งานสาข็ม ตามกณฑแ วสท. คิดปริมาณป็นจํานวนตน ซึ่งมีกณฑแการวัดปริมาณหมือนกันกับกณฑแการ
วัดปริมาณ Autodesk Revit คือปริมาณงานออกมา฿นหนวยจํานวนตน ดังสดง฿นขั้นตอนการถอดปริมาณงาน
สาข็ม  
 (1) ขั้นตอนการถอดปริมาณงานสาข็ม  
  จากวิธีการถอดปริมาณงานดวยปรกรม Autodesk Revit ที่สดง฿นหัวขอกอนหนานี้ ภาพที่ 5 
สดงขนาดสาข็มละจํานวนสาข็ม ตารางที่ 2 สดงการปรียบทียบปริมาณงานสาข็ม 
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ภาพที่ 5  รวมชนิดขนาดสาข็มละจํานวนสาขม็ 
 
ตารางที่ 2 ผลการปรียบทียบปริมาณงานสาข็ม จากกรณีศึกษา 

 ร ม ณท  ได     

(BOQ)

 ร ม ณท  ได    

(Autodesk Revit)

 1.   น     ็ม Dia. 1.00 ม. ต น 125 123 1.60%

 2.   น     ็ม Dia. 1.20 ม. ต น 63 65 3.17%

ร ย  ร หน  ย
   ร   ็นค  ม

แต ต   

 ร ม ณ  น

 
 ผลการปรียบทียบการวัดปริมาณงานสาข็มระหวางปริมาณที่วัดเดจาก Autodesk Revit กับปริมาณที่
เดจาก BOQ มีกณฑแการวัดปริมาณงานหมือนกับกณฑแของ วสท. ซึ่งกณฑแการวัดป็นหนวยจํานวน (ตน)  ละผล
การปรียบทียบพบวาที่สาข็มขนาด Dia 1.00 ม. ปริมาณงานที่เดจาก BOQ มากกวาปริมาณที่วัดเดจาก 
Autodesk Revit 1.60% ละที่สาข็มขนาด Dia 1.20 ม. ปริมาณงานที่เดจาก BOQ นอยกวาปริมาณที่วัดเดจาก 
Autodesk Revit 3.17% 
 ตารางที่ 3 สดงตัวอยางชวงระดับความตกตางระหวางปริมาณที่วัดเดจาก Autodesk Revit กับ
ปริมาณที่เดจาก BOQ มีกณฑแการวัดปริมาณงานหมือนกับกณฑแของ วสท.  
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ตารางที่ 3 ตัวอยางชวงระดับความตกตางระหวางปริมาณ  

ช   ระด   1 ช   ระด   2 ช   ระด   3 ช   ระด   4 ช   ระด   5

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%  ึ้นไ 

งานเสาเข็ม
  น     ็ม Dia. 1.00 ม. 1.60% 

  น     ็ม Dia. 1.20 ม. 3.17% 

งานคอนกรีต

  นค น ร ตฐ นร  8.18% 

  นค น ร ต   9.44% 

  นค น ร ต Shear Wall 0.19% 

  นค น ร ต น  0.43% 

  นค น ร ตถ     ็น้้ ใต ด น 8.68% 

  นค น ร ตถ     ็น้้ ด ดฟ ้ 18.02% 

  นค น ร ตค น 30.50% 

  นค น ร ตพ น้ 0.08% 

  นค น ร ตพ น้ Post Tension 9.77% 

  นค น ร ต  นได 26.80% 

งานไม้แบบ

  นไม แ  ฐ นร  13.53% 

  นไม แ     
  ร ย  ท ย 

ไม ได 
  นไม แ   น   Shere wall 1.33% 

4.   นไม แ   น  10.71% 

5.   นไม แ  ถ     ็น้้ ใต ด น 11.59% 

ช   ค  ค  มแต ต   

รายการ
ค  ค  ม

แต ต   

 
 จากตารางสดงชวงระดับคาความตกตาง  สามารถสรุปหตุปใจจัยเดดังนี้ 
 ชวงระดับ 1  
 1. กณฑแการวัดปริมาณที่ตกตางกัน  
 2. ขอบขตของบบจําลองขียนเมยกสวนพ้ืนท่ีหรือขอบขตงาน ชนภาพที่ 6 ถาตองการถอดปริมาณ
งานเมบบฝาบอก็บน้ํา ปริมาณที่เดจะเมตรงตามที่ตองการนื่องจาก฿นบบจําลองเมขียนยกสวนพื้นที่ หรือ
ขอบขตงาน   
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ภาพที่ 6 ตัวอยางขอบขตของบบจําลองขียนเมยกสวนพ้ืนท่ี 
 
 3. การสรางบบจําลองขอมูลอาคาร เมสมบูรณแ ตกหลน เมครบถวน 
 ชวงระดับ 2   
 1. การกําหนดตําหนงการ฿ชวัสดุ ของบบจําลองขอมูลอาคารของกรณีศึกษา เมหมือนกับบบที่฿ช
จัดทํา BOQ (ดูจากการกําหนดชนิดวัสดุที่฿ช฿นบบจําลอง เมหมือนกับ BOQ)  
 2. เมมีฟใงกแช่ัน฿หลือกหาปริมาณที่ตรงตาม BOQ   
 ชวงระดับ 3   
 1. การกําหนดของหนวยของบบจําลองขอมูลอาคาร เมหมือนกับ BOQ  
 2. ขอบขตของบบจําลองขียนเมยกสวนพื้นที่หรือขอบขตงาน ชนถาตองการถอดปริมาณงานเม
บบฝาบอก็บน้ํา ปริมาณที่เดจะเมตรงตามที่ตองการนื่องจาก฿นบบจําลองเมขียนยกสวนพื้นที่หรือขอบขตงาน 
 3. การกําหนดตําหนงการ฿ชวัสดุ ของบบจําลองขอมูลอาคารของกรณีศึกษา เมหมือนกับบบที่฿ช
จัดทํา BOQ (ดูจากการกําหนดชนิดวัสดุที่฿ช฿นบบจําลอง เมหมือนกับ BOQ)  
 ชวงระดับ 4   
 1. การกําหนดตําหนงการ฿ชวัสดุ ของบบจําลองขอมูลอาคารของกรณีศึกษา เมหมือนกับบบที่฿ช
จัดทํา BOQ (ดูจากการกําหนดชนิดวัสดุที่฿ช฿นบบจําลอง เมหมือนกับ BOQ)  
 ชวงระดับ 5   
 1. การกําหนดตําหนงการ฿ชวัสดุ ของบบจําลองขอมูลอาคารของกรณีศึกษา เมหมือนกับบบที่฿ช
จัดทํา BOQ (ดูจากการกําหนดชนิดวัสดุที่฿ช฿นบบจําลอง เมหมือนกับ BOQ)  
2.การช่ือมยงขอมูลของบบเมควบถวนทํา฿หปริมาณหายเปดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 ตัวอยางการช่ือมยงขอมูลของบบเมควบถวน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการปรียบทียบการคํานวณปริมาณงานระหวางปริมาณงานที่เดจากBOQ ของบบจําลองอาคาร
กับปริมาณงานท่ีเดจากการปรกรม Autodesk Revit ของบบจําลองอาคาร ดยมีหลักกณฑแการวัดปริมาณงาน
ของ วสท.ป็นกณฑแ฿นการปรียบทียบ ดยผลการศึกษาพบวา ปริมาณงานที่เดจากปรกรม Autodesk Revit มี
ปริมาณนอยกวาปริมาณจาก BOQ ดวยผลของหลักกณฑแการวัดปริมาณงานของปรกรม Autodesk Revit 
สามารถคํานวณเดนอยกวาการ฿ชมาตรฐานการวัดของเทย ซึ่งบางพื้นที่ของบบจําลองที่ทับซอนกันตัวปรกรม 
Autodesk Revit จะหักลบปริมาณดยอัตนมัติ ซึ่งผลการปรียบทียบปริมาณงานที่ตกตางกันพราะ Autodesk 
Revit ของครงการกรณีศึกษาเมเดขียมมาพื่อถอดปริมาณงาน ตขียมมาพื่อ฿ชตรวจสอบ Cash ละตรวจสอบ
วลา  
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 ปใญญาพล จันทรแดอน (2556). การนําระบบ BIM มา฿ช฿นการจัดทําบบกอสรางจริง สวนงานระบบอาคาร (M&E 
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การผลิตสบูํดินและหนิภูเขาไฟรํวมกับรังไหม จังหวัดบุรีรัมย๑ 
PRODUCING VOLCANIC SOIL AND ROCK SOAP WITH COCOON IN BURIRAM PROVINCE 

 
จินดาพร สืบขําเพชร1 รํุงเรือง งาหอม2 และ คณิตตา ธรรมจริยวงศา2 

Jindaporn Suebkumpet1 Rungrueang Ngahom2 and Kanitta Thumajariyawongsa2 

 
1อาจารยแ สาขาวิชาฟิสิกสแ คณะวทิยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ 

2อาจารยแ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิง่วดลอม คณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมยแ 
 
บทคัดยํอ 
 ดินละหินภูขาเฟประกอบดวยรธาตุหลากหลายชนิดที่ป็นประยชนแตอการบํารุงผิว ดังนั้นการวิจัยครั้ง
นี้จึงมีวตัถุประสงคแพื่อผลิตสบูดินละหินภูขาเฟรวมกับรังเหม ละพื่อศึกษาความพึงพอ฿จสบู ดํานินการผลิตสบู 
5 สูตร เดก สบูดินภูขาเฟ สบูหินภูขาเฟ สบูรังเหม สบูดินภูขาเฟละรังเหม สบูหินภูขาเฟละรังเหม ดย฿ช
น้ํามันบัว (รอยละ 28) น้ํามันรําขาว (รอยละ 21) น้ํามันปาลแม (รอยละ 21) น้ํา (รอยละ 21) ซดียมเฮดรอกเซดแ 
(รอยละ 9.9) ดินภูขาเฟ (รอยละ 0.8) หินภูขาเฟ (รอยละ 0.8) ละรังเหม (รอยละ 0.8) ตรวจสอบลักษณะ
กายภาพละทางคมีของสบู กอนนําเปศึกษาความพึงพอ฿จกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแจํานวน 50 คน 
ผลการศึกษาพบวา สบูทุกสูตรเมมีสิ่งปลกปลอม คากรดดางระหวาง 9.89-9.99 ปริมาตรฟอง 73.33-79.00 
มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-74.67 มิลลิลิตร ละความสึกกรอนรอยละ 40.27-48.49 ซึ่งมีคุณภาพตาม
กณฑแมาตรฐาน มผช. 94/2552 สําหรับผลการศึกษาความพึงพอ฿จสบู พบวา กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบูดานการเม
ระคายคืองมากที่สุด รองลงมา เดก ปริมาตรฟอง สี ประสิทธิภาพการชําระสิ่งสกปรก กลิ่นละความข็งของสบู 
ตามลําดับ การศึกษาสรุปเดวา รังเหมที่สียจากการลี้ยงเหมของกลุมทอผาเหม บานสนวนนอก อําภอหวยราช 
จังหวัดบุรีรัมยแ สามารถนํามาพิ่มมูลคาดยการปรรูปรวมกับดินละหินภูขาเฟพื่อผลิตสบูที่ป็นอกลักษณแของ
ชุมชนละจังหวัดบุรีรัมยแ 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑแสบู, สบูรังเหม, หินภูขาเฟ, ดินภูขาเฟ   
 
ABSTRACT 
 Volcanic soils and rocks contained varieties of beneficial minerals for the skin care. 
Therefore, the purposes of this research were to produce soap from cocoon with volcanic soils 
and rocks and to study the satisfaction with soap. The soap products were produced with five 
sets of experiments: volcanic soil soap, volcanic rock soap, cocoon soap, volcanic soil and 
cocoon soap, volcanic rock and cocoon soap. Soap composed of rice bran oil (28%), coconut oil 
and palm kernel oil (21%), palm oil (21%), water (21%), sodium hydroxide (9.9%), volcanic rock 
(0.8%), volcanic soil (0.8%) and cocoon (0.8%), respectively. The physical and chemical 
characteristics of the soap products were examined before they were given to 50 Buriram 
Rajabhat University personnel to study their satisfaction. The findings of this research showed that 
all types of soap had no adulteration. The soap pH was 9.89-9.99; the volume of bubble was 
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74.33-79.00 ml; the durability of bubble was 69.00-74.67 ml and the erosion was 40.27-48.49%. 
This was in accordance with the Standards of Local Products (SLP.94/2552). For the results of the 
samples’ satisfaction with soap, it was found that no skin irritation was at the highest level, 
followed by volume of bubble, color, efficiency of dirt wash, smell and hardness respectively. 
This study concluded that cocoon wasted from Silk Weaving Group of Sanuan Nok Village, Huay 
Raj District, Buriram Province could be value-added by processing with the volcanic soils and 
rocks to produce the soap used for the identity of the community and Buriram province. 
Keywords : soap, cocoon soap, volcanic soil,  volcanic rock 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คนเทย฿นอดีตบํารุงผิวกายดย฿ชดินหนียวผสมกับขมิ้นพื่อตัวขัดทําความสะอาดรางกาย ลวลางออก 
จากนั้น฿ชมะขามปียกผสมกับน้ําดยนํากากมา฿ชป็น฿ยสําหรับขัดผิว (สถาบันเทยศึกษา.  2555) ปใจจุบันประทศ
ญี่ปุุนนําหินลาวาจากภูขาเฟฟูจิ ซึ่งมีรธาตุมากกวา 30 ชนิด พื่อ฿ชป็นสวนประกอบของสบูยี่หอ Fuji Lava 
Mineral Powder สบูถานลาวายี่หอ La Va Charcoal Soap สบูลางหนา Chinju Cosmetics ละสบูยี่หอ 
Dejavu สําหรับประทศกาหลีเดนําหินลาวาจากภูขาเฟจจู มาผลิตป็นฟมลางหนายี่หอ Jeju volcanic ละสบู 
Kalos Scoria Soft Soap & facial Sponge ละสบู jeju ถานภูขาเฟ ประทศเทย ดยบริษัท ภูคลนคันทรีคลับ 
(2543) นําคลนจากบอน้ําพุรอนที่ปุงดือนมสะงา หรือภูคลน จังหวัดมฮองสอน มาพัฒนาผลิตภัณฑแสริมความ
งามละสุขภาพจากคลนรวมกับตะเครหอม ตงกวา ขมิ้น มะนาว ป็นผลิตภัณฑแคลนพอกผิวหนาละผิวกาย  
สปรยแรบํารุงผิว สบูทําความสะอาดผิว  ครีมอาบน้ํา ครีมน้ํารบํารุงผิว ละครีมหมักผม ป็นตน อยางเรก็ตาม 
จังหวัดบุรีรัมยแถึงมจะป็นหลงภูขาเฟที่มีรธาตุหล็ก ซิลิกอน อะลูมินียม เททนียม พทสซียม คลซียม 
มงกานีส สทรอนซียม ละซอรแคนียม (ชุลีกานตแ สายนตร ละคณะ. 2559) ตการพัฒนาผลิตภัณฑแที่฿ชดิน
ละหินจากภูขาเฟอันสดงถึงอัตลักษณแที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมยแยังมีนอยมาก 
 บานสนวนนอก อําภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยแ ป็นชุมชนบราณ ขึ้นช่ือรื่องการทอผาเหม  ปใจจุบันมี
กลุมทอผาเหมทั้งหมด 40 หลังคารือน สวน฿หญลี้ยงเหมพันธุแเทยพื้นบาน ปริมาณการลี้ยงเหมฉลี่ย 11-20 
กระดง ลี้ยงดย฿บหมอนท่ีปลูก฿นชุมชนฉลี่ยวันละ 12-18 กิลกรัมตอครัวรือนละก็บเวทําพันธุแครั้งตอเปครั้งละ 
100-200 รัง นอกจากนั้นยังมีฮมสตยแมากกวา 15 หลังคารือนพื่อรองรับนักทองที่ยวเดเมนอยกวา 100 คนตอ
วัน มีมัคคุทศกแของหมูบานนํานักทองที่ยวชมการปลูกหมอน การชําตนหมอน การลี้ยงเหม การสาวเหมการฟอก
ยอม ผลิตภัณฑแจากผาเหมชน ผาสรง ผาขาวมา ผาคลุมเหล สื้อ กระปาอนกประสงคแ กระปาดินสอ พวงกุนจ 
ตุ฿กตา อยางเรก็ตาม การลี้ยงเหมของชุมชนยังพบปใญหารังเหมสยีป็นจํานวนมากจากมลงจาะ หนอนเหมตดิรค 
ละการก็บขาจอชาหรือร็วกินเปจะทํา฿หหนอนเหมปลอย฿ยผิดปกติทํา฿หรังเหมสียเมสามารถนําเปสาวเด ละ
มีการทิ้งดยเมเด฿ชประยชนแถึง รอยละ 64 ดังนั้นการสรางผลิตภัณฑแจากรังเหมบานสนวนนอก รวมกับดินภูขาเฟ  
พื่อผลิตป็นสบูดินภูขาเฟรังเหมที่มีคุณภาพตามกณแมาตรฐานชุมชน มผช.94/2552 นอกจากจะชวยสรางอัต
ลักษณแ฿หกับจังหวัดบุรีรัมยแลว ยังป็นอีกนวทางที่สําคัญตอการสงสริมการทองที่ยว฿หดดดนละป็นชุมชน
ตนบบ พราะนอกจากนักทองที่ยวจะเด฿ชผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพละมีคุณสมบัติ฿นการบํารุงผิวพรรณวลามาพัก
ลว ยังป็นการสรางความประทับ฿จ฿นการสรางความตกตางของผลิตภัณฑแที่นําผลิตภัณฑแ฿นทองถิ่นมาพัฒนา฿ห
กิดความดดดนละทํา฿หขา฿จบริบทของชุมชนมากขึ้น  รวมทั้งยังป็นการสรางการมีสวนรวมของคน฿นชุมชน฿ห
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ตระหนักละห็นความสําคัญของทรัพยากรที่มี฿นทองถิ่น ละนําเปสูการอนุรักษและสามารถนําเปสูการพัฒนาป็น
ชุมชนที่ขมข็งตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อผลิตสบูดินละหินภู ขาเฟรวมกับรังเหม฿หมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑแ ชุมชน 
มผช.94/2552 
 2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จผลิตภัณฑแสบูดินละหินภูขาเฟรวมกับรังเหม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. การตรียมวตัถุดิบ 
  รวบรวมตัวอยางดินจากภูขาเฟขากระดง ละตัวอยางหินจากรงมหิน฿นอําภอมือง จังหวัด
บุรีรัมยแ จากนั้นตากตัวอยางดินละหิน฿หหงประมาณ 3-4 วัน คัดยกศษหิน กิ่งเม ฿บเม ละอื่นๆ กอนบดดวย
กรงบดยา  บดตัวอยาง฿หละอียดดวยครื่องปใ่น  รอนตัวอยางดินดวยตะกรงบอรแ 280 ลวนําเปฆาช้ือหมอนึ่ง
ความดันเอท่ีอุณหภูมิ 121 องศาซลซียส ความดันเอ 15 ปอนดแ ตอตารางนิ้ว วลา 15 นาที 
 2. สวนประกอบสบู 
  สบูมีสวนประกอบหลัก เดก น้ํามันรําขาว น้ํามันบัว น้ํามันปาลแม น้ํา ละซดียมเฮดรอกเซดแ 
สําหรับวัตถุดิบท่ีป็นสวนผสมของสบูตละสูตร เดก ดินภูขาเฟ หินภูขาเฟ ละรังเหม (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 

ดินภูขาเฟ : หล็ก ซลิิกอน คลซียม อะลมูินียม 
เททนียม พทสซยีม มงกานสี ละสทรอนชียม  

ผลิตภณัฑแสบู : สบูดินภูขาเฟ สบูหิน
ภูขาเฟ สบูรังเหม สบูดินภูขาเฟละ

รังเหม สบูหินภูขาเฟละรังเหม 

ตรวจสอบคุณภาพตามกณฑแมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑแชุมชน มผช.94/2552  

ศึกษาความพึงพอ฿จสบู :  ส ีกลิ่น ฟอง ความข็งของสบู 
ประสิทธิภาพการชําระลางละการระคายคือง 

หินนภูขาเฟ : หล็ก ซลิิกอน อะลูมินียม เททนยีม 
พทสซียม คลซียม มงกานสี สทรอนชียม ละ

ซอรแคนียม  

รังเหม : ปรตีนซริซินละ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8tuZlqrPAhVLLo8KHbPhDvUQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fweb.ku.ac.th%2Fschoolnet%2Fsnet5%2Ftopic2%2FSr.html&usg=AFQjCNG9VOD8QiefNd6mEjZZuC3lWwI1kA&sig2=ipko8-Z2mHq9iqewJw9Ivg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8tuZlqrPAhVLLo8KHbPhDvUQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fweb.ku.ac.th%2Fschoolnet%2Fsnet5%2Ftopic2%2FSr.html&usg=AFQjCNG9VOD8QiefNd6mEjZZuC3lWwI1kA&sig2=ipko8-Z2mHq9iqewJw9Ivg


 

 

1174 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 1 สวนประกอบของสบู 
รายละเอียด สบูํดินภูเขาไฟ สบูํหินภูเขาไฟ สบูํรังไหม สบูํดินภูเขา

ไฟและรัง
ไหม 

สบูํหินภูเขา
ไฟและรังไหม 

น้ํามันรําข๎าว (กรัม) 280 280 280 280 280 
น้ํามันบัว (กรัม) 210 210 210 210 210 
น้ํามันปาล๑ม (กรัม) 210 210 210 210 210 
น้ํา (กรัม) 210 210 210 210 210 
โซเดียมไฮดรอกไซด๑ (กรัม) 99 99 99 99 99 
ดินภูเขาไฟ (กรัม) 16 - - 8 - 
หินภูเขาไฟ (กรัม) - 16 - - 8 

รังไหม (กรัม) - - 16 8 8 

  
 3. ขั้นตอนการผลิตสบูดินภูขาเฟ 
  3.1 ปิดเฟหมอตุเน ดยปรับความรอนป็นระดับสูง รอจนหมอรอน ฿ชระยะวลา 10–15 นาที 
  3.2 ช่ังน้ํามันรําขาว 280 กรัม นํ้ามันปาลแม 210 กรัม นํ้ามันบัว 210 กรัม ทรวมลง฿นหมอตุเน 
  3.3 ละลายซดียมเฮดรอกเซดแ 99 กรัม ฿นน้ําสะอาด 210 กรัม ฿นภาชนะพลาสติก ดยการคอยๆ ท
ซดียมเฮดรอกเซดแลง฿นน้ําสะอาด จากน้ันทลงเปรวมกับนํ้ามัน฿นหมอตุเน 
  3.4 ติมดินภูขาเฟ หินภูขาเฟ ละรังเหม฿นตละสูตรดังนี้ 
   3.4.1 สบูดินภูขาเฟ ติมดินภูขาเฟ 16 กรัม  
   3.4.2 สบูหินภูขาเฟ ติมหินภูขาเฟ 16 กรัม 
   3.4.3 สบูรังเหม ติมรังเหม 16 กรัม 
   3.4.4 สบูดินภูขาเฟละรังเหม ติมดินภูขาเฟ 8 กรัม ละรังเหม 8 กรัม 
   3.4.5 สบูหินภูขาเฟละรังเหม ติมหินภูขาเฟ 8 กรัม ละรังเหม 8 กรัม  
  3.5 ผสมจนสารละลายมีลักษณะป็นครีม (คลายนมขน) จากนั้นจึงปิดฝาหมอตุเนละปรับปุุมความ
รอนป็นระดับต่ํา  
  3.6 รอจนนื้อสบูปลี่ยนจากครีมป็นจลต็มผิวหนาของหมอตุเน ลวผสมคลุกคลาสวนผสมทั้งหมด
฿หป็นนื้อดียวกัน ปิดฝาหมอตุเน ลวรอจนสบูป็นนื้อจลต็มหมอตุเนอีกครั้ง 
  3.7 ทสบูลงมพิมพแ ลวคาะมพิมพแขึ้นลงพื่อ฿หนื้อสบูรียบนียน รอ฿หสบูข็งตั ว฿ชระยะวลา
ประมาณ 24 ช่ัวมง จึงตัดดวยมีด จากน้ันจึงหอสบูดวยฟิลแมหอสบู พรอมขียนฉลากระบุ วัน ดือน ปีท่ีผลิต 
 4. การทดสอบคณุสมบัตสิบู 
  4.1 สีละสิ่งปลกปลอม ทดสอบดยการตรวจพินิจ 
  4.2 การทดสอบความป็นกรดดาง ดยละลายตัวอยางสบู 1 กรัม ฿นน้ํากลั่น 100 มิลลิลติร ลววัด
คาความป็น กรดดาง ดวยครื่องพีอช (pH meter) 
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  4.3 การทดสอบปริมาตรละความคงทนของฟอง ดยละลายสบู 1 กรมั ดวยน้ํากลั่น 20 มิลลิลติร  
ทสารละลายสบูลง฿นกระบอกตวงขนาด 100 มิลลลิิตร ลวปิดปากกระบอกตวงดวยพาราฟิลแม฿หสนิท ขยา
กระบอกตวงขึ้นลง จํานวน 40 ครั้ง บันทึกระดับฟองสบู ละคาํนวณปริมาตรฟองสบู ดังนี้ 
 

   ปริมาตรฟองสบู (มิลลิลติร) = ระดับฟองสบู (นาที) - ปริมาตรน้ํากลั่น (มิลลิลติร) 
 

   นํากระบอกตวงที่บันทึกระดับฟองลว มาวางตั้งท้ิงเว 5 นาที ลวบันทึกระดับฟองสบูอีกครั้ง 
พื่อคํานวณคาความคงทนของฟอง ดังนี้ 
 

ความคงทนของฟองสบู (มิลลิลติร) = ระดับฟองสบู (นาที) - ปริมาตรน้ํากลั่น (มลิลลิิตร) 
 

  4.4 การทดสอบการสึกกรอนของสบู ดยช่ังน้ําหนักสบู 10 กรัม ชสบูลง฿นน้ําอุณหภูมิ 40 องศา
ซลซียส นาน 1 นาที  นําสบูมาหมุนบริวณบนฝุามือ 40 รอบ ลวลางฟองทิ้งดวยน้ําสะอาด 1 ครั้ง จากนั้น฿ห
ทําซ้ํา อีก 3 ครั้ง  ลววางสบูท่ีอุณหภูมิหองบนภาชนะที่สะอาด จากนั้นช่ังน้ําหนักสบูหลังการ฿ช พื่อคํานวณหาคา
การสึกกรอนของนื้อสบู ดังน้ี 
 

  การสึกกรอน (รอยละ) = น้ําหนักกอน (กรัม) – น้ําหนักหลัง (กรัม)    x   100 
                                              น้ําหนักกอน (กรัม) 
 

  4.5 การศึกษาความพึงพอ฿จ 
   ประชากร เดก บุคลากร฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ ละกลุมตัวอยางลือกจากคนที่สน฿จ
ละต็ม฿จขารวมวิจัย จํานวน 40 คน จากนั้นจึงอธิบายการประมินความพึงพอ฿จสบูตละสูตร รวบรวมบบ
ประมินจากกลุมตัวอยาง ภายหลังการ฿ชสบู 5 สัปดาหแ การวิคราะหแขอมูลระดับความพึงพอ฿จตามกณฑแของ บุญ
ชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้  
   4.51 - 5.50 หมายถึงพึงพอ฿จ฿นระดับมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง พอ฿จ฿นระดับนอย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย  
 1. ลักษณะทั่วเปของสบูน้ํามันละสบูกลีซอรีน 
  การศึกษาลักษณะทั่วเปของสบูประกอบดวยสีละสิ่งปลกปลอม พบวา สบูดินภูขาเฟ สบูหินภูขา
เฟ สบูรังเหม สบูดินภูขาเฟละรังเหม สบูหินภูขาเฟละรังเหม มีสีหลืองถึงสีทาตามสีของดินภูขาเฟ หินภูขาเฟ 
ละรังเหมที่พิ่มขาเป฿นสบู เมมีสิ่งปลกปลอม ซึ่งมีคุณภาพอยู฿นกณฑแมาตรฐาน มผช. 94/2552 ที่กําหนด฿หเม
มีสิ่งปลกปลอม (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วเปของสบู 
สบู ลักษณะทั่วเป 

รังเหม 
  

สีหลือง เมมสีิ่งปลกปลอม 

ดินภูขาเฟ 
 

 
สีน้ําตาล เมมีสิ่งปลกปลอม 

หินภูขาเฟ 
  

สีทา เมมีสิ่งปลกปลอม 

ดินภูขาเฟละรังเหม 
  

สีน้ําตาล เมมีสิ่งปลกปลอม 

หินภูขาเฟละรังเหม 
 

 
สีทา เมมีสิ่งปลกปลอม 

กณฑแมาตรฐาน เมมสีิ่งปลกปลอม 
 
 2. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสบูํ 
  สบูดินภูขาเฟ สบูหินภูขาเฟ สบูรังเหม สบูดินภูขาเฟละรงัเหม สบูหินภูขาเฟละรังเหม มีคากรด
ดางระหวาง 9.89-9.99 ปริมาตรฟอง 73.33-79.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-74.67 มิลลิลิตร ละ
ความสึกกรอนรอยละ 40.27-48.49 ซึ่งมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐาน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพละคมีของสบู (คาฉลี่ย±SD) 

สบู กรดดาง 
 

ปริมาตรฟอง 
(มิลลลิิตร) 

ความคงทนของฟอง 
(มิลลลิิตร) 

การสึกกรอน 
 (รอยละ) 

รังเหม 9.95±0.04 79.00±1.73 74.67±0.58 40.27±2.25 
ดินภูขาเฟ 9.92±0.10 75.33±1.15 71.33±2.31 44.85±3.09 
หินภูขาเฟ 9.89±0.07 73.33±1.53 69.67±2.08 48.49±0.32 
ดินภูขาเฟละรังเหม 9.99±0.01 74.33±5.13 69.33±2.31 46.49±3.11 
หินภูขาเฟละรังเหม 9.97±0.03 76.00±5.29 69.00±3.61 46.63±1.75 
กณฑแมาตรฐาน 8.00–10.00 มีปริมาตรมากพอ มีความคงทนของฟองดี สึกกรอนนอยที่สดุ 
 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอ฿จสบู 
  ความพึงพอ฿จสบูของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัย พบวา กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบูดินภูขาเฟ สบูหินภูขา
เฟ สบูรังเหม สบูดินภูขาเฟละรังเหม สบูหินภูขาเฟละรังเหม ดานการเมระคายคือง฿นระดับมากที่สุด 
รองลงมาเดก ปริมาณฟองสบู สีของสบู ประสิทธิภาพการชําระสิ่งสกปรก กลิ่น ละความข็งของสบู (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอ฿จผลิตภัณฑแสบูน้ํามัน 

 
สบู ํ สี กลิ่น 

ปริมาณ
ฟอง 

ความแข็ง
ของสบู ํ

การไมํ
ระคายเคือง 

ประสิทธิภาพ 
การชําระสิ่ง

สกปรก 

ดินภูเขาไฟ มากที่สุด 
(4.8±0.42) 

มาก 
(4.4±0.84) 

มากที่สุด 
(4.6±0.52) 

มาก  
(4.5±0.85) 

มากที่สุด 
 (5.0±0.00) 

มากที่สุด 
 (4.7±0.48) 

หินภูเขาไฟ มากที่สุด 
(4.8±0.42) 

มาก 
(4.4±0.88) 

มากที่สุด 
(4.8±0.42) 

มาก 
(4.3±0.82) 

มากที่สุด 
 (5.0±0.00) 

มาก 
 (4.4±0.52) 

รังไหม มากที่สุด 
(4.6±0.52) 

มาก
(4.4±0.84) 

มากที่สุด 
(4.9±0.32) 

มาก 
(4.4±0.84) 

มากที่สุด 
 (5.0±0.00) 

มากที่สุด 
 (4.7±0.48) 

ดินภูเขาไฟ 
และรังไหม 

มากที่สุด 
(4.8±0.42) 

มาก 
(4.3±0.82) 

มากที่สุด 
(4.8±0.42) 

มาก 
(4.4±0.84) 

มากที่สุด 
 (5.0±0.00) 

มากที่สุด 
 (4.6±0.52) 

หินภูเขาไฟ 
และรังไหม 

มากที่สุด 
(4.8±0.42) 

มาก 
(4.3±0.82) 

มากที่สุด 
(4.7±0.48) 

มาก 
(4.4±0.70) 

มากที่สุด 
 (5.0±0.00) 

มากที่สุด 
 (4.6±0.52) 

 
อภิปรายผล 
 สบูประกอบดวยน้ํามันรําขาว ซึ่งมีวิตามินอีที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ บํารุงผิว ชุมช้ืน พิ่มความข็งรงลด
ลือนฝูากระ จุดดางดํา ผิวรียบนียน ลดลือนริ้วรอย (พ็ญพิชญา ตียว.  2555) น้ํามันปาลแมมีคุณสมบัติ฿นการ
ชําระลางเดดี นํ้ามันมะพราวป็นกรดเขมันอ่ิมตัว มีฤทธ์ิตานการกิดอนุมูลอิสระ ชวยกําจัดช้ันซลลแที่ตายทับถมกัน
จนผิวหนังหง ฿หหลุดออกเปจากผิวหนัง ละกระตุน฿หกิดซลลแ฿หม ทํา฿หผิวพรรณดูออนวัย (กานดา สนมณี. 2556)   
สําหรับสบูรังเหมป็นสีหลือง เมมีสิ่งปลกปลอม มีคาป็นกรดดางฉลี่ย 9.95 ปริมาตรฟอง 79.00 มิลลิลิตร ความ
คงทนของฟอง 74.67 มิลลิลิตร การสึกกรอนรอยละ 40.27  สบูรังเหมมีปรตีนซริซินละเฟบอิน (วิรจนแ กวรือง. 
2556) ที่ประกอบดวยกรดอะมินที่สําคัญ เดก เกลซิน (Glycine) มีบทบาทสําคัญมาก฿นการชวยพิ่มการอุมน้ํา
฿หกซลลแผิวละรักษาความยืดหยุนของผิวหนัง ปกปูองซลลแผิวจากรังสียูวีละชวยตานอนุมู ลอิสระ (อิรแน                     
มินดลลแ. 2559) เทรซิน (Tyrosine) มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ตานชื้อบคทีรีย ปูองกันรังสีอุลตราเวอลต ดูดซึมละ
ปลดปลอยความช้ืนเดดี ชวยชะลอริ้วรอย  กรดกลูตามิก (Glutamic acid) ชวยปูองกันผิวหงซึ่งหมาะบํารุงผิวกําจัดฝูากระ 
(กียรติชัย ดวงศรี. 2553) กรดเลนลอิก (Linoleic acid) มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสสระ ชะลอการสื่อมของซลลแผิว 
มเธอนีน (Methionine) ชวยกําจัดอนุมูลอิสระภาย฿นซลลแ  ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) ชวยตานสารอนุมูล
อิสระ ทรีอนีน (Threonine) ชวย฿หผิวข็งรง กระชับ ลิวซีน (Leucine) ชวยรักษารักษาผิวหนัง นื้อยื่อ พิ่มภูมิ
ตานทานกผิวทํา฿หตานทานช้ือรค ละสิ่งปลกปลอม เลซีน (Lysine) ชวย฿นการผลิตอนติบอดีละคอลลาจน 
อารแจีนีน (Arginine) ชวยปูองกันการกิดอนุมูลอิสระ เม฿หคอลลาจนละอิลาสตินถูกทําลาย พรลีน (Proline) 
ชวย฿นการปรับปรุงครงสรางผิว ผลิดคอลลาจนละลดการสูญสียคอลลาจน ปูองกันการสื่อมสลายของผิว (อิรแล 
มินดลลแ. 2560) 
 สบูดินภูขาเฟ ละสบูดินภูขาเฟกับรังเหม เมมีสิ่งปลกปลอม ความป็นกรดดางระหวาง 9.92-9.99 
ปริมาตรฟอง 754.33-75.33 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.33-71.33 มิลลิลิตร การสึกกรอนรอยละ 44.85-46.49  สําหรับสบูหิน
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ภูขาเฟ ละสบูหินภูขาเฟกับรังเหม เมมีสิ่งปลกปลอม ความป็นกรดดางระหวาง 9.89-9.97 ปริมาตรฟอง 
73.33-76.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-69.67 มิลลิลิตร การสึกกรอนรอยละ 46.63-48.49  ซึ่งรธาตุที่ป็น
องคแประกอบของสบูดินละหินภูขาเฟประกอบดวยหล็ก ชวยสริมสรางละซอมซมผิวที่สื่อมสภาพ  ซิลิกาชวย฿นการฟื้นฟู
บํารุงผิว (จิราภรณแ ฟรแคลิฟทแ. 2560) อะลูมินียมชวยฟื้นฟูบํารุงละควบคุมความชุมช้ืนของซลลแผิว (จิราภรณแ ฟรแคลิฟทแ.  2560) 
เททนียมชวยกระตุนการปลี่ยนปลงของซลลแผิว฿หทํางานอยางมีประสิทธิภาพ พทสซียมชวยปรับสภาพความ
สมดุลของผิว (พวงทอง เกรพิบูลยแ. 2550) คลซียมชวยสริมสรางซลลแ฿หม (ชนิดาภา รืองธุรกิจ. 2559) มงกานีสชวยปรับสี
ผิว฿หนียน฿ส สตรอนซียม ชวยลดการอักสบของผิว (ชัยวัฒนแ จนวาณิชยแ. 2557) ซอรแคนียมชวยลดการอักสบของผิว 
(พชรฎา บุญธิรักษแ. 2556) 
 สบูจากสบูดินละหินภูขาเฟรวมกับรังเหมมื่อทียบกับงานวิจัยอื่น พบวา คาความป็นกรดดางของสบู
฿กลคียงกับสบูน้ํามันมะพราวที่มีคาทากับ 9.80 (สุดารัตนแ ตรีพชรกุล. 2556) ละสบูเขกระบก (9.00)  (ธิติสุดา 
ตระกูลหูทิพยแ. 2559) นอกจากนั้นสบูยังมีปริมาณฟองสูงกวาสบูมะขามปูอม (75 มิลลิลิตร) (พัชราภรณแ ฐิติวงศแ
ศวต. 2559) สบูน้ํามันมะพราว (46.67 มิลลิลิตร) (สุดารัตนแ ตรีพชรกุล. 2556) สบูน้ํามันรําขาว (43.67 มิลลิลิตร)  
(ขจรศักดิ์ ขมสารสภณ. 2560) ความคงทนของฟองสูงกวาสบูน้ํามันรําขาว (34.33 มิลลิลิตร) (ขจรศักดิ์ ขมสาร
สภณ, 2560) สบูน้ํามันมะพราว (27.50 มิลลิลิตร) (สุดารัตนแ ตรีพชรกุล. 2556) การสึกกรอนของสบูมีคาสูงกวา
สบูน้ํามันรําขาว  (17.11 มิลลิลิตร)  (ขจรศักดิ์ ขมสารสภณ. 2560) สบูเขกระบก (14.00 มิลลิลิตร) (ธิติสุดา ตระกูลหู
ทิพยแ. 2559) ละสบูมะขามปูอม (3.30 มิลลิลิตร) (พัชราภรณแ ฐิติวงศแศวต. 2559)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 สบูดินภูขาเฟ สบูหินภูขาเฟ สบูรังเหม สบูดินภูขาเฟละรังเหม สบูหินภูขาเฟละรังเหม มีคากรดดาง
ระหวาง 9.89-9.99 ปริมาตรฟอง 73.33-79.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-74.67 มิลลิลิตร ละความ
สึกกรอนรอยละ 40.27-48.49 ซึ่งมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐาน มผช. 94/2552 กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบูมากที่สุด
ดานดานการเมระคายคือง รองลงมาเดก ปริมาณฟองสบู ของสบู ประสิทธิภาพการชําระสิ่งสกปรก กลิ่น ละ
ความข็งของสบู  
 กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณกลุมผูผลติเหมบานสนวนนอกละวนอุทยานขากระดง จังหวัดบุรรีัมยแ ท่ี฿หความ
อนุคราะหแขอมลูละตัวอยางพื่อ฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย๑   
ผํานเทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด 

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR HISTORICAL AND CULTURAL TOURISM 
ROUTE BURIRAM PROVINCE VIA QR-CODE 

 
พิชิต วันดี1 อุทิศ ทาหอม2 สําราญ ธุระตา3 และ วีรากร รัตกุล4 

Pichit Wandee1 Utis Tahom2 Samran Dhurata3 and Weerakorn Rattakul4 
รัชฎาภรณ๑ งามวิริยะ1 ชุติมา จันทร๑เทศ2 และ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ3 

Ratchadaporn Ngamwiriya1 Chutima Chanthed2 and Wandee Thernsawadkit3 
 

1อาจารยแ สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยแ 
2ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัยแ 

3อาจารยแ สาขาวิชาภาษาเทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
4อาจารยแ สาขาวิชาการทองที่ยวละรงรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมยแ 

1หัวหนางานหลงทองที่ยวภาคตะวันออกฉียงหนือ กองสงสรมิหลงทองที่ยว การทองที่ยวหงประทศ 
2หัวหนาอุทยานประวัตศิาสตรแพนมรุง กรมศลิปากร 

3ที่ปรึกษาสมาคมทองที่ยวจังหวัดบุรีรัมยแ 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ พื่อพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด ฿นการขาถึงขอมูลหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ กลุมปูาหมายที่฿ช฿นการวิจัยเดจากการคัดลือกกลุมตัวอยางบบฉพาะจาะจงซึ่งเดก 
กลุมนักทองที่ยว฿นประทศ บุคลากรหนวยงานภาครัฐละภาคอกชนของจังหวัดบุรีรัมยแ ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย
เดก (1) ประด็นการสัมภาษณแชิงลึกกี่ยวกับการขาถึงหลงขอมูลการทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
ละนวทางการพัฒนาระบบสารสนทศผานทคนลยีคิวอารแคด (2) บบประมินคุณภาพดานนื้อหา (3) บบ
ประมินประสิทธิภาพของระบบสารสนทศ ละ (4) บบประมินความพึงพอ฿จตอระบบสารสนทศ ดยป็นการ
วิจัยชิงพัฒนาซึ่งมีจัดการฐานขอมูลดวย MySQL รวมกับภาษา PHP HTML5 ละจาวาสคริปตแ฿นการออกบบละ
พัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบวา (1) ขอมูลบริบทสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จังหวัด
บุรีรัมยแ ประกอบดวย ขอมูลหลงทองที่ยวสนทางสายเหมละสนทางสาย฿ตภูขาเฟ ปฏิทินทศกาลประพณี
ละวัฒนธรรม 4 กลุมชาติพันธุแ ขาวสารประชาสัมพันธแ บริการผนที่ การพัฒนาระบบสารสนทศดํานินการตาม
นวทางวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ดยนําสนอขอมูลหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมยแผานว็บเซตแดวยการ฿ชทคนลยีคิวอารแคด (2) ผลการประมินคุณภาพดานนื้อหาดยรวมอยู฿น
ระดับมาก  (3) ผลการประมินประสิทธิภาพของระบบพบวา ดยรวมคุณภาพอยู฿นระดับมาก (4) ฿นดานความพึง
พอ฿จตอระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ผานทคนลยีคิวอารแคด พบวา
มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก  
คําสําคัญ :   หลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม, ระบบสารสนทศ, คิวอารแคด 
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ABSTRACT 
 This research aimed to development of information system for historical and cultural 
tourism route Buriram province via QR-Code accessing the historical and cultural tourism 
information in Buriram province. The samples were domestic tourists, officer in government 
sector and private sector in Buriram provice. The sampling was performed using purposive 
sampling technique. The research instruments were (1) the in-depth interview: to investigate the 
access traveling information, needs of tourism route information and guideline to develop the 
information technology via QR codes (2) the content evaluation (3) the evaluation of effective 
information system (4) a questionnaire: to evaluate the satisfaction towards information system. 
This study was a development research using data base management system with MySQL, 
program PHP language, HTML5 and JavaScript as instruments to develop system. The finding in 
this research revealed in the followings: (1) The context of historical and cultural attractions route 
data contained of the Silk Road and the southern volcano route, calendar of traditions, four 
ethnic groups, information and map service. The guideline to develop information systems was 
System Development Life Cycle which was a web application to present historical and cultural 
tourism route in Buriram province via QR-Code. (2) The results of the content evaluation were at 
a high level. (3) The results of the evaluation of information system were at a high level. (4) In 
terms of satisfaction of information system for historical and cultural tourism route Buriram 
province via QR-Code, the results showed that the satisfaction were at a high level.  
Keywords : Historical and Cultural tourism, Information System, QR code.  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ทั้งป็นหลงทอผาเหมที่สวยงามละมีช่ือสียง ดยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาขตติดตอกับประทศพื่อนบาน 
จึงทํา฿หมีความหลากหลายของชื้อชาติซึ่งกอ฿หกิดความตกตางของประพณีละวัฒนธรรมทองถิ่น จนทํา฿หป็น
ที่รูจักดยทั่วเปตามคําขวัญของจังหวัดที่วา “มืองปราสาทหิน ถ่ินภูขาเฟ ผาเหมสวย รวยวัฒนธรรม”  
 จากนวนมการทองที่ยวท่ีขยายตัวละสงผลดีตอสภาพศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมยแ หนวยงานภาครัฐเด
รวมกับภาคอกชน ละกลุมองคแกรตาง ๆ กําหนดผนนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุงดานครงสรางพื้นฐานพื่อ
รองรับการทองที่ยวท่ีติบตขึ้น ดยฉพาะการประชาสัมพันธแขอมูลหลงทองที่ยว ที่พัก รานอาหาร ตอยางเรก็
ตามจากการสอบถามนักทองที่ยว เดขอมูลตรงกันวา จังหวัดบุรีรัมยแยังขาดการรวบรวมขอมูลหลงทองที่ยวอยาง
ป็นระบบ ขอมูลที่มีอยูกระจัดกระจาย ทํา฿หนักทองที่ยวเมสามารถสืบคนละขาถึงหลงขอมูลการทองที่ยว฿น
ชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดยสวน฿หญป็นขอมูลที่อยู฿นรูปบบว็บเซตแซึ่งเมตอบสนองความตองการของ
ผู฿ชงานเดทันที การขาถึงขอมูลลาชาละนําสนอขอมูลเมรอบดาน รวมทั้งยังขาดขอมูลสนทางศึกษา฿นการนํา
ชื่อมตอหลงทองที่ยว฿นจังหวัดบุรีรัมยแดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม นอกจากนั้นการจัดรูปบบการนําสนอ
ขอมูลบนว็บเซตแ฿นรูปบบขอความ ภาพนิ่ง สียง ละวีดีทัศนแยังเมรองรับกับอุปกรณแสมารแทดีเวซแ รวมทั้งยังขาด
ขอมูลสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ทํา฿หเมสามารถวางผนการทองที่ยวหรือการคนหา
ขอมูลสนทางหลงทองที่ยวเมตอนื่อง   
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 จากหตุผลขางตนงานวิจัยนี้จึง฿หความสําคัญ฿นการพัฒนาระบบพื่อการขาถึงขอมูลหลงทองที่ยว
จังหวัดบุรีรัมยแ ดวยทคนลยีคิวอารแคดซึ่งป็นระบบที่สามารถ฿ชงานเดพรอมกับอุปกรณแมือถือ สมารแทฟน ขามา
฿ชประยชนแพื่อพิ่มชองทางการสื่อสาร การสืบคนขอมูลตาง ๆ ท่ีสามารถขาถึงหลงขอมูลเดตลอดวลา เมจํากัด
สถานท่ี (นพดล ผูมีจรรยา ละ ณมน จีรังสุวรรณ. 2556) สามารถตอบรับกระสการทองที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยแ 
กระตุน฿หกิดการ฿ชจายจากธุรกิจการทองที่ยว กิดอาชีพสริมของชุมชน ละกิดการกระจายรายเดสูชุมชน ป็น
การสรางศรษฐกิจจากการทองที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยและสามารถรองรับความตองการของนักทองที่ยว฿น
ระดับประทศ พรอมทั้งขยายกลุมนักทองที่ยวสูภูมิภาคอื่นตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ 
 พื่อพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผาน
ทคนลยีคิวอารแคด 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 ระบบสารสนทศ หมายถึง ระบบที่จัดก็บขอมูลสารสนทศกี่ ยวกับสนทางหลงทองที่ยวชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด ดยนําสนอขอมูลหลงทองที่ยวสนทาง
สายเหม ละสนทางสาย฿ตภูขาเฟ ปฏิทินทศกาลประพณี 4 กลุมชาติพันธุแ ฿หบริการผนท่ี 
 หลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่หลงทองที่ยวที่มีความกี่ยวของกับ
ทางประวัติศาสตรแ บราณคดี สิ่งปลูกสรางที่มีอายุกากสดง฿หห็นถึงความป็นมา ละความสําคัญ฿นทองถิ่นของ
จังหวัดบุรีรัมยแ สะทอนถึงอกลักษณแ วัฒนธรรมการดํานินชีวิต฿นดานตาง ๆ ชน ศาสนาสถาน ความดีงามของ
ชุมชน การละลน ดนตรี การตงกาย ภาษา การกิน ป็นตน 
 คิวอารแคด หมายถึง ระบบทคนลยีคิวอารแคดบบ 2 มิติ สดงขอมูลมัลติมีดีย สารสนทศหลง
ทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมยแ บนว็บเซตแอพพลิคช่ันบบรซสปอนตแซีฟ ซึ่งรองรับ
การสดงผลเดหลากหลายบนอุปกรณแสมารแทดีเวซแ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เดศึกษานวคิดอกสาร ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของ฿นการวิคราะหและออกบบระบบ
สารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด ละเด
กําหนดกรอบนวคิดการพัฒนาระบบสารสนทศ ดยการสัมภาษณแผูที่มีสวนกี่ยวของ ละก็บรวบรวมขอมูลบริบท
สนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม การขาถึงหลงขอมูล ละนวทาง฿นการออกบบพัฒนา
ระบบสารสนทศดย฿ชหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) พรอมทั้งหาประสิทธิภาพของระบบสารสนทศ 
ละความพึงพอ฿จที่มีตอระบบ ซึ่งทํา฿หสามารถขาถึงหลงขอมูละละตระหนักถึงคุณคาที่มีตอสนทางหลง
ทองที่ยวขิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ 
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ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผาน
ทคนลยีคิวอารแคด฿นครั้งนี้ มีขั้นตอนบงออกป็น 3 ระยะ ดังตอเปนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาความตองการละนวทาง฿นการพัฒนาระบบสารสนทศพื่อนําสนอขอมูลสนทางหลง
ทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของ ละการสัมภาษณแ
นักทองที่ยว฿นประทศท้ัง฿นละนอกขตจังหวัดบุรีรัมยแ จาหนาที่หนวยงานรัฐละภาคอกชน฿นการพัฒนาระบบ
สารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
 ระยะที่ 2 ขั้นการดํานินการพัฒนา ดยการสรางระบบสารสนทศพื่อนําสนอขอมูลสนทางหลง
ทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแผานทคนลยีคิวอารแคด  ซอฟตแวรแที่฿ช฿นการพัฒนา
ระบบ คือ ปรกรม XAMPP ซึ่งป็นชุดปรกรมจําลองซิรแฟวอรแ ภาษาคอมพิวตอรแที่฿ชพัฒนาละออกบบสวน
ของการติดตอกับผู฿ชงานเดก ภาษา SQL PHP HTML5 ละ JavaScript จากนั้นนําระบบที่สรางขึ้นเป฿ห
ผูช่ียวชาญตรวจสอบ ดยกลุมผูช่ียวชาญประกอบดวย (1)`ผูช่ียวชาญดานนื้อหา จํานวน 3 คน ละ (2) 
ผูชี่ยวชาญดานระบบสารสนทศ จํานวน 3 คน ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยเดก  ระบบสารสนทศพื่อนําสนอขอมูล
สนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแผานทคนลยีคิวอารแคด ครื่องมือที่฿ชก็บ
รวบรวมขอมูลเดก บบประมินคุณภาพดานนื้อหา ละบบประมินประสิทธิภาพระบบสนทศ ป็นบบมาตรา
สวนประมินคา 5 ระดับ ของ Likert (Green and Rao. 1970: 33-39) 
 ระยะที่ 3 ขั้นตอนการ฿ชงานระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคดกับกลุมปูาหมาย ดยดํานินการผยพรถายทอดทคนลยีสารสนทศ 
จากนั้นผูวิจัย ทําการประมินผลของระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด ดย฿ชบบสอบถามความพึงพอ฿จ ดยบบสอบถามที่สรางขึ้นป็นบบ
มาตราสวนประมินคา 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง คุณภาพของนื้อหามากที่สุด, ประสิทธิภาพมากที่สุด, ความพึงพอ฿จมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง คุณภาพของนื้อหามาก, ประสิทธิภาพมาก, ความพึงพอ฿จมาก 
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 3 หมายถึง คุณภาพของนื้อหาปานกลาง, ประสิทธิภาพปานกลาง, ระดับความพึงพอ฿จปานกลาง 
 2 หมายถึง คุณภาพของนื้อหานอย, ประสิทธิภาพนอย, ระดับความพึงพอ฿จนอย 
 1 หมายถึง คุณนอยภาพของนื้อหานอยที่สุด, ประสิทธิภาพนอยที่สุด, ระดับความพึงพอ฿จนอยท่ีสุด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 
  ฿นการศึกษา฿นครั้งนี้ป็นการรวบรวมขอมูลหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม฿นพื้นที่฿น
จังหวัดบุรีรัมยแ เดก อําภอนาพธิ์ อําภอบาน฿หมเชยพจนแ อําภอพุทเธสง อําภอบานดาน อําภอมือง อําภอ
ฉลิมพระกียรติ อําภอบานกรวด อําภอประคนชัย อําภอละหานทราย อําภอนนดินดง  
 2. ขอบเขตการวิจัยเชิงระยะเวลา 
  การวิจัยครั้งนี้มีระยะวลา 12 ดือน  
 3. กลุํมเปูาหมาย 
  กลุมปูาหมาย฿นการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูมีสวนกี่ยวของกับหลงการทองที่ยวของจังหวัด
บุรีรัมยแ เดก บุคลากรหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ประชาชน฿นทองถิ่น ละนักทองที่ยวที่ชาวเทยที่ดินทางมา
จังหวัดบุรีรัมยแ เดมาดยวิธีการลือกบบจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 400 คน ดยทําการก็บรวบรวม
ขอมูล฿นชวงดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 4. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษา รวบรวม ละวิคราะหแขอมูลสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ เดก สถานที่หลงทองที่ยว ประกอบดวย พระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช ศาลหลักมือง วัดกาะกวธุดงคสถาน ปรางคแกูสวนตง วัดศรีษะรด ศูนยแหัตกรรม
พื้นบานอําภอนาพธิ ์อุทยานภูขาเฟขากระดง ปราสาทเปรบัด 1 ปราสาทเปรบัด 2 ปราสาทมืองต่ํา พิพิธภัณฑแ
บานกรวด อุทยานประวัติศาสตรแขาพนมรุง วัดขาอังคาร วัดปุาละหานทราย อนุสาวรียแราสู ละปราสาทหนอง
หงสแ ขอมูลประพณีวัฒนธรรมของ 4 ชาติพันธุแ ฿นจังหวัดบุรีรัมยแ ประกอบดวย กลุมเทยกูย กลุมเทยคราช กลุม
เทยขมร ละกลุมเทยลาว นอกจากนั้นทําการศึกษาขอมูลความตองการละนวทาง฿นการพัฒนาระบบ
สารสนทศ ผานทคนลยีคิวอารแคด 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ดํานินการวิคราะหแขอมูลจากบบสัมภาษณแพื่อหานวทาง฿นการพัฒนาระบบ ละ฿ชสถิติพรรณนาพื่อ
วิคราะหแขอมูลคาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวดับุรรีัมยแ ผาน
ทคนลยีคิวอารแคด ทํา฿หเดระบบท่ีสามารถ฿หบริการขอมลูกผู฿ชบริการละนักทองที่ยว ดยมรีายละอียดดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงานวิจัยระยะที่ 1  
  จากการศึกษาละรวบรวมขอมูลสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมยแประกอบดวยสนทางหลงทองที่ยวดังนี้ 1) สนทางสายเหม ดยมีจุดริ่มตนจากอําภอมืองบุรีรัมยแ ซึ่งมี
สถานที่หลงทองที่ยวสําคัญ เดก พระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟู าจุฬาลกมหาราช 
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ศาลหลักมือง วัดกาะกวธุดงคสถาน ปรางคแกูสวนตง วัดศรีษะรด ละศูนยแหัตกรรมพื้นบานอําภอนาพธิ์ 2) 
สนทางสาย฿ตภูขาเฟ ซึ่งจุดริ่มตนจากอําภอมืองบุรีรัมยแป็นสนทางสาย฿ต฿นพื้นที่ ประกอบดวยหลงทองที่ยว
สําคัญ เดก อุทยานภูขาเฟขากระดง ปราสาทเปรบัด 1 ละ 2 ปราสาทมืองต่ํา พิพิธภัณฑแบานกรวด อุทยาน
ประวัติศาสตรแปราสาทพนมรุง วัดขาอังคาร วัดปุาละหานทราย อนุสาวรียแราสู ละปราสาทหนองหงสแ  
  ประพณีวัฒนธรรมบนสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ 
ประกอบดวย 1) กลุมชาติพันธุแเทยกูย ซึ่งมีอกลักษณแดดดน฿นการลี้ยงชางสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สวน฿หญพบ
กระจายดยทั่วเปบริวณอําภอประคนชัย อําภอสตึก อําภอประคํา อําภอนางรอง ละอําภอลําปลายมาศ  มี
ความชื่อที่มีอัตลักษณแดดดน เดก พิธีซนผีปะกํา พิธีกลมอ 2) กลุมชาติพันธุแเทยขมร สวน฿หญจะกระจายอยู
ทั่วเปทางตอน฿ตของจังหวัด เดก อําภอสตึก อําภอประคนชัย อําภอประคํา อําภอนางรอง อําภอกระสัง ละ
อําภอละหานทราย มีธรรมนียมประพณีที่สําคัญ เดก ซนฎนตา ละพิธีกรรมมม็วด 3) กลุมชาติพันธุแเทย
คราช ป็นกลุมประชากรที่พบ฿นพื้นที่ทิศตะวันตกของบุรีรัมยแดยพบ฿นขตอําภอนางรอง อําภอหนองกี่ อําภอ
ละหานทรายละอําภอลําปลายมาส 4) กลุมชาติพันธุแเทยลาว สวน฿หญจะอาศัยอยู฿นบริวณขตอําภอพุทธเธสง 
อําภอนาพธิ์ อําภอหนองกี่ อําภอคูมือง อําภอลําปลายมาส อําภอคนดง ละอําภอบาน฿หมเชยพจนแ ซึ่ ง
ยังคงยึดมั่น฿นขนบธรรมนียมประพณีดั้งดิม คือการปฏิบัติตามฮีตสิบสองหรือจารีต฿นการปฏิบัติทั้ง 12 ดือน 
นวทางการพัฒนาระบบสารสนทศผูวิจัยเดพัฒนาระบบป็นว็บเซตแซึ่งชวย฿หการขาถึงขอมูลผานทคนลยีคิว
อารแคดเดอยางสะดวก ดย฿ชภาษา PHP ละ HTML5 ป็นครื่องมือ฿นการพัฒนาซึ่งมีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 
ศึกษาความตองการของระบบ การวิคราะหและออกบบระบบ การพัฒนา การติดตั้งทดสอบ ละการปรับปรุง
กเข พ่ือ฿หสามารถ฿ชระบบเดตามความตองการ 
 2. ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 
  ผลการพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ 
ผานทคนลยีคิวอารแคด ประกอบดวยการจัดการขอมูลของผูดูลระบบ การจัดการขอมูลหลงทองที่ยว จัดการ
ปฏิทินประพณี จัดการขอมูลวัฒนธรรมชาติพันธุแ การจัดการขอมูลพิกัดผนที่สถานที่พัก ปใ๊มน้ํามัน รงพยาบาล 
สถานีตํารวจละหนวยงานราชการ การจัดการขอมูลขาวประชาสัมพันธแ บนว็บเซตแ http://www.abcr.bru.ac.th 

 
ภาพที่ 2 ว็บเซตแระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ 
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  2.1 ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหา 
   ผูวัยทําการวิคราหแสถิติหาคาฉลีย่ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน พื่อสรุปการประมินคุณภาพดาน
นื้อหาของระบบสารสนทศ ดยผูชี่ยวชาญ 3 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สดงคาฉลี่ยละสวนบี่ยงมาตรฐานระดับการประมินคุณภาพดานนื้อหา 

รายการประเมิน  S.D. 
1. การนําสนอขอมูลนื้อหาตละสวนมีความชัดจนสอดคลองตรงตามหัวขอ 4.83 0.28 
2. รายละอียดของสถานที่หลงทองที่ยวมีความชัดจน ขอความกระชับ ขา฿จเดงาย 
นาสน฿จ 

4.33 0.57 

3. นื้อหามีความหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสืบคน 4.00 0.86 
4. นื้อหามีความถูกตองมีหลงขอมูลอางอิงที่ชัดจนชื่อถือเด 4.33 0.57 
5. ความสมบูรณแของนื้อหาหลงทองที่ยวตละที่มีปริมาณนื้อหาท่ีหมาะสม 4.66 0.57 
6. นื้อหามีการบงป็นลําดับหัวขอยอย ๆ มีความชัดจน฿นตละหัวขอยอย 4.00 0.86 
7. การนําสนอขอมูลนื้อหาละภาพประกอบมีความสอดคลองกัน 4.00 0.57 
8. การนําสนอขอมูลที่ป็นประยชนแ สามารถทํา฿หผูสืบคนนําเป฿ชประยชนแ฿นการศึกษา
สนทางหลงทองที่ยวเด 

4.00 0.86 

9. ประยชนและความรูที่เดสืบคนหลงขอมูลสนทางทองที่ยว 4.50 0.50 
10. ความคิดห็นดยรวมตอว็บเซตแสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ 

4.01 0.47 

คําเฉลี่ยโดยรวม 4.26 0.75 
 
   ระบบสารสนทศผานการประมินคุณภาพนื้อหาดยผูชี่ยวชาญ 3 ทาน คาฉลี่ยดยรวมทากับ 
4.26 สวนบี่ยงบนมาตรฐานดยรวมทากับ 0.75 ซึ่งการนําสนอขอมูลนื้อหาตละสวนมีความชัดจนสอดคลอง
ตรงตามหัวขอ มีคาฉลี่ยทากับ 4.83 รองลงมาคือ ความสมบูรณแของนื้อหาหลงทองที่ยวตละที่มีปริมาณนื้อหา
ที่หมาะสม มีคาฉลี่ยทากับ 4.66 ประยชนและความรูที่เดสืบคนหลงขอมูลสนทางทองที่ยว มีคาฉลี่ยทากับ 
4.50 รายละอียดของสถานที่หลงทองที่ยวมีความชัดจน ขอความกระชับ ขา฿จเดงาย นาสน฿จ ละนื้อหามี
ความถูกตองมีหลงขอมูลอางอิงที่ชัดจนช่ือถือเด มีคาฉลี่ยทากับคือ 4.33 ความคิดห็นดยรวมตอว็บเซตแ
สารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ มีคาฉลี่ยทากับ 4.01 นื้อหามี
ความหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสืบคน ละนื้อหามีการบงป็นลําดับหัวขอยอย ๆ มีความชัดจน
฿นตละหัวขอยอย ละการนําสนอขอมูลนื้อหาละภาพประกอบมีความสอดคลองกัน ละการนําสนอขอมูลที่
ป็นประยชนแ สามารถทํา฿หผูสืบคนนําเป฿ชประยชนแ฿นการศึกษาสนทางหลงทองที่ยวเด มีคาฉลี่ยทากัน คือ 
4.00 จากการประมินคุณภาพนื้อหาของระบบมีคุณภาพอยู฿นระดับมาก  ผลการประมินดังตารางที่ 1 
  2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
   ผูวิจัยทําการวิคราะหแขอมูลสถิติคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละปลความหมาย
คะนนฉลี่ยพื่อสรุปผลการประมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้นดยผูชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สดงคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานระดับการประมินประสิทธิภาพตอระบบ 
รายการประเมิน  S.D. 

1. ดานรูปบบหนาจอ 4.39 0.66 
2. ดานภาพกราฟิก 4.55 0.61 
3. ดานระบบฐานขอมลู 4.29 0.45 
4. ดานการนําเป฿ชงาน 4.26 0.52 

คําเฉลี่ยโดยรวม 4.37 0.54 
 

   ระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ซึ่งผาน
การประมินประสิทธิภาพดยผูช่ียวชาญดานระบบสารสนทศ ทั้ง 3 คน บงการประมินออกป็น 4 ดาน เดก 
ดานภาพกราฟิกมีคุณภาพสูงสุด มีคาฉลี่ยทากับ 4.55 รองลงมาคือดานรูปบบหนาจอ มีคาฉลี่ยทากับ 4.39 
ดานระบบฐานขอมูลมีคาฉลีย่ทากับ 4.29 ละสุดทายดานการนําเป฿ชงานมีคาฉลี่ย ทากับ 4.26 คาฉลี่ยดยรวม
ทากับ 4.37 สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ 0.54 จากผลการประมินสดงวาระบบมีประสิทธิภาพอยู฿นระดับดี 
สดงวาระบบสารสนทศท่ีพัฒนาป็นลักษณะว็บเซตแสามารถ฿ชงานเด ผลการประมินดังตารางที่ 2 
 3. ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 3  
  ผลการประมินความพึงพอ฿จท่ีมีตอระบบสารสนทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผูวิจัยเดทดลอง฿ชงานระบบละ
ก็บรวบรวมขอมูลกลุมปูาหมาย ซึ่งป็นผูมีสวนกี่ยวของกับหลงการทองที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยแ เดก บุคลากร
หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละประชาชน฿นทองถิ่น ละนักทองที่ยวชาวเทยที่ดินทางมาจังหวัดบุรีรัมยแ จํานวน 
400 คน ซึ่งผลี่เดจากการสอบถามความพึงพอ฿จ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สดงผลการประมินความพึงพอ฿จท่ีมีตอการ฿ชงานระบบสารสนทศ 

รายการประเมิน  S.D. 

1. ความครบถวนสมบูรณแของขอมูล฿นระบบสารสนทศ 4.35 0.50 
2. ความป็นปใจจุบันของระบบสารสนทศ 4.20 0.47 
3. ความหมาะสมของรูปบบที่฿ช฿นระบบสารสนทศ 4.08 0.60 
4. ความนาชื่อถือของขอมูล฿นระบบสารสนทศ 4.16 0.54 
5. ความสะดวก฿นการ฿ชระบบสารสนทศ 4.32 0.51 
6. ความนาสน฿จของขอมูล 4.15 0.67 
7. ความหลากหลายของขอมูล 4.50 0.73 
8. การ฿ชประยชนแจากฐานขอมลู 4.25 0.69 
9. ระบบ฿ชงานงายละเมซับซอน 4.36 0.56 
10. สามารถคนหาหรือขาถึงขอมลูที่ตองการ 4.45 0.36 
11. ประสิทธิภาพ/ ความรวดร็ว฿นการตอบสนองของระบบสารสนทศ 4.50 0.74 
12. ขอมูลมคีวามถูกตองละครบถวน 4.30 0.56 
13. ขอมูลมีประยชนแตอผู฿ชงาน 4.48 0.84 

คําเฉลี่ยโดยรวม 4.32 0.13 
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   จากตารางที่ 3 สดงผลการประมินความพึงพอ฿จของผู฿ชงานตอระบบสารสนทศสนทางหลง
ทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก 
ดยรวมคะนนฉลี่ยทากับ 4.25 ละสวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ 0.70 มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวา ผู฿ชงาน
ระบบสารสนทศมีความพึงพอ฿จมากป็นอันดับหนึ่ง คือ ความหลากหลายของขอมูล ละประสิทธิภาพ/ ความ
รวดร็ว฿นการตอบสนองของระบบสารสนทศ มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.50 รองลงมาคือขอมูลมีประยชนแตอผู฿ชงาน 
มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.48 สามารถคนหาหรือขาถึงขอมูลที่ตองการ มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.45 ระบบ฿ชงานงาย
ละเมซับซอน มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.36 ความครบถวนสมบูรณแของขอมูล฿นระบบสารสนทศ มีคะนนฉลี่ย
ทากับ 4.35 ความสะดวก฿นการ฿ชระบบสารสนทศ มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.32 ขอมูลมีความถูกตองละครบถวน 
มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.30 การ฿ชประยชนแจากฐานขอมูล มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.25 ความป็นปใจจุบันของระบบ
สารสนทศ มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.20 ความนาช่ือถือของขอมูล฿นระบบสารสนทศ มีคะนนฉลี่ยท ากับ 4.16 
ความนาสน฿จของขอมูล มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.15 สวนขอที่นักทองที่ยว/ผู฿ชงานระบบสารสนทศมีความพึง
พอ฿จป็นอันดับสุดทายคือ ความหมาะสมของรูปบบที่฿ช฿นระบบสารสนทศ มีคะนนฉลี่ยทากับ 4.08 
  2.3 ผลการจัดกิจกรรมเผยแพรํและถาํยทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ด๎านการดําเนินงาน คณะผูวิจัยเดจัดกิจกรรมผยพรละถายทอดทคนลยี ดยมีกลุม
ผูประกอบการรานคาขายของที่ระลึก นักทองที่ยว ประชาชนทั่วเป ละนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ทองที่ยวละการรงรม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ ขารวมกิจกรรมฝึกอบรมชิงปฏิบัติการลกปลี่ยนรียนรู การขาถึงระบบสารสนทศ
พื่อศึกษาสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ผานทคนลยีคิวอารแคด 
   2. ด๎านผลกระทบ ผูประกอบการรานขายของที่ระลึก สามารถนําระบบสารสนทศสนทางหลง
ทองที่ยวสนอตอลูกคา ละป็นการสรางฐานขยายกลุมลูกคาพิ่มมากขึ้น นักทองที่ยวสามารถสืบคนขอมูล
ตําหนงท่ีตั้งของสถานท่ีพัก รานขายของที่ลึก รานอาหาร ปใ้มน้ํามัน สถานท่ีราชการ เดอยางสะดวกรวดร็ว  
   3. ด๎านความยั่งยืน นักศึกษาท่ีขารวมรียนรูกิจกรรมผยพรละถายทอดทคนลยี ทํา฿หกิด
ทักษะ฿นการรียนบบปฏิบัติการจริง อีกทั้งยังห็นถึงคุณคาของสถานที่ทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
ซึ่งป็นมรดกที่มีคุณคา฿นชุมชนของตนอง ดยนายนัฐพงษแ จริบรัมยแ นักศึกษาสาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ เด
กลาวหลังจากขารวมกิจกรรมกิจกรรม “ผมคิดวารามาถูกทางพราะทคนลยีคิวอารแคดมีอกาสพัฒนาตอยอดเป
อีกนาน ละการประยุกตแอามา฿ช฿นดานการทองที่ยวนั้นทํา฿หราสามารถขาถึงขอมูลอยางรวดร็ว พราะทุกคนมี
อุปกรณแมือถอื ละป็นการทองที่ยวบบเดสาระความรู บางคนมาที่ยวบบเมมีขอมูลอะเรกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ 
จึงทํา฿หกิดการซึมซับรื่องราวตางๆ ขา฿จประวัติศาสตรและรากหงาของวัฒนธรรมทองถิ่นตัวอง ตอเปผมจะ
ผยพรความรูที่เดรับ฿หกับคนอื่น”  
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการถายทอดทคนลยีการ฿ชงานระบบสารสนทศ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยรื่อง ระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ 
ผานทคนลยีคิวอารแคด คณะผูวิจัยเดทําการศึกษานื้อหา อกสารที่กี่ยวของ วิคราะหแ ออกบบ  ละพัฒนา
ระบบ ตามขั้นตอนกระบวนการวิคราะหแขอมูลพรอมทั้งจัดหมวดหมู฿นการนําสนอละรูปบบของคิวอารแคด 
ดํานินการสรางฐานขอมูลละว็บเซตแที่รองรับการสดงผลบบรสปอนซีฟ ดยนําคุณสมบัติของการสดงผนที่
บนปรกรมสําร็จรูปกูกิลมพ ละกําหนดหมวดหมู฿หสดงพิกัดที่ตั้ง฿หตรงตามหลง ขอมูล ดยผานการ
ตรวจสอบจากผูช่ียวชาญสงผล฿หประสิทธิภาพของระบบสารสนทศหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม อยู฿นระดับมาก สอดคลองกับ พิรภพ จันทรแสนตอ ละคณะ (2557) ที่เดวิจัยกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนทศพื่อประชาสัมพันธแหลงทองที่ยวดวยทรศัพทแคลื่อนที่ สําหรับอําภอมืองปาน จังหวัดลําปาง พบวา 
คุณภาพของระบบสารสนทศที่พัฒนาขึ้น บงออกป็น 5 ดาน เดก ดานการนําขอมูลขาสูระบบ ดานการ
ประมินผลหนวยประมวลผล ดานการสดงผลลพัธแ ดานการประมินผลหนวยการจัดก็บขอมูล ดานการประมินผล
หนวยการทํางาน พบวาระบบมีคุณภาพอยู฿นระดับมาก ทําการปรับปรุงกเขลวนําทดลองเป฿ชกับกลุมตัวอยาง 
ละสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤทพ สุวรรณธาดา ละคณะ (2556 : 20) ที่ศึกษาวิจัยพัฒนาการประยุกตแ฿ชคิว
อารแคด฿นการบันทึกขอมูลการขารวมกิจกรรมพื่อสําร็จการศึกษา ดยนําขาขอมูลผานระบบก็บขอมูลออนเลนแ 
พบวา สามารถชวย฿หการบันทึกการขารวมกิจกรรมของนักศึกษามีความถูกตอง ชัดจน ละสามารถตรวจสอบเด 
มื่อสรุปผลการประมินความพึงพอ฿จของคณะกรรมการนักศึกษาที่มีตอการประยุกตแ฿ชคิวอารแคด ฿นการบันทึก
ขอมูลการขารวมกิจกรรมพื่อสําร็จการศึกษา พบวาอยู฿นระดับดี ละควรนําระบบคิวอารแคดเปผนวกกับบัตร
ประจําตัวนักศึกษา 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช๎ 
  ควรมีบุคคลจากหนวยงานที่กี่ยวของดยตรงเดมีสวนรับผิดชอบละนําผลจากการวิจัยเป฿ชประยชนแ 
ละพื่อตระหนักถึงความป็นจาของละหวงหน฿นคุณคาของสถานที่หลงทองที่ยว ดยการประยุกตแ฿ช
ทคนลยีสารสนทศขามา฿หสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน จัดสรรงบประมาณทรัพยากรที่กี่ยวของ฿นการ
พัฒนาสารสนทศดานการทองที่ยว฿นรูปบบอื่นๆ พื่อขยายฐานกลุมนักทองที่ยวละสรางความตระหนัก ควรมี
การพัฒนาตอยอดงานวิจัย฿นดานความหลากหลายทางดานภาษา พื่อ฿หนักทองที่ยวตางชาติสามารถขาถึง
หลงขอมูลเดอยางท่ัวถึง  
 2. ข๎อเสนอแนะตํอหนํวยงาน องค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 
  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ภาคประชาชน ควรรวมมือ฿นการบริหารจัดการหลง
ทองที่ยว฿นชุมชน ละสรางการรียนรูช่ือมยงตอสถานศึกษาพื่อสรางป็นหลงรียนรูทองถิ่น สถานศึกษา฿น
ทองถิ่น ชน มหาวิทยาลัย รงรียน ควรนําผลจากการดํานินกิจกรรมการวิจัยเปสรางการรียนรู ดยจัดทําป็น
หลักสูตรการรียนรูจากหลงสถานท่ีจริง สถาบันอุดมศึกษา฿นทองถิ่นละบริวณ฿กลคียง ควร฿หการสงสริมละ
สนับสนุนการรียนรูละนําเปขยายผล฿นสวนของจัดการรียนการสอนบบบูรณาการกนักศึกษาละผูที่สน฿จ
ทั่วเป 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ครงการวิจัยนี้เดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (วช.) ประจําปี 2560 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยแ ดร.จุมพล วิชียรศิลป รองศาสตราจารยแ ดร.จรัส สวางทัพ  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.
สมศักดิ์ จีวัฒนา คณะกรรมการประมินความกาวหนาครงการวิจัย ขอขอบคุณผูช่ียวชาญดานระบบ อาจารยแ ดร.
สมศักดิ์ บุตรสาคร ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กมลรัตนแ สม฿จ ละ อาจารยแ ดร.ทิพวัลยแ สนคํา ขอขอบคุณ
ผูช่ียวชาญดานนื้อหานางสาวรัชฎาภรณแ งามวิริยะ หัวหนางานหลงทองที่ยวภาคตะวันออกฉียงหนือ การ
ทองที่ยวหงประทศเทย (ททท.) สํานักงานจังหวัดสุรินทรแ คุณวันดี ธียรสวัสดิ์กิจ ที่ปรึกษาสมาคมทองที่ยว
จังหวัดบุรีรัมยแ อาจารยแ ดร.ชาวแ การวิชา ผูอํานวยการสํานักศิลปะละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ ซึ่ง
ป็นผูช่ียวชาญดานนื้อหาขอมูลสนทางหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมยแ 
ขอขอบคุณจาหนาท่ี ผูนําชุมชน ผูอาวุส ยาวชน ละประชาชน฿นพ้ืนท่ีที่มีสวนรวม฿นกิจกรรมสํารวจก็บรวบรวม
ขอมูลหลงทองที่ยวชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ ทํา฿หคณะผูวิจัยดํานินงานประสบความสําร็จ
ตามวัตถุประสงคแ 
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การยอมรับระบบการปลกูข๎าวโพดเลี้ยงสตัว๑โดยวิธีการไมํเผาเศษพืชและเหลือ่มด๎วยพืชตระกลูถั่วของเกษตรกรในพืน้ที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ADOPTION OF MAIZE-LEGUME RELAY CROPPING SYSTEM GROWN WITHOUT BURNING OF 
FARMER IN THE AREA OF HIGHLAND DEVELOPMENT PROJECT USING ROYAL PROJECT SYSTEM 

MAESALONG, MAE FAH LUANG DISTRICT IN CHIANGRAI PROVINCE 
 

พิณทิพย๑ แดงไฝ1 พหล ศักดิ์คะทัศน๑1 นคเรศ รังควัต2 และ สายสกุล ฟองมูล3 

Pintip Daengfai1 Phahol Sakkatat1 Nakarate Rungkawat2 and Saisakul Fongmul3 
1นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรละสงสริมการกษตร ระดับปริญญาท มหาวิทยาลัยมจ 

1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. 2รองศาสตราจารยแ ดร. 3ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.  
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรละสงสริมการกษตร คณะผลิตกรรมการกษตร มหาวิทยาลัยมจ 

 
บทคัดยํอ 
 การยอมรับระบบการปลูกขาวพดดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ของกษตรกร฿น
พื้นที่ครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงบบครงการหลวงมสลอง มีความสําคัญพื่อป็นนวทาง฿นการสงสริม฿หกษตรกร
นําวิธีดังกลาวเปปฏิบัติ฿หกิดผลลัพธแที่ดีตอตัวกษตรกร ตอสิ่งวดลอม ละปใญหาที่สําคัญคือปใญหาหมอกควันจาก
การผาตรียมปลงอันป็นปใญหา฿หญ฿นภาคหนือ มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา 1) ลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ 
สังคม ละชนผา 2) ความรูระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 
3) การยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 4) 
ความสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ สังคม ละความรู กับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยง
สัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ละ 5)  ปใญหาละอุปสรรคของการยอมรับระบบการ
ปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ของกษตรกร฿นพื้นที่ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง ตําบลมสลองนอก อําภอมฟูาหลวง จังหวัดชียงราย จากการสุมตัวอยาง
จํานวน 313 ราย ละ฿ชบบสัมภาษณแป็นครือ่งมือ฿นการวิจัย ผลการวิจัยพบวา กษตรกรสวน฿หญป็นพศชาย มี
อายุฉลี่ยประมาณ 40 ปี สวน฿หญเมเดรับการศึกษา มีขนาดพื้นที่ดินที่ถือครองฉลี่ย 7.2 เร มีรายเดภาค
การกษตรฉลี่ย 84,357.83 บาทตอปี มีจํานวนรงงาน฿นครัวรือน 3–4 คน มีการขารวมอบรมการปลูกขาวพด 
มีการติดตอพื่อนกษตรกรผูปลูกขาวพด มีการติดตอกับจาหนาที่สงสริม อยางละ 1 ครั้งตอปี เมคยขารวม
ประชุมกลุมกษตรกร มีการเดรับขอมูลขาวสารผานทรทัศนแมากที่สุดฉลี่ย 5 ครั้งตอปี กษตรกรสวน฿หญป็นชนผา
อาขา กษตรกรมีความรูอยู฿นระดับปานกลาง ผลการวิจัยรื่องการยอมรับพบวาอยู฿นระดับปานกลาง มีคาฉลี่ย
ทากับ 2.95 ผลการวิจัยความสัมพันธแของการยอมรับพบวา ระดับการศึกษา รายเดภาคการกษตร การขารวม
อบรม การติดตอจาหนาท่ีสงสริม การรับรูขอมูลขาวสาร ละความรูของผู฿หขอมูล มีความสัมพันธแกับการยอมรับ 
(sig.<0.05) ผลการศึกษาการปรียบทียบการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละ
หลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ท่ีตกตางกันจํานกตามชนผา ท้ัง 4 ดานละดยรวม คือ ดานการตรียมปลง ดานการ
พาะปลูก ดานการดูล ละดานการก็บกี่ยว สามารถสรุปเดวา ชนผาลีซูมีการยอมรับระบบการปลูกขาวพด
ลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว฿นทุกๆดานสูงท่ีสุด ละมีคาฉลี่ยการยอมรับตกตาง
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จากชนผาอื่นๆ (sig.<0.05)  สําหรับปใญหาละอุปสรรคของการยอมรับที่พบมากเดก ดานการกําจัดวัชพืชละศษ
พืช ละดานการตรียมปลงกอนการพาะปลูก 
คําสําคัญ : การยอมรับ, ระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว, 
 ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง  
 
ABSTRACT 
 Adoption of Maize-legume Relay Cropping System Grown without Burning of Farmer is 
important to encourage farmers to adopt such methods to produce good results for farmers. To 
the environment and the problem is that the problem of smog burning is a major problem in the 
north. This study was conducted to investigate : 1) socio-economic attributes of ethnic groups in 
Maesalong Nok sub-district,Mae Fah Luang district, Chiangrai province; 2) knowledge about maize-
legume relay cropping system grown without burning; 3) adoption of maize-legume relay 
cropping system grown without burning; 4) relationships between socio-economic attributes, 
knowledge, and the adoption; and 5) problems encountered in the adoption by farmers. Random 
sampling was conducted with 313 farmer’s house and interview schedule was used for data 
collection. Results of the study revealed that most of the informants were male, 40 years old on 
average, and illiterate thay held a land for 7.2 rai each on average and had a yearly income 
earned from agriculture for 84,357.83 baht on average. They had 3-4 household workforce. The 
informants attended a training on maize growing for at least once a year. They contacted other 
maize farmers once a year and extension workers once a year. However, they had never 
attended a meeting of farmers group. The informants received data information about agriculture 
that of most though television. All of the informants were mostly Akha. Regarding the adoption, it 
was found at a moderate level. Findings showed a relationship between the adoption and the 
following: educational attainment, income, attending a training, extension worker contact, 
data/information perception, and knowledge (sig.<0.05). It could be concluded that Lisu ethnic 
group had a highest level of the adoption they had an average score of the adoption which was 
different from other ethnic group (sig.<0.05). Problems found most in the adoption were weed 
elimination and cultivation plot preparation.  
Keywords : Maize-legume relay cropping system grown without burning, Highland development 
 project using Royal project system Maesalong 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ขาวพดป็นธัญพืชศรษฐกิจที่สําคัญที่฿ชป็นอาหารของมนุษยและสัตวแ ดยฉพาะอยางยิ่งขาวพดลี้ยง
สัตวแป็นวัตถุดิบหลัก฿นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวแ ความตองการ฿ชขาวพดลี้ยงสัตวแท้ังตลาด฿นประทศ ละ
ตลาดตางประทศมีนวนมพิ่มสูงขึ้นอยางตอนื่อง (สถาบันวิจัยละพัฒนาหงมหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ, 2558) 
ขาวพดป็นธัญพืชสําคัญลําดับที่สามของลก ประมาณวามีการผลิตปีละ 580 ลานตัน ดยฉพาะ฿นประทศจีน 
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สหรัฐอมริกา บราซิล ละม็กซิก สวนประทศเทยองมีพื้นท่ีปลูกประมาณ 7-8 ลานเร ผลิตมล็ดขาวพดเดปีละ 
4.5 ลานตัน ซึ่งเมพียงพอกับความตองการ฿ชภาย฿นประทศ ทั้งนี้พราะขาวพดป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตวแ 
(วัชรินทรแ  ซุนสุวรรณ, 2540) 
 ปใญหาการลดลงของปุาเม ความหงลง การสื่อมทรมของทรัพยากรดินละหมอกควันมีความช่ือมยง
กับการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแชิงดี่ยวบนพื้นที่ลาดชัน ปใญหาหลานี้ถูกอางวาป็นสวนหนึ่งของการดํารงชีพของ
กษตรกรบนพื้นที่สูง นอกจากนี้การขยายตัวของพื้นที่ปลูกขาวพดยังกอ฿หกิดการ฿ชสารคมีพิ่มมากขึ้นละสง
ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ซึ่งป็นปใญหาสําคัญทั่วภาคหนือของประทศเทย นื่องจากพื้นที่สูง฿นภาคหนือตอนบน
สวน฿หญมีความลาดชัน กษตรกรนิยมขึ้นเปบุกรุกพ้ืนท่ีดยการถางปุาละผาพื่อทําเรลื่อนลอย ชน การปลูกพืช
เร จากการสํารวจพบวากษตรกร฿ชพื้นที่สูงหลังจากบุกบิกปุาพื่อปลูกขาวพดมากกวา 3 สนเร ซึ่งกษตรกรผู
ปลูกขาวพดยัง฿ชวิธีการปลูกบบดั้งดิม คือการปลูกขึ้น-ลง ตามความลาดชัน ขาดมาตรการอนุรักษแดินละน้ํา ทิ้ง
ศษหลือของพืชหลังฤดูก็บกี่ยวเว ละจุดเฟผาพื่อทําการพาะปลูก฿นฤดูปลูกตอเป จึงสงผล฿หกิดปใญหา
มลภาวะทางอากาศ อีกทั้งตนทุน฿นการผลิตสูงนื่องจากมีการ฿ชยาฆาหญา ปุยคมี ละยาปราบศัตรูพืชคอนขางสูง 
ซึ่งสงผล฿หกิดปใญหาตามมาอยางมากมาย นวทาง฿นการกปใญหาอยางหนึ่งคือ การนะนํา฿หกษตรกรเด฿ช
ระบบการกษตรชิงอนุรักษแ ที่หมาะสมมากขึ้น นอกหนือจากมาตรการอนุรักษแดินละน้ํา ชน วิธีการเมเถพรวน
พื่อลดการชะลางพังทลายของดิน ลดการ฿ชยาฆาหญา ละสารคมี ควบคูเปกับการปลูกพืชตระกูลถั่วหลื่อมขาเป
฿นพืชหลักป็นพืชที่สอง พื่อการปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่ลาดชัน ละกษตรกรเด฿ชประยชนแจากที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันวิจัยละพัฒนาพื้นที่สูง, 2551:1) 
 การจัดระบบการปลูกพืช มีวัตถุประสงคแหลัก พื่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณแของดินละ฿ชพื้นที่฿ห
กิดประยชนแมากที่สุด฿นขณะดียวกัน฿นพื้นที่ลาดชัน ระบบปลูกพืชถูกนํามา฿ชพื่อปูองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน ละจะตองนํามาปฏิบัติ฿นเรนาของกษตรกรพื่อ฿หกิดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชประยชนแที่ดินพืชที่นิยม฿ช฿น
ระบบพืชรวมกับพืชชนิดอื่นมากท่ีสุดคือ พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลถั่วป็นพืชชวยบํารุงดิน฿หมีความอุดมสมบูรณแพิ่ม
อินทรียวัตถุที่เดจาก฿บละลําตนหงรวงหลนสูดิน นอกจากนี้ยังทําหนาที่฿นการคลุมดิน ลดจํานวนวัชพืช รักษา
ความช้ืน฿นดินปูองกันดินละผิวดินเม฿หเดรับผลกระทบที่รุนรงจากน้ําฝนละสงดด พืชตระกูลถั่วมีคุณสมบัติที่
ดนหลายประการ ปลูกงาย ตร็ว  
 ดอยมสลองตั้งอยูตําบลมสลองนอก อําภอมฟูาหลวง จังหวัดชียงราย มีความสูงหนือระดับน้ําทะล
ประมาณ 1,200 มตร สภาพพื้นที่ป็นภูขาสูงที่มีความลาดชันคอนขางมากสลบักับหุบขารองน้ําละที่ราบลุมริมลํา
ธาร (สถาบันวิจัยละพัฒนาพื้นที่สูง, 2557:31) มี 13 หมูบาน 34 กลุมบาน 3,513 ครัวรือน มีประชากรรวม 
21,053 คน (ขอมูลพื้นฐานองคแการบริหารสวนตําบลมสลองนอก, 2557) ประชาชนประกอบดวย 8 ชนผา เดก 
เทย จีนยูนนาน เทย฿หญ อาขา ยา ลีซู ลั๊วะ ละลาหู ตางก็มีอัตลักษณแ วัฒนธรรมประพณี ละพิธีกรรมป็นบบ
ฉบับของตนอง (องคแการระหวางประทศ พื่อการอนุรักษแธรรมชาติ, 2555) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน
สวน฿หญ฿นพื้นที่ตําบลมสลองนอก ประกอบอาชีพหลักคือ ทําการกษตรดยการปลูกพืชละลี้ยงสัตวแบบวิถี
กษตรดั้งดิม รอยละ 75 อาชีพรองลงมาคือรับจางทั่วเปทั้ง฿นพื้นที่ละนอกพื้นที่รอยละ 20 ละมีอาชีพสริมคือ
อาชีพคาขายคิดป็นรอยละ 5 ตามลําดับ ผลผลิตทางการกษตรที่สําคัญเดก ขาวพดลี้ยงสัตวแ ชา กาฟอาราบิกา 
ขาวเร พลับ พลัม (ชอรี่) สุกร ละเกพื้นมือง มีรายเดฉลี่ยครัวรือนละ 3,000 -5,000 บาทตอปี ฐานะความ
ป็นอยูสวน฿หญคอนขางยากจน ดยพึ่งพิงธรรมชาติป็นหลัก฿นการดํานินชีวิต (องคแการบริหารสวนตําบลมสลอง
นอก, 2557) ฿นปี 2552 สถาบันวิจัยละพัฒนาพื้นที่สูง (องคแการมหาชน) เดจัดทําปลงสาธิตรียนรูพื่อป็นขยาย
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ผลการศึกษาวิจัย รื่องระบบการปลูกขาวพดบบเมผาศษพืชบนพ้ืนท่ีลาดชันละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว รวม 4 
พื้นที่เดก ครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงมมะลอ ครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงบบครงการหลวงปางดง฿น พื้นที่ศูนยแพัฒนา
ครงการหลวงหนองขียว ละพื้นท่ีศูนยแพัฒนาครงการหลวงปใงคา ซึ่งพบวาผลผลิตขาวพดมีผลผลิตที่พิ่มมากขึ้น 
(อุทิศ  ตจ฿ะ฿จ  ละคณะ, 2556:87) 
 ฿นปี 2557 สถาบันวิจัยละพัฒนาพื้นที่สูง (องคแการมหาชน) เดนําผลการวิจัยการปลูกขาวพดดยเมผา
ศษพืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วมาสงสริม฿หกับกษตรกร฿นพื้นที่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวง
มสลองนื่องจากป็นพื้นที่ ที่มีการปลูกขาวพดมากคิดป็นรอยละ75 ของการกษตร ตการขาเปสงสริม฿ห
ประสบผลสําร็จจําป็นจะตองศึกษาปใจจัยตางๆเมวาจะป็นทั้งดานความรู ดานทัศนคติ ละดานการปฏิบัติของ
กษตรกรผูปลูกขาวพด นํามาซึ่งคําตอบที่ป็นประยชนแตอการสงสริม ทางผูวิจัยจึงศึกษาการยอมรับระบบการ
ปลูกขาวพดดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ของกษตรกร฿นพ้ืนท่ีครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงบบ
ครงการหลวงมสลอง พื่อป็นนวทาง฿นการสงสริม฿หกษตรกรนําวิธีดังกลาวเปปฏิบัติ฿หกิดผลลัพธแที่ดีตอตัว
กษตรกร ตอสิ่งวดลอม ละปใญหาที่สําคัญคือปใญหาหมอกควันจากการผาตรียมปลงอันป็นปใญหา฿หญ฿น
ภาคหนือ 
 
วัตถุประสงค๑ 
 1. พื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางศรษฐกิจ ลักษณะทางสงัคม ละชนผา 
 2. พื่อศึกษาความรูระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 
 3. พื่อศึกษาการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช ละหลื่อมดวยพืช
ตระกูลถั่ว  
 4. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม ละ
ความรู กับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว  
 5. พื่อศึกษาปใญหา ละอุปสรรค ของการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษ
พืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ของกษตรกร฿นพื้นที่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง ตําบล
มสลองนอก อําภอมฟูาหลวง จังหวัดชียงราย 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 นิยามศัพทแที่สําคัญ฿นการวิจัยรื่องการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช
ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วของกษตร฿นพื้นที่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง ตําบลมฟูา
หลวง จังหวัดชียงราย มีดังนี้ 
 การยอมรับ หมายถึง กระบวนการทางจิต฿จ฿นการตัดสิน฿จที่กิดขึ้นองของ กษตรกรป็นการ
ปลี่ยนปลงพฤติกรรมของกษตรกรหลังจากเดรับความรู ลวนําเปปฏิบัติตาม ซึ่ง฿นการวิจัยครั้งนี้จะบงการ
ยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วของกษตรกร฿นพื้นที่
ครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงบบครงการหลวงมสลอง 4 ดาน เดก (1) ดานการตรียมปลง (2) ดานการพาะปลูก 
(3) ดานการดูลรักษา (4) ดานการก็บกี่ยว 
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 เกษตรกร หมายถึง กษตรกรผูปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแ ฿นพื้นที่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวง
มสลอง ตําบลมสลองนอก อําภอมสลองนอก จังหวัดชียงราย ท่ีผานการอบรมรื่องการปลูกขาวพดดยวิธีการ
เมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 
การผาศษพืช หมายถึง การผาศษพืชป็นวิธีการผาพื่อการตรียมปลงพาะปลูกขาวพด  
 ระบบการปลูกข๎าวโพดเหลื่อมด๎วยพืชตระกูลถั่ว หมายถึง การปลูกพืชตอนื่องคาบกี่ยวนื่องกัน ดย
การปลูกพืชที่สอง(พืชตระกูลถั่ว) ระหวางของพืชรก (ขาวพด)฿นขณะที่ขาวพด฿หผลผลิตลวตยัง เมกต็มที่ 
สวน฿หญการปลูกพืชหลื่อมฤดูนี้จะเมมีการเถพรวนหรือมีการเถพรวนนอยครั้ง฿นการตรียมดิน การพิ่ม
ประสิทธิภาพของการอนุรักษแดินละน้ํา 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง หมายถึง หนวยงานของสถาบันวิจัยละพัฒนา
พื้นที่สูง (องคแการมหาชน) กอตั้งมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ตั้งอยูหมูที่ 1 บานลจังชน ตําบลมสลองนอก อําภอ
มฟูาหลวง จังหวัดชียงราย ป็นหนวยงานที่นําผลสําร็จของครงการหลวงมาป็นบบอยาง฿นการพัฒนาดาน
สังคม ศรษฐกิจ ละสิ่งวดลอม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย฿นครั้งน้ีเดกําหนดตวัปรอิสระสําหรับการวิคราะหแหาความสมัพันธแทั้งหมด 12 ตัวปร 
ละกําหนดตัวปรตาม 1  ตัวปร ดังนี้  
 1. ลักษณะสวนบุคคล อันเดก พศ อายุ ระดับการศึกษา  
 2. ลักษณะทางศรษฐกิจ อันเดก ขนาดพื้นที่ดินที่ถือครอง รายเดภาคการกษตรตอปี ละจํานวน
รงงาน฿นครัวรือน 
 3. ลักษณะทางสังคม อันเดก การขารวมอบรมการปลูกขาวพด การติดตอพื่อนกษตรกรผูปลูก
ขาวพด การติดตอกับจาหนาที่สงสริม การขารวมประชุมกลุมกษตรกร การเดรับขอมูลขาวสารรื่องการปลูก
ขาวพด 
 4. ความรูระบบการปลูกขาวพดบบเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว  
 5. การยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแบบเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ซึ่งป็นตัว
ปรตาม  
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังกําหนด ตัวปรอิสระนอกหนือจากตัวปรอิสระสําหรับวิคราะหแความสัมพันธแ อัน
เดกตัวปรชนผา ซึ่งประกอบดวย 5 ชนผา อันเดก ชนผาเทย฿หญ ชนผาอาขา ชนผายา ชนผาลีซู ละชน
ผาลาหู สําหรับวิคราะหแความตกตางการยอมรับ฿นตละระดับของตละชนผา 
ทั้งนี้ผูวิจัยเดมีการวิคราะหแดานปใญหาละอุปสรรคแ ของระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแบบเมผาศษพืชละ
หลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 
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 ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม ตัวปรอิสระ 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1) หาจํานวนตัวอยางประชากร ดยทําหาจํานวนตัวอยางกษตรกรที่ผานการอบรมรื่องระบบการปลูก
ขาวพดลี้ยงสัตวแดวยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วของครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการ
หลวงมสลอง ดย฿ชสูตร Taro Yamane จากกษตรกร 1,457 ราย (ที่มา: รายช่ือผูขารวมอบรมครงการพัฒนา
พื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง, 2559) จะเดจํานวนตัวอยาง 313 ราย ละสุมตัวอยางบบบังอิญซึ่งป็นผูที่
สามารถ฿หขอมูลเดจํานวน 313  
 2) การก็บรวบรวมขอมูล สัมภาษณแกษตรกรจํานวน 313 ราย ดยบบสัมภาษณแบงออกป็น 4 ตอน
เดก (1) ขอมูลกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ สังคม ละชนผา (2 ) การทดสอบความรู (3) ระดับการ
ยอมรับของกษตรกร ละ (4) ปใญหาละขอสนอนะการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผา
ศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ลวนําขอมูลที่เดจากการสัมภาษณแมาตรวจสอบความถูกตอง ละทําการ
วิคราะหแขอมูลทางสถิติพื่อปรผล สรุปผลการวิจัย ละรายงานผลการวิจัย 
 3) การวิคราะหแขอมลู  
  3.1 ฿ชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) วิคราะหแลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ สังคม ชนผา 
ความรู ละการยอมรับ 
  3.2 ฿ชการวิคราะหแการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความช่ือมั่น 95% หา
ความสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ สังคม ละความรู กับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลีย้ง
สัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกลูถั่ว 
  3.3 ฿ชสถิติวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One – Way Anova) พื่อศึกษาความตกตางของ
การยอมรับ฿นตละระดับชนผา 

1. ลักษณะสํวนบุคคล 
   - พศ 
   - อายุ  
   - ระดับการศึกษา 
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   - ขนาดพื้นท่ีดินท่ีถือครอง 
   - รายเดภาคการกษตรตอปี 
   - จํานวนรงงาน฿นครัวรือน 
3. ลักษณะทางสังคม 
   - การขารวมอบรมการปลูกขาวพด 
   - การติดตอพื่อนกษตรกรผูปลูกขาวพด 
   - การติดตอกับจาหนาท่ีสงสริม  
   - การขารวมประชุมกลุมกษตรกร  
   - การเดรับขอมูลขาวสารรื่องการปลูกขาวพด  
4. ความรู๎ระบบการปลูกข๎าวโพดแบบไมํเผา

เศษพืชและเหลื่อมด๎วยพืชตระกูล 

การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์แบบไม่เผาเศษพืชและ

เหลื่อมด้วยพชืตระกูลถั่ว 
- ด้านการเตรียมแปลง 
- ด้านการเพาะปลูก 
- ด้านการดูแลรักษา 
- ด้านการเก็บเกีย่ว 

ชนเผํา 
- อาขา 
- ลาหู ่
- ลีซู 
- เย้า 
- ไทยใหญ ่

ป๓ญหาและอุปสรรค 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยการวิคราะหแลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ สังคม ชนผา ละความรู พบวา  กษตรกร
สวน฿หญป็นพศชาย มีอายุฉลี่ยประมาณ 40 ปี สวน฿หญเมเดรับการศึกษา มีขนาดพื้นท่ีดินที่ถือครองฉลี่ย 7.2 เร 
มีรายเดภาคการกษตรฉลี่ย 84,357.83 บาทตอปี มีจํานวนรงงาน฿นครัวรือน 3 – 4 คน มีการขารวมอบรมการ
ปลูกขาวพด มีการติดตอพื่อนกษตรกรผูปลูกขาวพด มีการติดตอกับจาหนาที่สงสริม อยางละ 1 ครั้งตอปี เม
คยขารวมประชุมกลุมกษตรกร มีการเดรับขอมูลขาวสาร 12.98 ครั้งตอปี ผานทรทัศนแมากท่ีสุดฉลี่ย 5 ครั้งตอปี 
กษตรกรสวน฿หญป็นชนผาอาขา สวนระดับความรูพบวา กษตรกรมีความรูอยู฿นระดับปานกลาง ผลการวิจัยรื่อง
การยอมรับ พบวา ดยรวมทั้ง 4 ดานอยู฿นระดับปานกลาง มีคาฉลี่ยทากับ 2.95 ดยมีรายละอียดตละดานดังนี้ 
ดานการตรียมปลงคาฉลี่ยทากับ 3.05 ดานการพาะปลูกมีคาฉลี่ยทากับ 2.93 ดานการดูลรักษามีคาฉลี่ย
ทากับ 2.94 ละดานการก็บกี่ยวดยมีคาฉลีย่ทากับ 2.89 กษตรกรมีการยอมรับ฿นทุกๆ ดาน฿นระดับปานกลาง 
 2. ผลการวิจัยความสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคคล ศรษฐกิจ สั งคม ละความรู กับการยอมรับ
ระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว พบวา ระดับการศึกษา รายเด
ภาคการกษตร การขารวมอบรม การติดตอจาหนาท่ีสงสริม การรับรูขอมูลขาวสาร ละความรูของผู฿หขอมูล มี
ความสัมพันธแกับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 
(sig.<0.05) ดังตารางที่ 1 
 3. ผลการวิจัยการปรียบทียบการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละ
หลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ท่ีตกตางกันจํานกตามชนผา พบวา ชนผาลีซูมีการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยง
สัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วสูงสุด ละมีคาฉลี่ยการยอมรับตกตางจากชนผาอื่นๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
 4. ผลการวิจัยรื่องปใญหา ละขอสนอนะของการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเม
ผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วที่พบมากเดก ดานการกําจัดวัชพืชละศษพืช ละดานการตรียมปลง
กอนการพาะปลูก 
 

ตารางที่ 1 การวิคราะหแความสัมพันธแของลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางสังคม ละลักษณะทางศรษฐกิจที่มี
 ผลตอการยอมรับระบบการปลูกขาวพดดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 

ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 
พศ -.066 .043 -.053 -1.522 .129 
อายุ -.004 .003 -.070 -1.576 .116 
ระดับการศึกษา .168 .052 .146 3.197 .002 
ขนาดพื้นท่ีถือครอง -.008 .007 -.054 -1.183 .238 
รายเดภาคการกษตร 2.409E-006 .000 .180 4.4048 .000 
จํานวนรงงาน฿นครัวรือน .047 .025 .076 1.866 0.63 
การขารวมอบรม .256 .044 .262 5.829 .000 
การติดตอพื่อนกษตรกร .009 .024 .013 .356 .722 
การติดตอกับจาหนาท่ีสงสริม .108 .032 .130 3.413 .001 
การขารวมประชุม .050 .031 .067 1.633 .104 
การรับขอมูลขาวสาร .038 .013 .113 3.022 .003 
ความรู .129 .013 .412 9.975 .000 

คาคงท่ี = 0.58 R = .805 R2 = .648 F = 45.965 Sig. = .000 
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ตารางที่ 2 การปรยีบทียบการยอมรบัระบบการปลูกขาวพดลีย้งสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพชื
 ตระกลูถั่ว ท่ีตกตางกันจํานกตามชนผา    

ป๓จจัย 
 

SD F Sig 

5. การยอมรับรวมท้ัง 4 ด๎าน   11.69 .000 
          เทย฿หญ 2.68a .51   
          อาขา 2.99b .58   
          ยา 2.65a .29   
          ลีซู 3.37c .63   
          ลาหู 2.85ab .47   

หมายหตุ อักษรหมือนกัน เมมีความตกตางกัน฿นทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธแกับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษ
พืช ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ดยผูที่มีการศึกษา฿นระดับที่สูงกวาจะมีการยอมรับมากกวา การศึกษาสงผล฿ห
กิดความรู  ความรูนั้นสามารถนํามา฿ชพัฒนา฿หมีความสามารถท่ีจะ฿ชประกอบอาชีพละอาตัวรอดเด  การศึกษา
มีความสําคัญตอการยอมรับกลาวคือ ผูที่เดรับการศึกษาจะสามารถรับรูละขา฿จ฿นรื่องตางๆ เดดี ยิ่งมีการศึกษา
สูงขึ้นองคแความรูก็จะมีมากขึ้น จะสามารถรียนรูอยางป็นกระบวนการ กระบวนการยอมรับป็นกระบวนการทาง
จิต฿จของบุคคล ซึ่งริ่มตนดวยการริ่มรูละเดยินกี่ยวกับนวคิด฿หม ลวเปสิ้นสุดลงดวยการตัดสิน฿จยอมรับเป
ปฏิบัติ (Roger ละShoemaker, 1971:48) 
 2. รายเดภาคการกษตรของผู฿หขอมูลมีความสมัพันธแกับการยอมรบัระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดย
วิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว อยางมีนัยสําคัญ รายเดหลักของผู฿หขอมูลมาจากรายเดภาค
การกษตร มื่อรายเดมากขึ้นกษตรกรจะมีการยอมรับที่มากขึ้น การปฏิบัติตามคํานะนําของจาหนาที่สงสริม
การกษตรจะทํา฿หกษตรกรมีผลผลิตที่พิ่มมากขึ้น มีการลดตนทุนดานปใจจัยการผลิต ผลิตตามความสอดคลองกับ
การตลาด ผลผลิตสามารถขายเดราคา กอ฿หกิดรายเดที่พิ่มมากขึ้น ดังนั้นรายเดที่พิ่มมากขึ้นจึงมีความสอดคลอง
กับการยอมรับของกษตรกรที่มีรายเดหลักมาจากภาคการกษตร ผลการศึกษามีความสอดคลองกับ รักเทย วี
รานันตแ (2539:94) พบวารายเดมีความสัมพันธแกับการยอมรบัทคนลยีการลีย้งค 
 3. การขารวมอบรม พบวามีความสัมพันธแกับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเม
ผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว การขารวมอบรมหรือการขารวมศึกษาดูงานจะทํา฿หกษตรกรเดรียนรู 
กิดป็นภูมิความรู ลวนําความรูที่เดมาปฏิบัติ ละกิดการยอมรับ ผลการศึกษามีความสอดคลองกับ  ทินรัตนแ  
พิทักษแพงศแจริญ (2546:78) กลาววา พบวา ระดับการยอมรับการกษตรบบผสมผสานของกษตรกร฿นอําภอสัน
ทราย มีความสัมพันธแทางบวกกับประสบการณแศึกษาดูงานทางการกษตรผสมผสานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สดง
฿หห็นวา ถากษตรกรมีการศึกษาดูงานมากก็อาจจะยอมรับการกษตรบบผสมผสานพิ่มขึ้น หรืออยางนอยถามี 
การศึกษาดูงาน 1 ครั้ง ก็อาจจะทํา฿หกษตรกรยอมรับการกษตรบบผสมผสาน ณ ระดับหนึ่ง   
 4. การติดตอกับจาหนาที่สงสริมของผู฿หขอมูลมีความสัมพันธแกับการยอมรับระบบการปลูกขาวพด
ลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว กษตรกรที่มีการติดตอกับจาหนาที่สงสริมอยูป็น
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ประจําจะมีการยอมรับที่พิ่มขึ้น พราะนั่นสดงถึงความสน฿จละความ฿ส฿จของกษตรกร จาหนาที่มีบทบาท
สําคัญ฿นการ฿หความรู฿หขอมูลที่ป็นประยชนแตอกษตรกร มื่อกษตรกรเดรับความรู จะกิดกระบวนการยอมรับ
คือ รับทราบตื่นตน สน฿จ ประมินผล ทดลอง ละยอมรับปฏิบัติ การเดรับการกระตุนจากจาหนาที่อยูบอยๆ ก็จะ
ทํา฿หกษตรกรตื่นตนสน฿จ฿นทคนลยีนั้นพิ่มมากขึ้น กิดการยอมรับที่มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคลอง
กับ จักรพงษแ  วงศาพาน (2545:72) กลาววาปใจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติของกษตรกร เดก การขารับการฝึกอบรม 
การติดตอกับจาหนา ละการเดรับความรูจากจาหนาที่หรือหนวยงานที่กี่ยวของ 
 5. การรับรูขอมูลขาวสารของผู฿หขอมูลความสัมพันธแกับการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดย
วิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว กษตรกรที่เดรับขาวสารขอมูลอยางสม่ําสมอจะมีองคแความรูพิ่ม
มากขึ้น กษตรกรจะกิดการตื่นตนกับขาวสารที่เดรับ การเดรับขาวสารขอมูลรื่องดียวกันเมวาจะผานสื่อประภท
฿ดก็ตาม ถาหากกษตรกรเดรับละห็นอยู฿นสื่ออยูบอยๆ จะป็นหมือนรงผลักดันหรือรงกระตุน฿หกษตรกรเด
ทดลอง ปฏิบัติตาม กิดป็นกระบวนการ฿นการยอมรับ พราะฉะนั้นสื่อทรทัศนแ วิทยุ สิ่งตีพิมพแตางๆ มีความสําคัญ
มากตอการยอมรับของกษตรกร ผลการศึกษามีความสอดคลองกับ ปฏิปใน ณ พัทลุง (2546) ที่พบวาการรับรู
ขาวสารการปลูกปาลแมน้ํามนัมีความสัมพันธแกับระดับการ฿ชทคนลยี฿นสวนปาลแมน้ํามัน ชนดียวกับ จรัส ล็กสกุล
ดิลก (2538:71) ที่ระบุวาการเดรับขาวสารดานการกษตรทานั้นท่ีมีความสัมพันธแกับการยอมรับทคนลยีการลี้ยง
สุกร 
 6. ความรูระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วของผู฿ห
ขอมูลความสัมพันธแกับการยอมรับ ความรูของกษตรกรเดมาจากการอบรม การนะนําของจาหนาที่สงสริม ละ
การรับรูขอมูลขาวสาร ความรูมีความสอดคลองกับการยอมรับนั่นคือ มื่อกษตรกรมีความรู฿นระดับที่มากกษตรกร
ก็จะมีการยอมรับมากขึ้น (เพรัตนแ ตชะรินทรแ, 2527:44) กลาวเววามื่อประชาชนมีความรูสูงขึ้นจะกิดการพัฒนาที่
พิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษามีความสอดคลองกับ วรวงศแ เตรพิทักษแ (2544 :76) เดศึกษาความตองการความรู
กี่ยวกับกษตรอินทรียแของกษตรตําบล฿นภาคหนือตอนบนของประทศเทย พบวา กษตรตําบลมีความรูความ
ขา฿จกี่ยวกับกษตรอินทรียแ฿นระดับสูง ฿นรื่องการทําการกษตรอินทรียแมีสวนชวย฿หการรักษาสุขภาพอนามัยของ
กษตรกรละการทําเรนาสวนผสมป็นนวทางเปสูการกษตรอินทรียและกษตรยั่งยืนเด 
 7. จากการศึกษาการปรียบทียบการยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเมผาศษพืช
ละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ที่ตกตางกันจํานกตามชนผาของผู฿หขอมูล พบวาชนผาลีซูมีคาฉลี่ยการยอมรับ
สูงสุดละตกตางจากชนผาอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชนผาลีซูป็นชนผาที่มีความขยัน 
สามารถทําเรปลูกขาวพดตามเหลขาที่มีความสูงชันเดดี มีลักษณะนิสัยรักความสงบ ตั้ง฿จทํามาหากิน มักมีการ
ติดตอคาขาย฿กลชิดกับชนผาอื่นสมอ มีนิสัยชอบการรียนรูละพัฒนาตนองอยูสม่ําสมอ พื้นที่ท่ีทําการศึกษาวิจัย
พบประชากรของชนผาลีซู฿นปริมาณที่นอย สวนมากท่ีพบจะป็นชนผาอาขา ชนผาลีซูจะมีอาชีพหลักคือการทําเร 
พืชที่ปลูกป็นหลักคือขาวพดพื่อ฿ชสําหรับการลี้ยงสัตวแ มื่อถึงฤดูการก็จะมีการตรียมปลงซึ่งการตรียมปลง
ของชนผาลีซูนั้นมีความพิถีพิถันมาก พราะมีความช่ือวาผีปุา ผีดอย ผีจาที่จาทาง จะชวยดลบันดาล฿หพืชผล
ทางการกษตรดีขึ้น ซึ่งนั้นก็ทํา฿หการปฏิบัติตามวิถีของชนผาลีซูมีความสอดคลองกับระบบการปลูกขาวพดลี้ยง
สัตวแดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว พราะวีธีการมีความ฿กลคียงกับการปฏิบัติของชนผาลีซู 
จึงทํา฿หชนผาลีซูมีการยอมรับวิธีดังกลาวมากกวาชนผาอื่นๆ 
 8. ปใญหาละอุปสรรคของการยอมรับที่พบมากเดก ดานการกําจัดวัชพืชละศษพืช ละดานการ
ตรียมปลงกอนการพาะปลูก กษตรกรมีความคยชินกับวิธีการที่งายที่สุดสําหรับการตรียมปลงกอนการ
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พาะปลูกนั่นคือการผาศษพืชกอน 1- 2 วันกอนการพาะปลูก ซึ่งสวนทางกับระบบของการเมผาศษพืชที่จะตอง
พิ่มวิธีการ พิ่มวลา ละพิ่มรงงาน ตถาหากกษตรกรมีความขา฿จ฿นระบบอยางทองท ภาครัฐมีการกําหนด
ทษการผาอยางชัดจนละอาผิดกผูที่ผาอยางนนอน ก็จะป็นอีกหนทางที่สามารถ฿หกษตรกรมาหันมา฿ช
ระบบดังกลาว 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงบบครงการหลวงมสลอง สถาบันวิจัยละพัฒนาพื้นที่สูง (องคแการมหาชน) 
กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการกษตร กรมสงสริมการกษตร หรือหนวยงานของรัฐบาล ควรมีการจัดฝึกการอบรม฿ห
ความรูกกษตรกร฿นพ้ืนท่ีมสลอง ตําบลมสลองนอก อําภอมฟูาหลวง จังหวัดชียงราย ดยอาจจะมีการชิญ
วิทยากรที่มีความรูมาจัดการอบรม หรือมีการสนับสนุนจากรัฐบาลพากษตรกรเปศึกษาดูงาน฿นพ้ืนท่ี ท่ีสําร็จ฿นการ
ปลูกขาวพดดยวิธีการเมผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ชน บานปางดง฿น อําภอชียงดาว จังหวัด
ชียง฿หม  
 2. กรมพัฒนาที่ดินควรมีการสนับสนุนมล็ดพืชตระกูลถั่ว วัสดุปรับปรุงดินชน ปูนขาว ดลเมตแ อีกทั้ง
฿หความรูกษตรกร฿นรื่องของการ฿ชประยชนแท่ีดิน การพิ่มความอุดมสมบูรณแของดิน ตลอดจนผลสียจากการผา
ศษพืชตอซัง ดยอาจจะมีการจัดอบรม฿หความรูกกษตรกรทุกๆปีกอนการพาะปลูก มีการขาเปสงสริม฿หทั่วถึง
ทุกๆ หมูบาน 
 3. รัฐบาลควรมีการกําหนดนยบาย หรือกฎระบียบขอบังคับ การเมผาศษซากพืชตอซังกอนฤดูการ
พาะปลูกขาวพด  
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การลดต๎นทุนการผลิตมะมํวงน้ําดอกไม๎โดยใช๎เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 
REDUCING PRODUCTION COSTS OF NAM DOK MAI MANGO WITH TAILOR-MADE FERTILIZER 

TECHNOLOGY 
 

ประเวช เชื้อวงษ๑ 
Prawach Chourwong 

อาจารยแสาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม คณะทคนลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทรแ 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อปรับปรุงวิธีการ฿สปุยดวยทคนลยีปุยสั่งตัด฿นกระบวนการผลิตมะมวง พันธุแ
น้ําดอกเม ละพื่อวิคราะหแปรียบทียบตนทุนละผลผลิตมะมวงน้ําดอกเม ระหวางการ฿สปุยตามวิธีดิม ละ การ
นําทคนลยีปุยสั่งตัดมา฿ช ดํานินการสํารวจพื้นที่ละสัมภาษณแกษตรกรสวนมะมวงที่ขารวมครงการจํานวน  
10 ราย รวบรวมขอมูลตนทุนการ฿ชปุยละผลผลิตมะมวงน้ําดอกเม ละนําพากษตรกร฿หมีสวนรวมก็บตัวอยา ง 
ดินพื่อตรวจวิคราะหแคาธาตุอาหารพืช฿นดิน ดยผลคาวิคราะหแดินท่ีเดปริมาณธาตุอาหารพืช฿นดิน คา  N P K ฿น 
ตละปลงจะมีคาที่฿กลคียงกัน คือ คา N ระดับต่ําถึงปานกลาง สวนคา P ละ K มีคาอยู฿นระดับกลางถึงระดับสูง  
ดํานินการ฿สปุยตามคาวิคราะหแดินที่เดปริมาณธาตุอาหารพืช฿นดิน ฿นสวนมะมวงที่มีอายุ 3–5 ปี สวนละ 3 ตน 
รวม 30 ตน ปรียบทียบผลกับมะมวงที่เมเด฿ชทคนลยีปุยสั่งตัดอีกจํานวน 30 ตน ดยมีระยะการ฿สปุย 3 ระยะ 
คือ (1) ระยะหลังจากการตัดตงกิ่งหลังการก็บกี่ยว (2) ระยะสรางตาดอก ละ (3) ระยะบํารุงผลหลังจากดอก
บาน 1 ดือน หลังจากนั้นทําการก็บกี่ยวผลผลิต   
 สรุปผลการวิจัยพบวาการ฿สปุยดวยวิธีดิมมีตนทุนการผลิต 75.55 บาทตอตน สําหรับการ฿สปุยดวยวิธี
ทคนลยีปุยสั่งตัดมีตนทุนการผลิต 34.78 บาทตอตน มีตนทุนนอยกวา 40.77 บาทตอตน หรือคิดป็ นรอยละ 
46.03 ละการ฿สปุยดวยวิธีทคนลยีปุยสั่งตัดยังมีผลผลิตมากกวา 0.6 กิลกรัมตอตน หรือคิดป็นรอยละ 2.35 
คําสําคัญ :  ตนทุนการผลิต, ทคนลยีปุยสั่งตัด, มะมวงน้ําดอกเม 
 
ABSTRACT 
 The research objective was to improve the fertilizer application by Tailor-Made Fertilizer 
(T-M-F) technology in the mango cultivar and to compare the cost and yield of Nam Dok Mai 
mango with traditional Fertilizer and T-M-F. Conducted field surveys and interviews with10 
farmers participating in mango orchard. The soil samples were collected for analysis of soil 
nutrients. The results of soil analysis showed that the plant nutrient N P K content in each plot 
was similar that of N were low to medium. P and K were medium to high. Fertilizer application is 
based on soil analysis that yields plant nutrients in the soil. In the mango orchard were 3-5 years 
each consisted of 30 mango trees which traditional fertilizer and T-M-F compared with 30 mango 
trees. The three stages of fertilizer application were: (1) period after pruning after harvest (2) 
budding stage and (3) fruit nourishment period after flowering one month after harvesting.  
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 The results of this research showed that the cost of traditional fertilizer was 75.55 baht 
per tree and cost of fertilizer tailor technology was 34.78 baht per tree show that cost cheaper 
was 40.77 baht per tree or 46.03 percent and the crop yield of fertilizer tailor technology more 
than 0.6 kg per tree or 2.35 percent.  
Keywords : Production Costs, Tailor-Made Fertilizer technology, Nam Dok Mai mango 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 มะมวงป็นผลเมศรษฐกิจที่ดดดนอีกชนิดหนึ่งของประทศเทย ผลผลิตมีคุณภาพดี ป็นที่ยอมรับของ
ตลาดภาย฿น ละนอกอาซียน ผลผลิตมีทั้งรับประทานผลดิบ ละผลสุก ฿นปี 2557 (มกราคม -พฤศจิกายน) มี
ผลผลิต 44.40 ลานตัน ละมีมูลคาการสงออก 1,210.78 ลานบาท (สํานักพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ทางศรษฐกิจ. 2557 : 12) ดยภาครัฐ฿หการยอมรับวาการพัฒนาการผลิต การตลาด ละการสงออกมะมวงป็น
ตนบบที่ดีสําหรับผลเมชนิดอื่น ๆ นื่องจากกษตรกรเทยมีความเดปรียบละมีจุดข็ง฿นดานการรวมกลุมป็ น
องคแกรที่ขมข็งพื่อบริหารจัดการระบบการผลิตที่ดี ละการตลาดรวมกัน ทํา฿หสามารถพ่ึงพาตนอง บางกลุมป็น
วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม กลุมกษตรกร สหกรณแ บบอยางท่ีดีของกลุมกษตรกร ชน สมาคมชาวสวนมะมวง
เทย สหกรณแชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะชิงทรา อีกทั้งป็นนักพัฒนามาตอดีตมีการพัฒนาละคัดลือกพันธุแ
ผลเมมากมายหลาย ๆ ชนิด ดยฉพาะมะมวงมีถึง 200 พันธุแ ตลอดจนสามารถผลิตสินคาคุณภาพดีจนป็นผูนํา฿น
การผลิตสินคากษตรเดคุณภาพดีมากมาย (สํานักพัฒนากษตรกร. 2555 : 1) 
 สวนจังหวัดฉะชิงทรา มะมวงถือป็นพืชศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดนื่องจากมีการพาะปลูกมะมวงที่มี
รสชาดดี ละคุณภาพเดมาตรฐาน ที่สําคัญป็นมะมวงที่ปลอดภัยกผูบริภค พราะเดรับ฿บรับรองสวนตามระบบ
การผลิตทางการกษตรที่ดีละหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมวิชาการกษตร มะมวง
พันธุแที่ปลูก เดก มะมวงน้ําดอกเม น้ําดอกเมสีทอง ขียวสวย รด ละหนังกลางวัน ผลผลิตมะมวงของจังหวัด
จําหนายตลาดภาย฿นประทศ 18,664 ตัน คิดป็นมูลคา 720 ลานบาท ละการจําหนายตลาดตางประทศ 1,000 
ตัน คิดป็นมูลคา 72 ลานบาท บงการจําหนายป็น 2 กลุมหลัก คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกมะมวงสงออกมียอด
จําหนายตลาดภาย฿น 100 ลานบาท ละจําหนายตลาดตางประทศ 56 ลานบาท สวนสหกรณแชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะชิงทรา มียอดจําหนายตลาดภาย฿น 34 ลานบาท ละจําหนายตลาดตางประทศ 16 ลานบาท มี
นวนมการสงออกพิ่มขึ้น ดยมีพื้นท่ีการพาะปลูกประมาณ 29,994 เร มีปริมาณการผลิต 19,644 ตัน ฉลี่ย 768 
กิลกรัมตอเร พื้นที่การพาะปลูกมะมวงมากที่สุด คือ อําภอบางคลา อําภอราชสาสแน ละอําภอพนมสารคาม
ตามลําดับ ละมะมวงที่มีผลผลิตมากท่ีสุดคือ พันธุแนํ้าดอกเมบอรแ 4 รองลงมาป็นพันธุแขียวสวย ละน้ําดอกเมสี
ทองตามลําดับ (สํานักงานกษตรจังหวัดฉะชิงทรา. 2558 : 1)  
 สําหรับผลจากการวิจัย฿นครงการ “การออกบบฐานขอมูลมะมวงจังหวัดฉะชิงทรา” ฿นการพัฒนาละ
การ฿ชประยชนแกกษตรกรสวนมะมวง ฿นปีท่ี 1 ผลการก็บขอมูล ดยลือกกลุมกษตรกรชาวสวนมะมวงจํานวน 
30 ราย ทําการวิคราะหแขอมูลที่เดจากการศึกษาจํานกตละกลุมขอมูล ทราบวามีตนทุนการผลิตฉลี่ย 8,851 
บาทตอเร ผลผลิตฉลี่ย 700-750 กิลกรัมตอเร (ประวช ช้ือวงษแ. 2558 : 1) ผูวิจัยมีนวคิดที่จะหาวิธีการลด
ตนทุนการผลิตมะมวง฿หกกษตรกรดวยวิธีลดการ฿ชปุย ดยจะนําทคนลยีปุยสั่งตัดมา฿ช฿นการ฿สปุย฿หตรงตาม
ความตองการธาตุอาหาร฿นดินของมะมวง ดังงานวิจัยของ (นันทนา ช่ืนอิ่ม ละคณะ . 2553 : 1) ศึกษาการ฿ช
ปุยคมี฿นนาขาวตามคาการวิคราะหแดิน สรุปผลกรรมวิธีที่฿สปุยตามคาวิคราะหแดินของกรมการขาว฿หผลผลิต 
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รายเดของผลผลิต ละรายเดสุทธิสูงกวากรรมวิธีที่฿สปุยคมีอื่น ๆ ละตัวอยางของ (Prawach Chourwong. 
2014 : 533) ศึกษานวทางการลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิดวยกลุมสรางคุณภาพงาน การถายทอดทคนลยี
การลดตนทุนดวยทคนลยีปุยสั่งตัด ทําการตรวจวิคราะหแคาดินกอน฿สปุย ผลที่เดตนทุนการปลูกลดลงจากดิม 
4,400 บาทตอเร หลือ 3,742 บาทตอเร ดังนั้นผูวิจัยจึงสน฿จศึกษาการลดตนทุนการผลิตมะมวงน้ําดอกเมสีทอง
ดวยทคนลยีปุยสั่งตัด นื่องจากป็นพันธุแมะมวงที่มีการปลูกมากป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดฉะชิงทรา พราะมี
ความตองการของผูบริภคสูง 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. พื่อปรียบทียบตนทุนละผลผลิตมะมวงน้ําดอกเมระหวางการ฿สปุยดวยวิธีของกษตรกร (วิธีดิม) 
กับการ฿สปุยตามคาวิคราะหแดิน (ทคนลยีปุยสั่งตัด) 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 มะมวง หมายถึง มะมวงพันธุแน้ําดอกเมที่มีอายุตนมะมวง 3-5 ปี ฿นอําภอบางคลา จังหวัดฉะชิงทรา 
 ทคนลยีปุยสั่งตัด หมายถึง การ฿สปุย฿นกระบวนการปลูกมะมวงน้ําดอกเมตามคาวิคราะหแดนิต ร งต า ม
ความตองการของมะมวง 
 ดิน หมายถึง ชุดดินฉะชิงทรา ที่มีลักษณะป็นดินหนยีว 
 กษตรกร หมายถึง กษตรกรสวนมะมวงขตอําภอบางคลา จังหวัดฉะชิงทรา 
 ตนทุน หมายถึง ตนทุนการ฿สปุย ฿นการกระบวนการปลูกมะมวง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 หัวขอการวิจัยการลดตนทุนการผลิตมะมวงน้ําดอกเมดย฿ชทคนลยีปุยสั่งตัด มีวัตถุประสงคแพื่อ
ปรับปรุงวิธีการ฿สปุยดวยวิธีการปุยสั่งตัด฿นกระบวนการผลิตมะมวงพันธุแน้ําดอกเม ของกษตรกรสวนมะมวงขต
อําภอบางคลา จังหวัดฉะชิงทรา ผูวิจัยเดนําหลักการทคนลยีปุยสั่งตัดมา฿ช ละบริหารจัดการ฿หกษตรกรมี
สวนรวม฿นการปฏิบัติการจัดการปลงมะมวงของกษตรกรองดวยขั้นตอนของทคนลยีปุยสั่งตัด พื่อป็นนวทาง
฿นการลดตนทุนการผลิตมะมวงตอเป ดังภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวความคิดของครงการวิจัย  
 

 

- ลดตนทุนการผลิตมะมวงน้ําดอกเม 
- การถายทอดองคแความรู 

- การจัดการปลงมะมวง 

- ดิน 
- ปุย 

การมีสวนรวมของกษตรกร 
ปลูกมะมวง 

 

ทคนลยีปุยสั่งตัด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลและสํารวจพ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
  ดยการก็บรวบรวมขอมูลจากอกสารละหลงขอมูลกี่ยวกับมะมวงจากสํานักงานการกษตรจังหวัด
ฉะชิงทรา ละหนวยงานที่กี่ยวของ ศึกษากระบวนการผลิตมะมวง การจัดการปลง การก็บกี่ยวมะมวง การ
ปรับปรุงการผลิตของกษตรกรชาวสวนมะมวง ละสํารวจพื้นที่พื่อก็บขอมูลดยตรงจากกษตรกร฿นพื้นที่
การศึกษา ดยการสัมภาษณแบบเมป็นทางการ ละทําการศึกษาดูงานสวนมะมวงภายนอกพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัย ขอ
ความรวมมือกับสํานักงานกษตรอําภอ พื่อทราบขอมูลละทําการประสานงาน฿หคณะผูวิจัยขาสัมภาษณแกลุม
กษตรกรชาวสวนมะมวง฿นพ้ืนท่ี ชน อําภอปากชองจะมีกลุมวิสาหกิจมะมวงสงออกท่ีมีคุณภาพ ป็นกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลปุงตาลอง อําภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พื่อป็นนวทางปรียบประยุกตแ
พื่อความป็นลิศ฿นการผลิตมะมวงน้ําดอกเม฿นพื้นที่ทําการศึกษาตอเป 
 2. ทําการเก็บตัวอยํางดินและตรวจวิเคราะห๑คําธาตุอาหารพืชในดิน  
  ดํานินการสัมภาษณแบบจาะลึก การสนทนากลุมละก็บตัวอยางดินมาทําการวิคราะหแ ดย฿ช
ขั้นตอนละวิธีการก็บตัวอยางดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ละสงดินที่ก็บมาลวสง฿หหนวยงานที่รับการตรวจ
วิคราะหแคาดิน พื่อจะนําคาดินที่เดมาดํานินการ฿สปุยตามคาวิคราะหแดิน 
 3. ดําเนินการใสํปุ๋ยสั่งตัดตามคําวิเคราะห๑ดิน  
  การ฿สปุยตามคาวิคราะหแดินมีระยะการ฿สปุยมะมวง 3 ระยะ คือ (1) ระยะหลังจากการตัดตงกิ่ง
หลังการก็บกี่ยว฿นดือนมิถุนายน (2) ระยะสรางตาดอก ฿นดือนธันวาคม ละ (3) ระยะบํารุงผลหลังจากดอกบาน 
1 ดือน ฿นดือนมีนาคม หลังจากนั้นทําการก็บกี่ยวผลผลิต 
 4. ทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
  ก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการ฿ชปุยละผลผลิตมะมวงตอตน ทั้งการ฿สปุยตามวิธีดิมจํานวน 30 ตน 
ละวิธีทคนลยีปุยสั่งตัดจํานวน 30 ตน ทําการปรียบทียบพื่อทําการช้ีวัดตนทุนละผลผลิตมะมวงน้ําดอกเม 
ละปรียบทียบผลตางระหวางคาฉลี่ยของ 2 ประชากร ดวยการวิคราะหแทางสถิติชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) การทดสอบสมมติฐาน ฿ชสถิติการทดสอบคา t-test for Independent Samples ปรียบทียบ 2 กลุม 
คือ การ฿สปุยตามวิธีดิม ละ฿ชวิธีทคนลยีปุยสั่งตัด (ชูศรี วงศแรัตนะ. 2546 : 78) 
 
ผลการวิจัย  
 จากผลการดํานินงานวิจัยประกอบดวยการก็บรวบรวมขอมูลละสํารวจพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัย ก็บตัวอยาง
ดินละตรวจวิคราะหแคาธาตุอาหารพืช฿นดิน ดํานินการ฿สปุยสั่งตัดตามคาวิคราะหแดิน ละวิ คราะหแขอมูลละ
สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล รายละอียดดังตอเปนี้ 
 1. ผลจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการปลูกมะมํวง   
  จากการรวบรวมขอมูลการผลิตมะมวงของสํานักงานกษตรจังหวัดฉะชิงทรา พบวา การพาะปลูก
มะมวงจํานวน 29,994 เร ดยที่อําภอบางคลามีการปลูกมะมวงมากที่สุด  รองลงมาป็นอําภอราชสาสแน ละ
อําภอพนมสารคาม คิดป็นรอยละ 29.37 รอยละ 14.59 ละรอยละ 13.29 ตามลําดับ สวนพันธุแที่ปลูกมากที่สุด
ป็นพันธุแน้ําดอกเมบอรแ 4 รองลงมาป็น พันธุแขียวสวย ละพันธุแน้ําดอกเมสีทอง คิดป็นรอยละ 20.85 รอยละ 
19.08 ละรอยละ 14.55  ตามลําดับ 
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 2. ผลการสํารวจพ้ืนที่การศึกษาวิจัย  
  พบวากษตรกรมีการพาะปลูกพืชผลทางการกษตรหลัก ๆ คือ หมาก มะพราว มะมวง ละปลูกผัก 
การพาะปลูกสวน฿หญอาศัยหลงน้ําจากคลองสงน้ํามีทั้งขนาด฿หญละขนาดล็ก บางรายอาศัยหลงน้ําตาม
ธรรมชาติละขุดบอนํ้า฿ชสําหรับทําการปลูกอง จากการสอบถามละสัมภาษณแกษตรกรสวนมะมวง ทราบวาดิมมี
การพาะปลูกมะมวงป็นจํานวนมาก มาชวงปี พ.ศ. 2554 กิดน้ําทวมจึงทํา฿หมะมวงสียหายป็นจํานวนมาก จะทํา
การปลูก฿หมพื่อ฿หเดผลผลิตตองอาศัยวลาถึง 3-5 ปี ถึงจะเดก็บกี่ยวผลผลิต ตอง฿ชตนทุน฿นการพาะปลูกละ
การดูลรักษาสูง บางรายกิดความทอถอยหันเปประกอบอาชีพ฿หม บางรายปลี่ยนสวนมะมวงป็นบอลี้ยงกุงทน 
ทํา฿หมีการลี้ยงกุง฿นพื้นที่พิ่มมากขึ้นรื่อยๆ พื้นที่การ ปลูกมะมวงบริวณ฿กลคียงตองระวังการดูลรักษามะมวง
ป็นอยางดี พราะกลัววาจะสงผลตอ การผลิตมะมวงเมเดคุณภาพตามตองการ สงผล฿หกิดตนทุนสูงขึ้น จากการ
สัมภาษณแชิงลึกทราบวากษตรกรสวนมะมวงรายยอยเมมีการก็บตัวอยางดินตรวจวิคราะหแกอนการปลูก มะมวง 
ซึ่งป็นปใจจัยหลักท่ีทํา฿หตนทุนการ฿ชปุยสูงถึง 55-95 บาท/ตน/ปี สดงดังตารางที 1 
 
ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิตมะมวงของกษตรกรสวนมะมวงรายยอย 

 
 3. ผลการเก็บตัวอยํางดินและตรวจวิเคราะห๑คําธาตุอาหารพืชในดิน 
  ผลการก็บตัวอยางดินละตรวจวิคราะหแคาธาตอุาหารพืช฿นดิน พบวาดิน฿นสวนมะมวงของกษตรกร
สวน฿หญมีความอุดมสมบูรณแสูง ละมีพียงบางรายที่มีคาธาตุอาหารพืช฿นดินอยู฿นระดับปานกลาง ดังนั้น จึง
นะนํา฿หกษตรกร฿สปุย฿นอัตราที่หมาะสมตอความตองการของมะมวง ตามผลการตรวจวิคราะหแคาธาตุอาหาร
พืช฿นดิน ละ฿หคํานะนํากกษตรกร ดยบงระยะการ฿สปุยออกป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะหลังจากการตัดตง
กิ่งหลังการก็บกี่ยว฿นดือนมิถุนายน (2) ระยะสรางตาดอก ฿นดือนธันวาคม ละ (3) ระยะบํารุงผลหลังจากดอก
บาน 1 ดือน ฿นดือนมีนาคม หลังจากนั้นทําการก็บกี่ยวผลผลิต รายละอียดสดงดังตารางท่ี 2 

แปลงท่ี 

การใสํปุ๋ยวิธีเดิม 
(กรัม/ต๎น) 

ต๎นทุนการใช๎ปุ๋ย 
(บาท/ต๎น) 

ครั้งท่ี 1 
15-15-15 

ครั้งท่ี 2 
8-24-24 

รวม 
 

ครั้งท่ี 1 
 

ครั้งท่ี 2 
 

รวม 
 

M 001 1,500 1,000 2,500 31.50 24.00 55.50 
M 002 2,500 2,000 4,500 47.00 48.00 95.00 
M 003 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
M 004 2,500 1,700 4,200 47.00 40.00 87.00 
M 005 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
M 006 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
M 007 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
M 008 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
M 009 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
M 010 2,000 1,500 3,500 38.00 36.00 74.00 
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ตารางที่ 2 คํานะนําการ฿สปุยเดจากการวิคราะหแคาธาตุอาหารพืช฿นดิน 

ที่มา : ประทีป วีระพัฒนนิรันดรแ, ออนเลนแ. 2552. 
 
 4. ผลการดําเนินการใสํปุ๋ยสั่งตัดตามคําวิเคราะห๑ดิน  
  ผลการ฿ชทคนลยีปุยสั่งตัด พบวาตนทุนการปลูกมะมวงจากดิม 75.55 บาทตอตน ลดหลือ 34.78 
บาทตอตน คิดป็นรอยละ 46.03 (ราคาปุยขนาดกระสอบ 50 กิลกรัม สูตร 15-15-15 ราคา 950 บาท สูตร 8-24-
24 ราคา 1,200 บาท 18-46-0 ราคา 900 บาท 46-0-0 ราคา 800 บาท ละ 0-0-60 ราคา 620 บาท) 
รายละอียดสดงดังตารางท่ี 3 ละ 4 
 
ตารางที่ 3 การปรียบทียบตนทุนการ฿สปุยวิธีดิมกับการ฿ชทคนลยีปุยสั่งตัด 

แปลงที่ 
คําวิเคราะห๑ดิน 

ปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน 
(กรัม/ต๎น) 

N P K 46-0-0 18-46-0 0-0-60 
M 001 กลาง กลาง สูง 1,100 500 500 
M 002 กลาง กลาง สูง 1,100 500 500 
M 003 กลาง สูง ต่ํา 1,200 200 1,800 
M 004 ต่ํา สูง สูง 2,500 200 500 
M 005 กลาง กลาง สูง 1,100 500 500 
M 006 กลาง สูง สูง 1,200 200 500 
M 007 กลาง สูง กลาง 1,200 200 900 
M 008 ต่ํา สูง สูง 2,500 200 500 
M 009 กลาง สูง กลาง 1,200 200 900 
M 010 กลาง กลาง สูง 1,100 500 500 

แปลงที่ 
ต๎นทุนการใสํปุ๋ยด๎วยวิธีเดิม 

(บาท/ต๎น) 
ต๎นทุนการใสํปุ๋ยด๎วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 

(บาท/ต๎น) 
15-15-15 8-24-24 รวม 46-0-0 18-46-0 0-0-60 รวม 

M 001 31.50 24.00 55.50 17.60 9.00 6.20 32.80 
M 002 47.00 48.00 95.00 17.60 9.00 6.20 32.80 
M 003 38.00 36.00 74.00 19.20 3.60 25.52 48.32 
M 004 47.00 40.00 87.00 40.60 3.60 6.20 50.40 
M 005 38.00 36.00 74.00 17.60 9.00 6.20 32.80 
M 006 38.00 36.00 74.00 19.20 3.60 6.20 29.60 
M 007 38.00 36.00 74.00 19.20 3.60 12.56 35.36 
M 008 38.00 36.00 74.00 40.60 3.60 6.20 50.40 
M 009 38.00 36.00 74.00 19.20 3.60 12.56 35.36 
M 010 38.00 36.00 74.00 17.60 9.00 6.20 32.80 

รวม   755.50    347.84 
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ตารางที่ 4 สรุปการปรียบทียบตนทุนการ฿สปุยวิธีดิมกับการ฿ชทคนลยีปุยสั่งตัด 

สวนที่ 
ต๎นทุนการใสํ 

ปุ๋ยสั่งตัด (บาท/ต๎น) 
ต๎นทุนการใสํ 

ปุ๋ยวิธีเดิม (บาท/ต๎น) 
ต๎นทุนลดลง 
(บาท/ต๎น) 

M001 32.80 55.50 22.70 
M002 32.80 95.00 62.20 
M003 48.32 74.00 25.68 
M004 50.40 87.00 36.60 
M005 32.80 74.00 41.20 
M006 29.60 74.00 44.40 
M007 35.36 74.00 38.64 
M008 50.40 74.00 23.60 
M009 35.36 74.00 38.64 
M0010 32.80 74.00 41.20 

รวม 347.84 755.50 374.86 
เฉลี่ย 34.78 75.55 37.49 

 
 5. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ 
  ผลการวิคราะหแทางสถิติ พบวาคาฉลี่ยของตนทุนการ฿สปุยตอตน มีความตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปเดวายอมรับสมมติฐานการวิจัย ดยตนทุนการ฿สปุยของการปลูกมะมวงดวย
ทคนลยีปุยสั่งตัดต่ํากวาการ฿สปุยดวยวิธีดิม 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิคราะหแทางสถิติของตนทุนการ฿สปุย 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviati
on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 
Old - 
New 

37.48 11.38 2.07 33.23 41.73 18.03 29 .000 

 
อภิปรายผล 
 จากการปรับปรุงวิธีการ฿สปุย฿นกระบวนการผลิตมะมวงพันธุแน้ําดอกเม พบวาการนําทคนลยีปุยสั่งตัด
มา฿ช สามารถลดตนทุนการปลูกจากดิม 75.55 บาทตอตน หลือ 34.78 บาทตอตน ซึ่งลดตนทุนเดถึง 37.49 บาท
ตอตน หรือคิดป็นรอยละ 46.03 ละผลผลิตพิ่มขึ้นจากดิมป็น 26.10 กิลกรัมตอตน ละผลการวิคราะหแทาง
สถิติ พบวาคาฉลี่ยของตนทุนการ฿สปุยตอตน มีความตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปเดวา
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ดยตนทุนการ฿สปุยของการปลูกมะมวงดวยทคนลยีปุยสั่งตัดต่ํากวาการ฿สปุยดวยวิธี
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ดิม สอดคลองกับงานวิจัยของ (สาวนุช ถาวรพฤกษแ ละคณะ . 2557 : 1) ศึกษาละพัฒนารูปบบทคนลยีที่
หมาะสมดานการจัดการธาตุอาหารพืชสําหรับการปลูกขาวพดบนพ้ืนท่ีลาดชันชิงซอน พบวาทคนลยีการจัดการ
ธาตุอาหารฉพาะพื้นท่ีบบ “ปุยสั่งตัด” ป็นทคนลยีที่หมาะสม สงผล฿หกษตรกรลือกตัดสิน฿จ฿นการ฿ชปุยคมี
ตามคํานะนํา สามารถลดตนทุนการผลิต฿นสวนของปุยคมีเดถึงรอยละ 15-50 ละสงผล฿หผลผลิตพิ่มขึ้นรอยละ 
2-12 ละยังสอดคลองกับ (สุวรรณา ประณีตวกุล ละสมพร อิศวิลานนทแ. 2553 : 1) ศึกษาวิจัยการประมินผล
กระทบทางศรษฐกิจผลการประมินพบวาการสงสริม฿หกษตรกรเดรียนรูถึงวิธี฿ชปุยที่ถูกตอง นอกจาก จะชวย
พิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่฿หกับกษตรกรลว ยังนํามาซึ่งการประหยัดตนทุน฿นการผลิตละพิ่มรายเด฿หกับ
กษตรกรตามมา สําหรับการคํานวณผลประยชนแทางศรษฐกิจ พบวาการ ลงทุน฿นครงการวิจัยมีความคุมคา ละ
จะ฿หผลประยชนแทางศรษฐกิจที่สูงขึ้นมื่อมีการยอมรับทคนลยีพิ่มขึ้น การศึกษา฿หขอสนอนะวาควรมีการ
ขยายผลของทคนลยีการ จัดการธาตุอาหารพืชฉพาะพื้นท่ี฿หกิดการยอมรับขาสูนยบายของชาติ รวมถึง (สุนิสา 
จินดาพลอย. 2554 : 1) ศึกษาประสิทธิภาพการ฿สปุยตามคาวิคราะหแดินตอผลผลิต องคแประกอบผลผลิต ละการ
สะสมธาตุอาหารของออย ผลการวิจัยทดลองการ฿สปุยคมีตามคาวิคราะหแดินมีผล฿หผลผลิตออยสดมากกวาการเม
฿สปุยคมี ละทํา฿หปริมาณการสะสมธาตุเนตจนละพทสซียมทั้งหมด฿นสวนหนือ฿นออยปลูกละออยตอ 1 
มีผลทํา฿หปริมาณการสะสมธาตุเนตจนพิ่มขึ้นตามอัตราปุยเนตจนที่พิ่มขึ้น สวนการ฿สปุยคมีตามคํานะนํา
ของกรมวิชาการกษตรมีผลทํา฿หปริมาณการสะสมธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุด ละ (จุฑามาศ เกรพิ่ม. 2556 : 1) 
ศึกษาการจัดการดินละปุยตามคาวิคราะหแดินพื่อการผลิตขาวของกษตรกรตําบลกระบื้อง฿หญ มีวัตถุประสงคแ
พื่อการจัดการดินละปุยตามคาวิคราะหแดินดย฿ชปรกรมคํานะนําการจัดการดินละปุยรายปลง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวาตนทุนการผลิตขาวผลตอบทนทางศรษฐกิจ ละผลผลิตขาวของกษตรกร กอนละหลัง
การจัดการดินตามคา วิคราะหแดินมีความตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาครั้งนี้ นื่องจากวลาการศึกษามีจํากัด คณะผูวิจัย฿ชวิธีการตรวจวิ คราะหแดินดวยชุด 
ตรวจดินอยางงาย หากทาน฿ดที่สน฿จที่จะตอยอดการศึกษาวิจัยการ฿ชทคนลยีปุยสั่งตัด฿นการผลิตมะมวงหรือพืช 
ชนิดอื่น ๆ ถาจะ฿หการตรวจวิคราะหแคาดินมีความช่ือมั่นละที่ยงตรง ควรก็บตัวอยางดินเปตรวจที่
หองปฏิบัติการ 
 2. การศึกษาครั้งน้ี เดผลป็นที่พอ฿จ หากกษตรกรสวนมะมวง฿นพื้นที่฿กลคียง หรือกษตรกรที่ปลูกพืช 
ชนิดอื่นๆ นําทคนลยีปุยสั่งตัดเป฿ช จะสามารถลดตนทุนการผลิตเด  
 กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (วช.) ละสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ละผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่฿หขอสนอนะ฿นการทํางานวิจัยครั้งนี้สําร็จรุลวงเปดวยดี 
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การวางแผนงานกํอสร๎างถนนโดยใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 4 มิต ิ
CONSTRUCTION PLANNING FOR RURAL ROAD BY 4D COMPUTER TECHNOLOGY 

 
เทอดธิดา ทิพย๑รัตน๑1 ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค๑2 ธนวิชญ๑ กังแฮ3 และ ย่ิงยง รํุงฟูา4 

Thoedtida Thiprat1 Yossakchai Pichainarong2 Thanawit Kanha3 and Yingyong Rungfah4 
1อาจารยแ ดร. 2, 3อาจารยแ สาขาวิชาวิศวกรรมกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปใตยกรรมศาสตรแ 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก 
4ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาการออกบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปใตยกรรมศาสตรแ 

มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลตะวันออก 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้ประยุกตแ฿ช ปรกรม 4 มิติ฿นการวางผนละการกําหนดวลา฿นการกอสรางถนนดย฿ช
กรณีศึกษาครงการตัวอยางประภทงานถนนป็นขอกําหนดนนขอมูลฉพาะสวนงานครงสราง ทั้งนี้พื่อประยชนแ
฿นการประสานงานละสื่อสารกันระหวางตละฝุาย฿นงานกอสราง การวิจัยนี้฿ชขอมูลพื้นฐานจากปรกรมวางผน
งานกอสราง ปรกรม Microsoft Excel ละปรกรมสรางบบจําลอง 3 มิติ Autodesk Infrawork ละ Civil 
3D  ดยนําขอมูลพื้นฐานทั้งสองสวนเป฿ช฿นปรกรมสรางบบจําลอง 4 มิติ รวมถึงขั้นตอนพื้นฐาน฿นการสราง
บบจําลอง 4 มิติ ฿นปรกรม Autodesk Navisworks  ผูชี่ยวชาญซึ่งป็นวิศวกรครงการกอสรางถนนกรณีศึกษา
ทําการทดสอบการ฿ชงานของบบจําลอง 4 มิติ กับผนละผลการดํานินงานกอสรางจริง ซึ่งสามารถสรุปเดวา
ปรกรมที่นํามาวิจัย฿นครั้งนี้หมาะสมกับการนําเปประยุกตแ฿ชงานตอเป 
คําสําคัญ : 4 มิต,ิ วางผนงานกอสราง, ควบคุมงานกอสราง, การประสานงาน, การสื่อสาร 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the application of the four-dimension concept which is the 
integration of three dimension and time. The 4D model is used for information integration to 
communicate among different stakeholders. This study integrates construction planning, 
scheduling, and 3D models together, a 4D model. The simulation model for rural road 
construction process is created. The structural parts of building are simulated. This study uses 
Autodesk Infrawork and Civil 3D to develop 3D model for the building. Construction planning and 
scheduling are created by using Microsoft Excel. Autodesk Navisworks is used for developing the 
4D model. This study presents the 4D model using a case study building project. The simulation 
model obtained from Autodesk Navisworks and actual construction progress are compared. The 
4D model can be used to monitor the progress of job. 
Keywords : 4D, Construction planning, Construction control, Cooperation, Communication 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันธุรกิจประภทการกอสรางมีการขยายตัวอยางรวดร็ว การจะพัฒนาประทศจึงตองริ่มจาก การ
พัฒนาระบบครงสรางพื้นฐานละการขนสง ดยฉพาะการขนสงทางบก ซึ่งถนนก็ถือวาป็นสนทางการคมนาคม
หลักๆของประทศราลยก็วาเด ฿นการกอสรางถนนตละสายมักจะมีอุปสรรค฿นการทํางานกิดขึ้นสมอ นื่องจาก
สาหตุละปใจจัยตางๆ ที่มีกระทบท้ังทางตรงละทางออม ซึ่งสงผล฿หการกอสรางถนนกิดความลาชา ตนทุน฿นการ
กอสรางสูง ละคุณภาพเมเดตามมาตรฐาน ซึ่งปใญหาหลานี้จําป็นตองอาศัยการบริหารงานกอสรางที่ถูกตองละมี
ประสิทธิภาพ ตองมีการวางผน มีการท ารายการออกบบ รายการคํานวณคา฿ชจายตางๆ คาขนสง รวมถึงตองมี
การควบคุมบริหารวลาที่ดีพื่อที่จะ฿หงานที่เดมีตนทุนที่฿ชระยะวลา฿นดํานินการนอยมีคุณภาพสูงละดวยความ
จริญกาวหนาทางดานทคนลยี฿นปใจจุบันจึงมีการพัฒนาปรกรมตางๆที่สามารถนามาประยุกตแ฿ช฿นการกอสราง
ถนนเดซึ่ง฿นการกอสรางถนนจะประกอบเปดวยขอมูลหลายๆประภท จึงตองหยิบอาครื่องมือตางๆมาประยุกตแ฿ช
฿นการบริหารงานกอสรางถนน฿หมีประสิทธิภาพ ละการนําอาครื่องมือที่ป็นทคนลยีทางดานคอมพิวตอรแขา
มาชวยลดขั้นตอนละขอบขตวลา ซึ่งริ่มตนตั้งตการออกบบ การขียนบบ การประมาณราคา รวมถึงการ
วางผนงาน ดย฿ชปรกรมคอมพิวตอรแชวย฿นการวางผนงานกอสราง฿นรูปบบ 4 มิติจะชวย฿หราทราบถึง
ปใญหาที่อาจจะกิดขึ้น ละจะเดสามารถหาวิธีกเขปใญหาเวลางหนากอนที่ปใญหาจะกิดขึ้นจริง พื่อลดการสูญสีย
จากปใญหานั้นๆ ดยปรกรม 4 มิตินั้น จะนําสนอขอมูลออกมาพรอมกัน฿นชวงวลาที่จําลองขึ้นมา ซึ่งทํา฿หผูที่
กี่ยวของมจะเมมีความรู฿นดานการกอสรางถนนก็สามารถรับขอมูลจากการนําสนอดยปรกรม 4 มิติเดดยงาย
(บวร พูลสวัสดิ์, 2555)  
 อยางเรก็ตามการนําทคนลยีคอมพิวตอรแมาประยุกตแ฿ช ดังกลาว฿นประทศเทยมี฿ชอยู฿นวงจํากัด ละ
ยังขาดความรูความขา฿จกี่ยวกับอุปสรรคของการ฿ชงานจริงละประยชนแท่ีทจริงของปรกรมประภทนี้ ซึ่งการ
ประยุกตแ฿ชจริง จําป็นตองรียนรูครงสรางลักษณะการทํางานละรปูบบการ฿ชงานของตัวปรกรมกับกรณีศึกษา
ถนนตัวอยางพื่อการพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการขอมูลละพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน฿หหมาะสมกับ
นวทางการ฿ชงาน฿นอนาคตตอเป (ปใญญาพล จันทรแดอน, 2556)  ดังนั้นครงงานนี้ทางผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคแพื่อ
ศึกษาการวางผนละควบคุมงานกอสรางถนนดย฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 4 มิติ ดยการ฿ชภาพพื่อสื่อสารขอมลู
฿นตละขั้นตอนละระยะวลา฿นการดํานินงานกอสรางถนน ฿หห็นตั้งตริ่มตนครงการตลอดจนกระทั้งสิ้นสุด
ครงการ พื่อ฿หมองภาพของปใญหาที่จะกิดขึ้น฿นระหวางขั้นตอนงานกอสรางถนนเดชัดจนมากยิ่งขึ้น ละจะเด
พิจารถึงนวทาง฿นการกเขปใญหาที่จะกิดขึ้นตอเปนวทาง฿นการศึกษาดังน้ี 
 1) พื่อศึกษาวิธีการวางผนละควบคุมงานกอสรางถนนดย฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 4 มิติ  
 2) การวางผนละควบคุมงานกอสรางถนนดย฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 4 มิติ ของครงการกรณีศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดํานินการวิจัยพื่อศึกษาการวางผนละควบคุมงานกอสรางถนนดย฿ชทคนลยีคอมพิวตอรแ 4 มิติ 
พื่อการวางผนละควบคุมงานกอสราง สามารถบงเดป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังสดง฿นรูปดยมีการสดง หัวขอ
ของขั้นตอนหลักละผลลัพธแที่สําคัญที่กิดขึ้น฿นตละขั้นตอน ซึ่งประกอบเปดวยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 1  
 1. การตรียมขอมูลของครงการตัวอยาง 
  ครงการตัวอยางท่ีจะนํามาประกอบการวิจัยนี้ป็นครงการที่กอสรางจริง พื่อสดง฿หห็นถึงขอมูล฿น
สวนของการวางผนงานละการสรางมดลจําลอง 3 มิติ ดยครงการจะตองมีการวางผนงานที่ชัดจน ละมี
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ขอมูลบื้องตน ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําขอมูลที่เดรับมาจัดการ฿หอยู฿นรูปบบฐานขอมูล พื่อ฿ชป็นขอมูลบื้องตนสําหรับ
นําเป฿ช฿นขั้นตอนตอเป 
 2. การตรียมขอมูลนําขาสําหรับการวางผนงาน 
  ฿นการดํานินครงการนั้นจะตองวางกรอบระยะวลาที่ชัดจน นื่องจากตละครงการประกอบดวย
กิจกรรมตางๆมากมาย จึงจําป็นตองมีการทําผนละกําหนดระยะวลาลวสร็จของครงการ ซึ่งการทําผนงาน
ละกําหนดวลากอสรางสามารถทําเดหลายวิธี ลวตจะลือกอาวิธี฿ดจึงจะหมาะสมกับตละครงการ ทั้งนี้
ครงการกอสรางที่ลือกมานี้จะตองกําหนดผนงาน฿นรูปบบของกนทแชารแต (Gantt’s Chart) ดย฿ชปรกรม
สําร็จรูป ชน Microsoft Excel หรือ Microsoft Project  สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะทําการสรางผนงานละ
กําหนดวลากอสรางดวยปรกรม Microsoft Excel ทดลอง฿ชฟรี 30 วันพื่อ฿ชป็นขอมูลบื้องตนที่จะนํามา
ประยุกตแ฿ชงานตอเป 
 3. การตรียมขอมูลนําขาสําหรับวัตถุ 3 มิติ  
  3.1 การขึ้นวัตถุ 3 มิติ ตามรายการกิจกรรมการกอสราง ฿หขึ้นฉพาะสวนงานครงสรางป็นหลัก ชน 
การปรับช้ันลูกรัง การปรับช้ันหินคลุก การ PrimeCoat  การปูยางมะตอย ป็นตน  
  3.2 กิจกรรมประภทดียวกันมตองข้ึนช้ินงานหลายชิ้น ฿หจัดกลุม฿นการสดงผลพรอมกัน  

3.3 กิจกรรมที่เม฿ชงานกอสราง เมตองยกยอยรายการกิจกรรมละเมนํามาสรางช้ินงาน 3 มิติ 
 4. การประยุกตแ฿ชปรกรมดยการบูรณาการขอมูล  
  ผูวิจัยจะนําขาขอมูลบื้องตนที่เดมาจากขั้นตอนที่ 2 ละ 3 มาวิคราะหแดย฿ชปรกรม Autodesk 
NavisworksชุดทดลองTrial Version พื่อประยุกตแขอมูลละจัดความสัมพันธแขาดวยกัน นอกจากนี้ผูวิจัยจะ
ทําการศึกษานวทางการบูรณาการขอมูลละการนําสนอผานระบบพื่อสดงผล฿นลักษณะการวางผนงาน
รูปบบ 4 มิติ รวมทั้งสดงขอมูล฿นสวนตางๆของปรกรมที่สามารถนําสนอออกมาป็นรูปธรรมเด 

5. ทดสอบการ฿ชงาน฿นครงการตัวอยาง  
  การจะ฿ชปรกรมประยุกตแนี้จําป็นตองมีผนงานท่ีชัดจนละป็นงานที่กําลังดํานินการกอสรางอยู 
พื่อจะเดศึกษาถึงขั้นตอน฿นสภาพงานจริง ดยผูวิจัยจะทําการทดสอบการวางผนงานรูปบบ 4 มิติ กับครงการ
ถนนลาดยางASPHALT CONCRETE สาย ชพ.4002 ยกทางหลวงหมายลข4112 – น้ําตกจําปูน อําภอละม 
จังหวัดชุมพร ซึ่งการทดสอบจะอยู฿นรูปบบของการปรียบทียบระหวางผนงานกอสรางละผลการดํานินงาน
กอสรางจริง 
 6. การวิคราะหและสรุปผลที่เดจากการวิจัย 
  หลังสิ้นสุดกระบวนการทดสอบการ฿ชงานปรกรมประยุกตแ฿นครงการถนนลว ผูวิจัยจะทําการ
วิคราะหและสรุปผลที่เดจากการปรียบทียบระหวางผนงานกอสราง ผลการดํานินงานกอสรางจริ ง ละการ
วางผนงานรูปบบ 4 มิติ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ขอมูล฿นสวนของครงการกรณีศึกษา 
 ครงการตัวอยางท่ีจะนํามาประกอบการวิจัยนี้ตองป็นครงการกอสรางจริง พื่อสดง สาระสําคัญ฿นสวน
ของการวางผนงานกอสราง ละการสรางมดลจําลอง 3 มิติ ดยครงการที่ทําการคัดลือกมานั้น ตองมีการ
วางผนงานกอสรางตามหลักมาตรฐานการกอสรางละมีผนงาน ที่ชัดจน ซึ่งตองมีขอมูลบื้องตนที่เดรับหลังจาก
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การลือกครงการตัวอยาง คือบบกอสราง 3 มิติ ละขอมูลการควบคุมงานกอสรางตามขอจํากัดทางดานการ
บริหารของครงการ ทางผูวิจัยนําขอมูลที่เดรับมาทั้งหมดมาจัดการ฿หอยู฿นรูปบบฐานขอมูลที่ตองการ พื่อป็น
ขอมูลบื้องตนที่จะนําเป฿ชงาน฿นข้ันตอนตอเป ภาพท่ี 2 สดง ผนท่ีครงการถนนลาดยางASPHALT CONCRETE 
สาย ชพ.4002 ยกทางหลวงหมายลข4112 –น้ําตกจําปูน อําภอละม จังหวัดชุมพร ภาพที่ 3 สดงมดล 3 มิติ
ครงการกรณีศึกษา ภาพที่ 4 สดงผังบริวณครงการภาพรวม ภาพที่ 5 สดงสถานที่กอสรางจริงของถนน  ที่
ลือกมาทําการศึกษา 

 
ภาพที่ 1  ผังสดงขั้นตอนการดํานินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพรวมครงการ 
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ภาพที่ 3 มดล 3 มิติของครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผังบริวณครงการภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 สถานท่ีกอสรางจริงของถนน 
 
 ขอมูลนําขา฿นสวนการวางผนงานกอสราง 
 ฿นการดํานินงานกอสรางนั้นจะป็นเป฿นกรอบระยะวลาที่ชัดจนซึ่งอาจจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู กับ
ครงการที่จะทํา ทั้งนี้การจัดการครงการมักจะป็นเปตามรูปบบที่รียกวาครงการ฿นตละครงการจะประกอบ
เปดวยกลุมงานซี่ง กลุมงานนี้อาจมีเดหลายระดับตมื่อตกลงเปถึงสวนยอยที่สุด฿นการบริหารครงการกอสรางจะ
ถูกรียกวาหนวยงานหรือรียกสั้นๆ วางานหรือ กิจกรรมการทําผนกําหนดวลากอสรางสามารถทําเดหลายวิธี ดย
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ผูวางผนจะลือกวิธีการที่ หมาะสมกับครงการนั้นๆ ฿นครงการการกอสรางที่ลือกมานี้จะตองกําหนดผนงาน฿น
รูปบบของกนทแชารแต ดย฿ชปรกรมสําร็จรูปสรางขึ้นชนสรางจาก Microsoft Excel ฿นที่นี้จะทําการสราง
ผนกําหนดวลาดวยปรกรม Microsoft Excel พื่อป็นขอมูลบื้องตนที่จะนําเป฿ชเด฿นปรกรมที่นํามา
ประยุกตแ฿ชงานตอเป ภาพที่ 6 สดงกิจกรรมละวันริม่ตนละวันสิน้สุด฿นการดํานินงานกอสรางของกิจกรรมหลกั 
ภาพที่ 7 สดง S-curve ของครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 กิจกรรมละวันริ่มตนละวันสิ้นสุด฿นการดํานินงานกอสรางของกิจกรรมหลัก 
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ภาพที่ 7  S-curve ของครงการ 

 
 ขอมูลนําขา฿นสวนของวัตถุ 3 มิติ 
 หลังจากเดรายการกิจกรรมการกอสรางจากขอกําหนดวลาของครงการตัวอยาง ดยการ฿ชปรกรม
สําร็จรูปลว ข้ันตอนตอเป฿นการทํางานคือการนําช้ินวัตถุ 3 มิติจากบบกอสรางที่ขียนดวย Autodesk Infrawork 
ละ Civil 3D  พื่อสดงผลกิจกรรมตามขั้นตอนงานกอสราง ดย฿ชปรกรม Autodesk Navisworks  ขึ้นรูปวัตถุ 
3 มิติการลือกวัตถุท่ีทําการสรางจําป็นตองมีการสรางขอกําหนดดังรายละอียดดังนี้   
 1) Autodesk InFraWorks ฿ชสําหรับทําบบราง/ รูปบบถนนละสะพาน พื่อ฿หออกมาป็น 3D ดย
สรางดังนี ้
 1.การสราง Model กอนริ่มงาน 
 2.การสราง Model Clearing 
 3.การสราง Model Stock หินคลกุ 
 4.การสราง Model งานวางนวละงานระดับ (Survey) 
 5.การสราง Model ปรับกลี่ยดินดิม 
 6.การสราง Model งานวางทอขามถนน 
 7.การสราง Model งานปรับกลี่ยดินลูกรัง 
 8.การสราง Model งานปรับกลี่ยหินคลุก 
 9.การสราง Model งานPrimer Coating 
 10.การสราง Model งานปูผิวทาง Asphaltic Concrete 
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 11.การสราง Model งานตีสนถนน 
 12.การสราง Model งานวางทอระบายนา 
 13การสราง Final Road Model 
 14.การ Export model จาก Autodesk Infraworks เปยัง Autodesk Navisworks 
 2) Civil 3D ฿ช฿นการนําขอมูลที่ survey จากหนางานมาปรับ฿ช฿นตัว model  
 
 การประยุกตแ฿ชปรกรมดยการบูรณาการขอมูล 
 การนําขาขอมูลบื้องตนที่สรางขึ้นดยปรกรมพื้นฐาน฿นทั้งสองสวน นํามาวิคราะหแดย฿ชปรกรม 
Autodesk Navisworks มาประยุกตแขอมูล จัดการความสัมพันธและบูรณาการระหวางขอมูล฿น ปรกรม 
Microsoft Excel ละปรกรมสรางบบจําลอง 3 มิติ Autodesk Infrawork ละ Civil 3D ขาดวยกันดยศึกษา
นวทางการบูรณาการขอมูลละการนําสนอผานระบบพื่อสดงผล฿นลักษณะการวางผนงานรูปบบ 4 มิติ 
Autodesk Navisworks ละสดงขอมูล฿นสวนตางๆของปรกรมที่สามารถนําสนอออกมาเดภาพที่ 8 สดง
ขั้นตอนการทํางานของปรกรม฿นการสรางบบจําลอง 4 มิติ 
 ทดสอบการ฿ชงาน฿นครงการกรณีศึกษา 
 นื่องจากการประยุกตแ฿ชปรกรมจําป็นตองมีผนงานที่ชัดจนละป็นงานที่กําลังดํานินการกอสราง
พื่อศึกษาข้ันตอนการ฿ชงานของปรกรม฿นสภาพงานจริง การวิจัยนี้จะทําการทดสอบการ฿ชงานของการวางผน
งานรูปบบ 4 มิติ Autodesk Navisworks Simulate กับครงการถนนลาดยางASPHALT CONCRETE สาย ชพ.
4002 ยกทางหลวงหมายลข4112 –น้ําตกจําปูน อําภอละม จังหวัดชุมพร การทดสอบการ฿ช งานจะอยู฿น
รูปบบของการปรียบทียบกับผนงานกอสรางจริงละผลการดํานินงานกอสรางจริงภาพที่ 9 สดงผลการ
ดํานินงานจริงของครงการกรณีศึกษา ภาพที่ 10 สดงผลการซิมมูลทงานกอสราง 4 มิติ ภาพที่ 11 สดง 
Timeline สดงผนงานกับผลการดานินงานจริงของครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ข้ันตอนการทํางานของปรกรม฿นการสรางบบจําลอง 4 มิติ 
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 จากการทดสอบการ฿ชงาน฿นครงการกรณีศึกษาของปรกรมประภท 4 มิติ พบวาปรกรมสามารถ
สดงกระบวนการกอสราง฿นรูปบบ 3 มิติรวมกับผนงานเด สามารถ฿ชสื่อสารกับบุคลากร฿นหนวยงานกอสรางเด
ดีนื่องจากความสมือนจริงของกระบวนการกอสรางตละชวงวลาเด    อยางเรก็ตามพบขอจํากัดวามีปใญหาการ
รวบรวมขอมูล฿นงานกอสรางพื่อจัดทําผนงานกอสราง 4D นื่องจาก฿นการวางผนงานที่มีการปรับปลี่ยนตาม
งานกอสรางที่กิดขึ้นจริง ทํา฿หการจัดทําผนงานกอสราง 4D ตองมีการปรับปลี่ยนตามงานกอสรางที่กิดขึ้นจริง
ดวย ตพบวา฿นความป็นจริงที่หนางานยังขาดการประสานงานกับบุคลากรที่กี่ยวของกับครงการ พื่อสราง
ผนงานกอสรางที่สอดคลองกับการปรับปลีย่นงานกอสรางที่กิดขึ้นจรงิ ทํา฿หเมสามารถจัดทําผนงานกอสราง 4D 
ที่สอดคลองกับการปรับปลี่ยนงานกอสรางที่กิดขึ้นจริงเด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ประยุกตแ฿ช ปรกรม 4 มิติ฿นการวางผนละการกําหนดวลา฿นการกอสรางถนนดย฿ช
กรณีศึกษาครงการตัวอยางป็นขอกําหนดนนขอมูลฉพาะสวนงานครงสราง ทั้งนี้พื่อประยชนแ฿นการ
ประสานงานละสื่อสารกันระหวางตละฝุาย฿นงานกอสราง การวิจัยนี้฿ชขอมูลพื้นฐานจากปรกรมวางผนงาน
กอสราง ปรกรม Microsoft Excel ละปรกรมสรางบบจําลอง 3 มิติ Autodesk Infrawork ละ Civil 3D  
ดยนําขอมูลพื้นฐานทั้งสองสวนเป฿ช฿นปรกรมสรางบบจําลอง 4 มิติ รวมถึงขั้นตอนพื้นฐาน฿นการสราง
บบจําลอง 4 มิติ ฿นปรกรม Autodesk Navisworks ดังสดง฿นตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปหนาที่ของปรกรม฿นการสรางบบจําลอง 4 มิติ 

 
 
 การสรางบบจําลอง 4 มิติสามารถชวยสดงกระบวนการดํานินงานดานการบริหารงานกอสรางที่มีความ
ซับซอนละมีขอมูลจํานวนมากเด ผูที่กี่ยวของกับครงการทั้ง จาของครงการ ผูออกบบ ผูควบคุมงาน ละ
ผูรับหมาสามารถห็นขั้นตอนตางๆของการกอสรางป็นภาพหรือขอมูลที่สอดคลองตามชวงวลา฿นผนงานเด จึง
สามารถชวยลดปใญหา฿นการประสานงานละลดความขัดยง฿นการกอสรางเด นื่องจากการวางผนงานกอสราง
฿นรูปบบ 4 มิติจะชวย฿หราทราบถึงปใญหาที่อาจจะกิดขึ้น ละจะเดสามารถหาวิธีกเขปใญหาเวลางหนากอนที่
ปใญหาจะกิดขึ้นจริง พื่อลดการสูญสียจากปใญหานั้นๆ ดยปรกรม 4 มิตินั้น จะนําสนอขอมูลออกมาพรอมกัน
฿นชวงวลาที่จําลองขึ้นมา ซึ่งทํา฿หผูที่กี่ยวของมจะเมมีความรู฿นดานการกอสรางถนนก็สามารถรับขอมูลจากการ
นําสนอดยปรกรม 4 มิติเดดยงาย 
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ภาพที่ 9 ผลการดํานินงานจริงของครงการกรณีศึกษา  
 

 
 

ภาพที่ 10 ผลการซิมมูลทงานกอสราง 4 มิต ิ
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ภาพที่ 11 Timeline สดงผนงานกับผลการดานินงานจริงของครงการ 
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การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม๎จากศาลหลกัเมืองจังหวัดบุรีรัมย๑ และพระบรมราชานุสาวรีย๑
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑สบูํ 

A study of the quantity and type of flowers from the Buriram City Pillar Shrine and the King 
Rama I Monument for development to soap 

 
รํุงเรือง งาหอม1*, จินดาพร สืบขาํเพชร2 และ คณิตตา ธรรมจริยวงศา1 

Rungrueang Ngahom1*, Jindaporn Suebkumpet2 and Kanitta Thumajariyawongsa1 
1อาจารยแ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิง่วดลอม คณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมยแ 

2อาจารยแ สาขาวิชาฟิสิกสแ คณะวทิยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ 
 
บทคัดยํอ 
 ดอกเมที่ประชาชนนํามาสักการะบูชาตามประพณีความช่ือของเทย หากเมมีการจัดการที่ดีจะทํา฿หกิด
ป็นขยะ ดังนั้นการคัดลือกดอกเมที่มีสารที่บํารุงผิวพื่อผลิตป็นสบู จึงป็นการลดปใญหาขยะละพิ่มคุณคาของ
ดอกเมเด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อสํารวจปริมาณละประภทของดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ 
ละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พื่อตรวจสอบฟอรแมาลีนละยาฆามลง฿น
ดอกเม ละพื่อผลิตสบูจากดอกเม ดํานินการสํารวจดอกเมระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 ทดสอบฟอรแมาลิน ละยาฆามลงดวยชุดทดสอบ ผลิตสบูดย฿ชน้ํามันรําขาว น้ํามันบัว น้ํามันปาลแม น้ํา ซดียมเฮดร
อกเซดแ ละดอกเม ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพละทางคมีของสบูกอนนําเปศึกษาความพึงพอ฿จกับกลุมบุคลากร฿น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ จํานวน 40 คน  การศึกษาพบวา ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ มีดอกเมฉลี่ย 1.18 
กิลกรัมตอวัน ขณะที่อนุสาวรียแ ร.1 มีดอกเมฉลี่ย 0.82 กิลกรัมตอวัน ดอกเมที่พบมาก เดก ดอกดาวรือง ดอก
มะลิ ดอกบัว ละดอกกุหลาบ ซึ่งเมพบฟอรแมาลินละยาฆามลง   สบูดอกดาวรือง สบูดอกมะลิละสบูดอกบัวมีคากรด
ดาง 9.84-9.88 ปริมาตรของฟอง 69.67-80.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00-78.67 มิลลิลิตร ละการสึก
กรอนรอยละ 43.54-49.06 ซึ่งมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบู
มากที่สุดดานการเมระคายคือง รองลงมา เดก ปริมาณฟองสบู ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก สี กลิ่น ละ
ความข็งของกอนสบู การศึกษาสรุปเดวา ดอกเมที่ประชาชนนํามากราบเหวบูชาเมปนปื้อนฟอรแมาลินละยาฆามลง จึง
สามารถนํามาผลิตป็นสบูเดอยางปลอดภัย  
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑแสบู ดอกเม ดาวรือง มะลิ บัวหลวง  ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ 
 
ABSTRACT  
 Flowers used for people’s worship according to Thai traditions without good 
management will cause waste. Therefore, the flowers containing substances for nourishing the 
skin to produce soap can reduce the solid waste problems and increase the value of flowers. 
The objective of this research was to study the quantity and type of flowers from the Buriram 
City Pillar Shrine and the King Rama I Monument to make soap from flowers, to investigate 
formalin contamination and insecticide, and to study the satisfaction with soap. It had been 
conducted to study the flowers from May 26 to June 25, 2017, testing formalin and insecticide 
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with test kits. Soap composed of rice bran oil, coconut oil and palm kernel oil, palm oil, water, 
sodium hydroxide and flower powder, respectively. The physical and chemical characteristics of 
the soap products were examined before they were given to 40 Buriram Rajabhat University 
personnel to study their satisfaction.  This study indicated that Buriram City Pillar Shrine had the 
average flowers of 1.18 kilograms per day and the King Rama I Monument had the average 
flowers of 0.82 kilograms per day. The types of flowers that were found most were marigold, 
followed by jasmine, lotus and rose flowers. These three types of flowers were not found 
formalin and insecticides. The soap pH was 9.84-9.88; the volume of bubble was 69.67-80.00 ml; 
the durability of bubble was 67.00-78.67ml and the erosion was 43.54-49.06%. This was in 
accordance with the Standards of Local Products (SLP.94/2552). The satisfaction with soap, it was 
found that no skin irritation was at the highest level, followed by volume of bubble, efficiency of 
dirt wash, color, smell and hardness respectively. This study concluded that the flowers that 
people brought to worship had no formalin contamination and insecticide, so they could be 
produced as soap safely. 
Keywords : Soap, flower, Tagetes spp, Jasminum sambac, Nelumbo nucifera, Buriram City Pillar 
 Shrine   
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ ป็นการทองที่ยวที่กี่ยวนื่องกับความคารพ ศรัทธา ละความช่ือ฿นสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีความชื่อมยงกับธรรมชาติที่มีอกลักษณแฉพาะถิ่น (ณพวัศกชแ ดชชาตรี ละคณะ. 2560) อยางเรก็
ตาม การสงสริมการทองที่ยว หากขาดซึ่งการวางผนละการตรียมพรอมพื่อรองรับการจัดการขยะที่พิ่มขึ้นจาก
การทองที่ยว ยอมสงผลกระทบตอสิ่งวดลอม ดังกรณีการจัดประพณี฿สขันดอกบูชาสาอินทขิล วัดจดียแหลวง
วรวิหาร จังหวัดชียง฿หม พ.ศ. 2561 มีประชาชนละนักทองที่ยวเดขารวมพิธีอยางนืองนน ทํา฿หมีปริมาณ
ดอกเม ธูปทียน ละปลือกทุรียนมากกวาสิบตันตอวัน (ผูจัดการรายวัน. 2561) สําหรับหลงทองที่ยวคํานะนด 
จังหวัดอุดร ประชาชนมากราบเหวบูชาจาปูุศรีสุทธพื่อความป็นสิริมงคลละขอพร มากกวา 4,000-15,000 คน
ตอวัน (มติชน. 2560) จึงทํา฿หกิดปใญหาการจัดการขยะจากดอกเม ธูปทียน ครื่องเหว พานบายศรี (ณพวัศกชแ 
ดชชาตรี ละคณะ. 2560)  
 ศาลหลักมืองละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช ป็นสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรแของจงัหวัดบุรีรมัยแ ซึ่งประชาชนนิยมนําดอกเมเปกราบเหวบูชาพื่อป็นสริิมงคล ปใจจุบันยังเมมี
รูปบบการจัดการดอกเมที่หมาะสมจึงทํา฿หดอกเมจํานวนมากถูกนําเปทิ้งดยปลาประยชนแ อยางเรก็ตามจาก
การศึกษาของกฤติยา เชยนอก (2560) พบวา ดอกดาวรือง (Tagetes erecta L.) มีสาร฿หสี฿นกลุมครทีนอยดแ 
คือ ลูทีน (lutein) พบประมาณ 88% ละซีซนทีน (zeaxanthin) พบประมาณ 5% ซึ่งสามารถ฿ชสีที่เดจากสาร
ครทีนอยดแพื่อการตงสี฿นผลิตภัณฑแตางๆ นอกจากนั้นยัง฿ชน้ํามันหอมระหยที่สกัดเดจากดอกดาวรืองป็น
สวนประกอบสําคัญ฿นน้ําหอมที่มีฤทธิ์ตานการอักสบละฆาช้ือ การศึกษาฤทธิ์ทางภสัชวิทยาพบวาสารสกัดดอก
ดาวรืองมีฤทธิ์ตานอนเซมแเฮยาลูรนิดส (hyaluronidase) อีลาสตส (elastase) ละมทริกมตาลปรตินส 
(MMP-1) ซึ่งป็นอนเซมแที่ยอยปรตีน฿นช้ันผิวหนัง ทํา฿หผิวหงหี่ยว ขาดความยืดหยุน ดังนั้น การสํารวจปริมาณ
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ละชนิดของดอกเมที่กิดขึ้น฿นตละวันป็นสิ่งที่จําป็นพื่อ฿หทราบขอมูลบื้องตน฿นการ฿ชประยชนแจากดอกเม 
นอกจากนั้นดอกเมที่รวบรวมเดจําป็นตองตรวจสารฟอรแมาลีนละยาฆามลงที่อาจปนปื้อน฿นดอกเมกอนนําเป
ผลิตสบูที่มีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช.94/2552 ซึ่งขอมูลที่เดจากการศึกษา฿นครั้งนี้ยัง
สามารถนําเป฿ชป็นตนบบการจัดการปใญหาขยะดอกเม฿นสถานท่ีทองที่ยวตางๆ  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาปริมาณละประภทของดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยและพระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมยแ 
 2. พื่อทดสอบฟอรแมาลินละยาฆามลง฿นดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยและพระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมยแ 
 3. พื่อผลิตสบูจากดอกเม฿หมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช.94/2552 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพละละปริมาณ ดยสํารวจดอกเมจากศาลหลักมืองบุรีรัมยและ
พระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑแสบูจากดอกเม
฿หมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 ละศึกษาความพึงพอ฿จสบูจากบุคลากร฿น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ  
 1. การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม๎ 
  1.1 การขออนุญาตสํารวจปริมาณละชนิดดอกเมที่ประชาชนนํามากราบเหว ณ ศาลหลักมืองบุรีรัมยและ
พระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จากทศบาลมืองบุรีรัมยแ 
  1.2 รวบรวมละจํานกประภทดอกเมระหวางวันท่ี 26 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
 2. การทดสอบฟอร๑มาลินในดอกไม๎ 
  2.1 ชตัวอยางดอกเม 1 กรัม ฿นน้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร นาน 5 นาที 
  2.2 ทสารละลายลง฿นขวดทดสอบท่ี 1 ที่ระดับ 1 ฿น 3 ของขวดทดสอบ  ลวขยา 15 ครั้ง 
  2.3 ทน้ําชดอกเมลง฿นขวดทดสอบที่ 2 ปิดฝาลวขยา 15 ครั้ง 

ดอกเมจากศาลหลักมืองพระบรมราชานุสาวรยีแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช 

ตรวจสอบฟอรแมาลินละยาฆามลง ผลิตภณัฑแสบู : สบูดอกดาวรือง  สบูดอกมะล ิละสบูดอกบัว 

ตรวจสอบคุณภาพตามกณฑแมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑแชุมชน มผช.94/2552  

ศึกษาความพึงพอ฿จสบู :  ส ีกลิ่น ฟอง ความข็งของ
สบู ประสิทธิภาพการชําระลางละการระคาย

คือง 



 

 

1227 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  2.4 ทสารละลายลง฿นขวดทดสอบที่ 3 ลวปิดฝาขวดขยา 15 ครั้ง  
  2.5 สังกตสีของสารละลาย ถามีฟอรแมาลินสารละลายสีชมพูถึงสีดง 
 3. การทดสอบยาฆําแมลงในดอกไม๎ 
  3.1 ตัดดอกเมป็นช้ินล็กๆ ฿ส฿นขวดพลาสติกที่ระดับ 3 ขีด ของขวดพลาสติก 
  3.2 ติมน้ํายาสกัด 6 มิลลิลิตร ปิดฝาขวด฿หนน ลวขยารงๆ ประมาณ 2 นาที 
  3.3 ทน้ํายาสกัดลง฿นหลอดทดลอง ลวจุมหลอดทดลองลง฿นบิกกอรแที่บรรจุน้ําอุน 
  3.5 กวงหลอดทดลองจนน้ํายาสกัดหลือประมาณ 1 หยด ลวยกออกหมุนหลอดจนหง 
  3.6 ติมน้ํายาทดสอบที ่2 จํานวน 3 มิลลิลิตร ลง฿นหลอดทดลองที่ระหยน้ํายาสกัดออก ละ 3 มิลลิลิตร ลง
฿นหลอดทดลองพลาสติกที่ป็นหลอดควบคุม ลวขยา฿หขากัน 
  3.7 ทน้ํากลั่น 1 มิลลิลิตร ลง฿นขวดทดสอบที่1 ลวทลง฿นหลอดทดลองละหลอดควบคุม 2 หยด 
  3.8 ทน้ํายาจากหลอดทดลองลง฿นหลอดพลาสติก ลวผสมน้ํายาทดสอบที่ 3 ดวยน้ํากลั่น 1.5 
มิลลิลิตร 
  3.9 ติมน้ํายาทดสอบที่ 3 ลง฿นหลอดพลาสติกละหลอดควบคุม หลอดละ 2 หยด ขยา฿หขากันละ
สังกตสีที่กิดขึ้นทันที ถามีสีสมเมยาฆามลงละมีสีชมพูมียาฆามลง  
 4. การผลิตสบูํ 
  4.1 การตรียมผงดอกเม  ทําความสะอาดดอกเมดวยน้ําสะอาด ตาก฿หหง บดดอกเมดวยครื่องปใ่น 
ลวก็บรักษาผงดอกเม฿นขวดกวสะอาดที่ผานการนึ่งฆาช้ือ 
  4.2 สบูมีสวนประกอบ เดก น้ํามันรําขาว น้ํามันบัว น้ํามันปาลแม ซดียมเฮดรอกเซดแ ละน้ํา 
สําหรับวัตถุดิบอื่นที่ป็นสวนผสมของสบูสูตรตางๆ เดก ดอกดาวรือง ดอกมะลิ ละดอกบัว (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สวนประกอบของสบู 

รายละอียด สบูดอกดาวรือง สบูดอกมะล ิ สบูดอกบัว 
น้ํามันรําขาว (กรัม) 280 280 280 
น้ํามันบัว (กรัม) 210 210 210 
น้ํามันปาลแม (กรัม) 210 210 210 
ซดียมเฮดรอกเซดแ (กรัม) 99 99 99 
น้ํา (กรัม) 210 210 210 
ผงดอกดาวรือง (กรัม) 8 - - 
ผงดอกมะลิ (กรัม) - 8 - 
ผงดอกบัว (กรัม) - - 8 
 
  4.3 ขั้นตอนการผลิตสบู 
   4.3.1 ช่ังน้ํามันรําขาว 280 กรัม นํ้ามันปาลแม 210 กรัม นํ้ามันบัว 210 กรัม ลวผสม฿หขากัน 
   4.3.2 ละลายซดียมเฮดรอกเซดแ 99 กรัม ฿นน้ําสะอาด 210 กรัม ฿นภาชนะพลาสติก ดยการ
คอยๆ ทซดียมเฮดรอกเซดแลง฿นน้ําสะอาด จากน้ันทสารละลาย฿นนํ้ามัน฿นขอ 4.3.1 
   4.3.3 ติมผงดอกเม฿นตละสูตรดังนี้ 
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   4.3.4 สบูดอกดาวรือง ติมดอกดาวรือง 8 กรัม  
   4.3.5 สบูดอกบัว ติมดอกบัว 8 กรัม 
   4.3.6 สบูดอกมะลิ ติมดอกมะลิ 8 กรัม 
  4.4 ผสมสารทั้งหมดของตละสูตร฿หมีลักษณะป็นนื้อครีม (คลายนมขน)  
  4.5 ทสบูลงมพิมพแ ลวคาะมพิมพแขึ้นลงพื่อ฿หนื้อสบูรียบนียน   
  4.6 รอ฿หสบูข็งตัว ฿ชวลาประมาณ 24 ช่ัวมง จึงตัดสบู฿หป็นกอน  
  4.7 หอสบูดวยฟิลแมหอสบู รอจนครบ 21 วันจึงนํามา฿ชเด 
 5. การทดสอบคุณสมบัติสบูํ 
  5.1 สีละสิ่งปลกปลอม ทดสอบดยการตรวจพินิจ 
  5.2 วัดกรดดาง ดยละลายสบู 1 กรัม ฿นน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร ลววัดคาดวยครื่องพีอช 
  5.3 ทดสอบปริมาตรดยละลายสบู 1 กรัม ดวยน้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร  ทสารละลายลง฿นกระบอก
ตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ปิดดวยพาราฟิลแมลวขยา 40 ครั้ง บันทึกระดับฟองละคํานวณตามสมการที่ 1 
 
 ปริมาตรฟองสบู (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู (นาที) - ปริมาตรน้ํากลั่น (มิลลิลิตร)                    (1) 
 
นํากระบอกตวงที่บันทึกระดับฟองลว ตั้งทิ้งเว 5 นาที บันทึกระดับฟองสบูอีกครั้ง คํานวณความคงทนของฟอง 
ตามสมการที่ 2 
 
 ความคงทนของฟองสบู (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู (นาที) - ปริมาตรน้ํากลั่น (มิลลิลิตร)          (2) 
 
  5.4 ทดสอบการสึกกรอน ดยชสบู 10 กรัม ฿นน้ํา 40 องศาซลซียส นาน 1 นาที  หมุนบนฝุามือ 
40 รอบ ลวลางฟองทิ้งดวยน้ํา ทําซ้ําอีก 3 ครั้ง  ลวชั่งน้ําหนักสบู คํานวณการสึกกรอนของสบูตามสมการที่ 3 
 
 การสึกกรอน (รอยละ) = น้ําหนักกอน (กรัม) – น้ําหนักหลัง (กรัม)    x   100                   (3) 
                                                    หนักกอน (กรัม) 
  5.5 การศึกษาความพึงพอ฿จ   
   ประชากร เดก บุคลากร฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ ละกลุมตัวอยาง 40  คน ลือกจาก
บุคคลที่สน฿จละต็ม฿จขารวมวิจัย จากนั้นอธิบายการประมินความพึงพอ฿จสบูตละสูตร รวบรวมบบประมิน
จากกลุมตัวอยาง ภายหลังการ฿ชสบู 3 สัปดาหแ  การวิคราะหแขอมูลระดับความพึงพอ฿จตามกณฑแของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2553) ดังนี้  
   4.51 - 5.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับนอย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย  
 1. ปริมาณและประเภทของดอกไม๎ 
  การศึกษาปริมาณดอกเมระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบวา 
ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ มีปริมาณดอกเมฉลี่ย 1.18 กิลกรัมตอวัน  จํานกป็นวันหยุดราชการ 0.92 กิลกรัม
ตอวัน ละวันทํางาน 1.35 กิลกรัมตอวัน ขณะที่อนุสาวรียแ ร.1 มีดอกเม 0.82 กิลกรัมตอวัน วันหยุดราชการ 1.01 
กิลกรัมตอวัน ละวันทํางาน 0.73 กิลกรัมตอวัน สําหรับประภทของดอกเมที่มากที่สุด เดก ดอกดาวรือง 
รองลงมา เดก ดอกมะลิ ดอกบัว ละกุหลาบ ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณ (กิลกรัม/วัน) ละประภทดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยและอนุสาวรียแ ร.1    
 

วัน ดือน ป ี
ศาลหลักมืองจังหวัดบรุีรัมยแ  อนุสาวรียแ ร.1 

ปริมาณ ประภท  ปริมาณ ประภท 
26/5/2560 0.5 ดาวรือง มะลี กุหลาบ  0.7 ดาวรือง 
27/5/2560 0.8 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.3 ดาวรือง 
28/5/2560 1.6 ดาวรือง  4.1 ดาวรือง มะลิ 
29/5/2560 1.9 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.3 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ 
30/5/2560 0.9 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.5 ดาวรือง บัว 
31/5/2560 1.4 ดาวรือง  0.5 ดาวรือง บัว 
1/6/2560 1.2 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  1.8 ดาวรือง 
2/6/2560 2.0 กุหลาบ มะลิ ดาวรือง  0.4 กุหลาบ มะลิ ดาวรือง 
3/6/2560 0.8 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.7 ดาวรือง บัว 
4/6/2560 0.8 ดาวรือง  0.4 ดาวรือง 
5/6/2560 1.5 ดาวรือง  1.8 ดาวรือง 
6/6/2560 2.4 ดาวรือง  0.4 ดาวรือง 
7/6/2560 0.9 ดาวรือง  0.7 ดาวรือง บัว 
8/6/2560 1.2 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.6 ดาวรือง 
9/6/2560 1.3 ดาวรือง  2.0 ดาวรือง 
10/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.9 ดาวรือง 
11/6/2560 1.0 ดาวรือง  1.1 ดาวรือง บัว 
12/6/2560 2.1 ดาวรือง  0.6 ดาวรือง 
13/6/2560 1.8 ดาวรือง  0.1 ดาวรือง 
14/6/2560 1.7 ดาวรือง  0.2 ดาวรือง 
15/6/2560 1.2 ดาวรือง  0.3 ดาวรือง 
16/6/2560 1.3 ดาวรือง  0.2 ดาวรือง 
17/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.2 กุหลาบ มะลิ ดาวรือง 
18/6/2560 1.0 ดาวรือง  0.3 ดาวรือง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

วัน ดือน ป ี
ศาลหลักมืองจังหวัดบรุีรัมยแ  อนุสาวรียแ ร.1 

ปริมาณ ประภท  ปริมาณ ประภท 
19/6/2560 1.6 ดาวรือง  0.3 ดาวรือง บัว 
20/6/2560 0.6 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  1.4 ดาวรือง บัว 
21/6/2560 1.0 ดาวรือง  1.2 ดาวรือง 
22/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.9 ดาวรือง 
23/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.4 ดาวรือง 
24/6/2560 0.7 ดาวรือง  1.4 ดาวรือง 
25/6/2560 1.5 ดาวรือง  0.7 ดาวรือง 
 
 2. ผลการทดสอบสารปนเปื้อนในดอกไม๎ 
  การทดสอบฟอรแมาลินละยาฆามลงดวยชุดตรวจสอบ พบวา ดอกดาวรือง ดอกมะลิละดอกบัว ที่
ประชาชนนํามาสักการบูชา ณ ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ ละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาลกมหาราช เมพบฟอรแมาลินละยาฆามลง฿นดอกเมทั้งสามชนิด (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฟอรแมาลินละยาฆามลง 

ดอกเม ศาลหลักมืองจังหวัดบรุีรัมยแ  อนุสาวรียแ ร.1 
ฟอรแมาลิน ยาฆามลง  ฟอรแมาลิน ยาฆามลง 

ดอกดาวรือง เมพบ เมพบ  เมพบ เมพบ 
ดอกมะลิ เมพบ เมพบ  เมพบ เมพบ 
ดอกบัว เมพบ เมพบ  เมพบ เมพบ 
 
 3. คุณสมบัติของสบูํ 
  3.1 ลักษณะทั่วเปของสบู 
   การศึกษาลักษณะทั่วเปของสบูน้ํามันประกอบดวยสี ละสิ่งปลกปลอม พบวา สบูดอกดาวรือง
ป็น สีน้ําตาลขม  สบูดอกมะลิป็นสีน้ําตาล ละสบูดอกบัวป็นสีน้ําตาล ซึ่งสบูทั้งสามสูตรเมมีสิ่งปลกปลอมละมี
คุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ลักษณะทั่วเปของสบู  
สบู ลักษณะทั่วเป 

 
สบูดอกดาวรือง                           

 

สีหลือง เมมีสิ่งปลกปลอม 

 
สบูดอกมะลิ                                      

 

สีน้ําตาล เมมีสิ่งปลกปลอม 

 
สบูดอกบัว                                       

 

สีน้ําตาล เมมีสิ่งปลกปลอม 

กณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552                                      เมมีสิ่งปลกปลอม 
 
  3.2 คุณสมบัติทางกายภาพละคมีของสบู 
   สบูดอกดาวรือง สบูดอกมะลิละสบูดอกบัวมีคากรดดาง 9.84-9.88 ปริมาตรของฟอง 69.67-80.00 
มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00-78.67 มิลลิลิตร ละการสึกกรอนรอยละ 43.54-49.06 ซึ่งมีคุณภาพตามกณฑแ
มาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพละคมีของสบู (คาฉลี่ย±SD) 

ชุดการทดลอง กรดดาง ปริมาตรฟอง 
(มิลลลิิตร) 

ความคงทนของฟอง 
(มิลลลิิตร) 

การสึกกรอน 
(รอยละ) 

สบูดอกดาวรือง 9.84±0.16 80.00±0.00 78.67±0.33 48.82±2.43 
สบูดอกมะลิ 9.88±0.03 75.00±1.33 71.33±1.33 49.06±3.46 
สบูดอกบัว 9.85±0.10 69.67±3.11 67.00±3.50 43.54±2.11 
กณฑแมาตรฐาน 8–10 ปริมาตรมากพอ ความคงทนของฟองดี สึกกรอนนอยที่สดุ 

 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจสบูํผลิตภัณฑ๑สบูํ 
  กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว ละสบูดอกมะลิ ฉลี่ยอยู฿นระดับมาก (3.62-3.83) 
มื่อพิจารณาความพึงพอ฿จตละดาน พบวา  กลุมตัวอยางพึงพอ฿จมากที่สุดดานการเมระคายคือง  (4.6-4.8) รองลงมา
เดก ปริมาณของฟองสบู (4.2-4.7) ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก (4.1-4.5) สีของสบู (4.1-4.5) กลิ่นสบู (3.8-
4.2)  ละความข็งของกอนสบู (3.7-4.2) ตามลําดับ (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ความพึงพอ฿จผลิตภัณฑแสบู 
 

รายละอียด 
ระดับความพึงพอ฿จสบู (x  ±SD) 

สบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว สบูดอกมะล ิ
ส ี มาก (4.1±0.57) มาก (4.5±0.71) มาก (4.2±0.79) 
กลิ่น มาก (3.8±0.42) มาก (4.0±0) มาก (4.4±0.52) 
ความข็งของกอนสบู มาก (3.7±0.67) มาก (3.7±0.82) มาก (4.2±0.79) 
ปริมาณของฟองสบู มากที่สุด (4.7±0.48) มาก (4.2±0.79) มาก (4.5±0.71) 
การเมระคายคือง มากที่สุด (4.7±0.48) มากที่สุด (4.6±0.52) มากที่สุด (4.8±0.42) 
ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก มาก (4.1±0.74) มาก (4.2±0.06) มาก (4.5±0.71) 
คาฉลี่ย มาก (3.62±0.56) มาก (3.67±0.48) มาก (3.83±0.66) 

 
อภิปรายผล 
 ศาลหลักมืองละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมยแ
มีปริมาณดอกเมฉลี่ย 0.82-1.18 กิลกรัมตอวัน  ประชาชนสวน฿หญสักการะบูชาดวยดอกดาวรือง ดอกมะลิ ละ
ดอกบัว ซึ่งดอกเมดังกลาวเมพบฟอรแมาลินละยาฆามลง นอกจากนั้นสบูที่ผลิตจากดอกดาวรือง ดอกบัว ละ
ดอกมะลิงยังมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 ละกลุมตัวอยางพึงพอ฿จดานการเม
ระคายคือง  ฿นระดับมากท่ีสุด รองลงมาเดก ปริมาณของฟองสบู ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก สีของสบู กลิ่น
สบู ละความข็งของกอนสบู ตามลําดับ ท้ังนี้นื่องจากสบูมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือน้ํามันมะพราว ซึ่งมีสรรพคุณ฿หสบู
ที่ข็งละมีฟองป็นครีม ตอาจจะทํา฿หผิวหง จึงตอง฿ชน้ํามันอื่นๆ รวมดวยพื่อพิ่มความชุมช้ืน น้ํามันปาลแมมี
สรรพคุณ฿หสบูป็นกอนข็ง มีความคงทน ฟองป็นครีม น้ํามันรําขาวเดสบูสีขาวอมหลือง นื้อสบูนิ่ม ฟองนอยละอียด 
฿หความชุมช้ืนสูง (ปิยะวรรณ ถูสินกน. 2556)  สบูดอกดาวรืองมีสารฟราวนอยละเกลคเซดแ ที่มีสรรพคุณตานการจริญของช้ือ
บคทีรีย (รัตนาภรณแ พรหมศรัทธา, มัณฑนา มิลน ละ อารมณแ สวงนิชยแ .  2556) สบูป็นสีน้ําตาล เมมีสิ่ง
ปลกปลอม ความป็นกรดดาง 9.84 ปริมาตรฟองของสบู 80.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 78.67 มิลลิลิตร 
การสึกกรอนรอยละ 48.82 สบูดอกมะลิพบสารจสมิน ละสารซมบซิน มีสรรพคุณชวยบํารุงผิวพรรณ
ดยฉพาะผิวหงละผิวพงาย พิ่มความยืดหยุนของผิว ละชวยลดผลป็น (นริสสา บุษรานนทแ. 2555) สบูเมมีสิ่ง
ปลกปลอม ความป็นกรดดาง 9.88-ปริมาตรฟอง 75.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 71.33 มิลลิลิตร การสึก
กรอนรอยละ 49.06 สบูดอกบัวมีสารคมฟอรล มีฤทธิ์ตอตานอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งอนเซดแเทลซินสที่ป็น
สาหตุของผิวคล้ํา (ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย ละชฎาพร นุชจังหรีด. 2557) สารซาปนิน ทนนิน ทอรแปีนอยดแ ฟลาว
นอยดแ คูมารินคารแดิอคเกลคเซดแ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (ธาริณี ดงนอย. 2559) สบูป็นสีน้ําตาล เมมีสิ่ง
ปลกปลอม ความป็นกรดดาง 9.85 ปริมาตรฟองของสบู 69.67 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00 มิลลิลิตร การสึกกรอน
รอยละ 43.54 สบูดอกดาวรือง ดอกบัว ละดอกมะลิ มื่อทียบทียบกับงานวิจัยอื่น พบวา คากรดดางของสบู
มากกวาสบูมะขามปูอม สบูมะขาม ละสบูเขกระบก  ปริมาตรฟอง฿กลคียงกับสบูมะขามปูอม สบูมะขามละสบูเข
กระบก ตมากกวาสบูมะพราวละสบูรําขาว  ความคงทนของฟองสบูมากกวาสบูมะพราวละสบูรําขาว การสึกกรอน
ของสบูมีคามากกวาสบูรําขาว ละสบูเขกระบก ตมีคานอยกวาสบูมะพราว  (ตารางที่ 7)  
 



 

 

1233 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 7 กรดดาง ปริมาตรฟอง ความคงทนของฟอง การสึกกรอนของสบู 
สบู กรด

ดาง 
ปริมาตร

ฟอง 
(มิลลลิิตร) 

ความคงทน
ฟอง 

(มิลลลิิตร) 

การสึก
กรอน 

(รอยละ) 

 
อางอิง 

มะขามปูอม 8.70 75 - 3.30 พัชราภรณแ ฐิติวงศแศวต ละคณะ. 2559 
มะพราว 9.85 46.67 27.50 98.10 สุดารัตนแ ตรีพชรกุล. 2556 
มะขาม 7.30 80 - - ศศิธร ทนทอง ละคณะ. 2554 
รําขาว 10.97 43.67 34.33 17.11 ขจรศักดิ์ ขมสารสภณ ละคณะ.  2560 
เขกระบก 9 85 80 14 ธิติสุดา ตระกูลหูทิพยแ. 2559 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ มีปริมาณดอกเมที่ประชาชนนํามาบูชาฉลี่ย 1.18 กิลกรัมตอวัน ขณะที่พระ
บรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช มีปริมาณดอกเมฉลี่ย 0.82 กิลกรัมตอวัน 
ประภทดอกเมที่พบมากที่สุด เดก ดอกดาวรือง รองลงมา เดก ดอกมะลิ ละดอกบัว ซึ่งดอกเมหลานี้เมพบ
ฟอรแมาลินละยาฆามลง฿นดอกเม มื่อนํามาผลิตสบูพบวา สบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว ละสบูดอกมะลิ ป็นสี
น้ําตาลออนถึงน้ําตาลขมตามสีของสบูสมุนเพรที่พิ่มลงเป สบูเมมีสิ่งปลกปลอม คาความป็นกรดดาง ปริมาตร
ฟอง ความคงตัวของฟองสบู ละอัตราการสึกกรอน มีคาตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 
นอกจากนั้นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ จํานวน 40 คน ยังพึงพอ฿จสบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว ละสบู
ดอกมะลิ ดานการเมระคายคือง฿นระดับมากที่สุด รองลงมา เดก ปริมาณของฟองสบู ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่ง
สกปรก สี กลิ่น ละความข็งของกอนสบู ตามลําดับ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณทศบาลมืองบุรีรัมยแจังหวัดบุรีรัมยแ ที่อํานวยความสะดวก฿นการก็บรวบรวมขอมูลจาก
ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ ละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช  ละ
ขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งวดลอม คณะวิทยาศาสตรแที่อนุคราะหแหองปฏิบัติการละวัสดุอุปกรณแสําหรับ
การวิจัย฿นครั้งน้ี 
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การสร๎างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ปลาร๎า 
ของกลุํมเกษตรกรอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด 

CONSTRUCTING AND EVALUATING A COMPRESSING MACHINE AND ITS EFFICIENCY TO 
PROCESS FERMENTED FISH PRODUCTS OF FARMER GROUPS  IN SELAPHUM DISTRICT, ROI ET 

PROVINCE 
 

สิทธเดช หมอกมชีัย1 และ ศศิกาญจน๑ หมอกมีชัย2 
Sittadach Morkmechai 1 and Sasikarn Morkmechai2 

1อาจารยแ ทคนลยีอิล็กทรอนิกสและทรคมนาคม คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยอ็ด 

2อาจารยแ คอมพิวตอรแธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจละการบญัชี มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยอ็ด 
 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ฿นการออกบบสรางครื่องอัด฿นการปรรูปผลิตภัณฑแปลารา สําหรับกลุมธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน฿นทองถิ่น อําภอสลภูมิ จังหวัดรอยอ็ด มาชวยพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตของอุตสาหกรรม
ปลารา฿หสามารถผลิต฿นรูปบบผลิตภัณฑแที่หลากหลาย จึงป็นปใจจัยสําคัญที่ตองมีทคนลยี฿นการผลิตที่
หมาะสม งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดํานินงานวิจัย มี 3 สวน ละ฿ชบบสอบถาม฿นการประมินคุณภาพ฿นตละสวน 
ดยมีกลุมผู฿ชงานจํานวน 10 กลุม ละผูช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน สวนรกการออกบบสรางครื่องอัด ป็น
นวัตกรรมชวยพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต ดยการนําผงปลาราที่ปรรูปลว฿ส฿นชองถาดหลุมสี่หลี่ยม จํานวน 
6 ถาดหลุม ลวกดสวิตซแควบคุม฿หมอตอรแทํางานดยกระทกหรืออัดผงทีอยู฿นถาดหลุมสี่หลี่ยม ละกดชุดผลัก
กอนพื่อทําการดันกอนปลารา฿นหลุมออกมา สวนที่สองหาประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัด ดยนําเป฿ช
ทดลองกับกลุมผู฿ชงาน ละผูชี่ยวชาญ สวนที่สาม ประมินความพึงพอ฿จภาพรวมของการ฿ชงาน ซึ่งพบวาผลการ
ทดสอบการ฿ชครื่องอัด รวมทั้ง 3 ดาน พบวามีผลการประมินความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมของกลุมผู฿ชงาน มีคาฉลี่ย 
4.56 คาบีย่งบนมาตรฐาน 0.64 อยู฿นระดับดีมาก ละผลการประมินความพึงพอ฿จของกลุมผูช่ียวชาญ มีคาฉลี่ย 
4.41 คาบี่ยงบนมาตรฐาน 0.69 อยู฿น ระดับดี 
คําสําคัญ : ครื่องอัด, ปลาราผง, ปลารากอน  
 
ABSTRACT 
 The aim of this research was to construct a compressing machine and evaluate its 
efficiency in order to process fermented fish products of local community enterprises in 
Selaphum District, Roi Et Province. The benefit of the constructed compressing machine would 
expand manufacturing capability in the fermented fish industry by processing fermented fish into 
various forms of products. In so doing, such an appropriate technology should be invented. The 
research methodology was divided into three phases. A constructed questionnaire was employed 
in each of the phases.  The samples included ten groups of the compressing machine users and 
three experts.  In phase 1, the compressing machine was designed and developed. The concept 
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of expanding manufacturing capability of the fermented fish production was processing soft and 
powdery fermented fish into cubes. In the work process of the compressing machine, powdery 
fermented fish was put in six metal rectangle trays. Then, the motor, which was controlled by a 
switch, pressed the powdery fermented fish into cubes. Finally, the cubes were pushed out from 
the trays. In phase 2, the efficiency of the developed compressing machine was evaluated by 
implementing it among the sample users and the experts. In phase 3, satisfaction of the 
compressing machine was examined. The results from the evaluation of the three aspects of the 
compressing machine indicated that, as a whole, the users showed a high level of satisfaction 
with a mean score of 4.56 (S.D. = 0.64). Similarly, the experts expressed a high level of 
satisfaction with a mean score of 4.41 (S.D. = 0.69). 
Keywords : Compressing machine, Powdery Fermented Fish, Cubic Fermented Fish 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน฿นทองถิ่นอําภอสลภูมิ จังหวัดรอยอ็ด มีการปรรูปผลิตภัณฑแปลาราพื่อจําหนาย 
สวน฿หญอยู฿นรูปบบปลาราน้ําบรรจุขวด มักจะพบกับปใญหา฿นรื่องของการขนสง การก็บรักษา ปใญหาดังกลาว
จึงป็นปใจจัยสําคัญที่ตองมีทคนลยีที่หมาะสมมาชวยพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตของอุตสาหกรรมปลารา฿ห
สามารถผลิต฿นรูปบบผลิตภัณฑแที่หลากหลาย สะดวก฿นการขนสงละการก็บรักษา มื่อนําออกจําหนายจะชวย
ลดตนทุน ลดวลา฿นการผลิต ดังนั้นการปรรูปผลิตภัณฑแปลารา฿หอยู฿นรูปลักษณแของผลิตภัณฑแที่หลากหลายนั้น
สามารถทําป็นผลิตภัณฑแปรรูป฿นรูปของ น้ํา ครีม ผง ละกอน  กลุมกษตรกรที่ทําการปรรูปปลาราจึง
จําป็นตองมีครื่องมือที่หมาะสม฿นการปรรูป พื่อการขยายความตองการของผูบริภค จากการสํารวจสอบถาม
ผลิตภัณฑแชนิดที่ป็นกอนป็นท่ีสน฿จละความตองการของตลาดพราะ  ฿ชงานงาย สะดวก฿นการพกพา ก็บรักษา
เดนาน ละขนสง฿นที่เกลๆเด มีการสั่งซื้อจากผูประกอบการคาปลีกละคาสงจํานวนมาก ตกําลังการผลิตที่ทํา
ดวยมือนั้น ผลิตเดจํานวนนอยละ฿ชวลานาน พราะครื่องมือที่฿ช฿นการผลิตปใจจุบัน ทราบวากลุมผูผลิตยังขาด
ครื่องมือที่฿ช฿นการผลิตที่ทันสมัย ดยฉพาะการปรรูปปลารากอน ดิม฿ชวิธีหยอดผงปลาราลง฿นถาดหลุม
สี่หลี่ยมลว฿ชมือกด ตมื่อทําการกดออกมาป็นกอนลวกอนจะเมข็งรง นื่องจากความหนานนของกอนนั้น
มีนอยทํา฿หตกหักเดงาย ละจํานวนที่ผลิตตละครั้งเดจํานวนนอย ดยฉพาะมื่อวลาหยิบกอนปลารามาหอ฿น
ซองพลาสติกกอนนํา฿สกลองพื่อออกจําหนาย ประกอบกับตอง฿ชวลานาน฿นการขึ้นกอนปลารา จากปใจจัยละ
ปใญหาดังกลาว ผูวิจัยเดล็งห็นความสําคัญของปใญหา จึงมีนวคิด฿นการพัฒนาทคนลยีที่หมาะสมกับทองถิ่น
ละตนทุนเมสูงมากนักมาชวยกเขปใญหา ดยนําอาทคนลยี การควบคุมมอตอรและการออกบบ฿หหมาะสม
มีประสิทธิภาพมา฿ช฿นการพัฒนาครื่องอัด ซึ่งครื่องอัดที่สรางละออกบบนั้น ป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นพื่อ฿ช฿น
การบีบอัดวัตถุหรือผลิตภัณฑแชนิดออนละผง฿หป็นกอน พื่อชวย฿นการปรรูปผลิตภัณฑแปลารากอน พื่อป็นการ
พิ่มคุณภาพละอกาสทางการตลาดที่มากขึ้น ดยมีคาความหนานนละรูปบบกอนจะอยู฿นชวงที่หมาะสม  
ดยจัดทําครงการวิจัย สรางครื่องอัดลวผยพรทดลอง฿ช ทําการทดสอบหาคุณภาพการออกบบ การหา
ประสิทธิภาพการทํางานของครื่อง ละความพึงพอ฿จการ฿ชงานดยภาพรวม จากผู฿ชงานละผูช่ียวชาญ จาก
ครงการดังกลาวเดจัด฿หมีการอบรมวิธีการ฿ชงาน มีการนําครื่องอัดนี้เป฿ชจริงกับกลุมกษตรกรผูผลิตละปรรูป
ปลารา ป็นที่สน฿จอยางมากจากกลุมประชาชนละผูประกอบการ฿นพื้นที่ นอกพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น  ครื่องอัดนี้
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สามารถผลิตเดปริมาณมากละ฿ชวลานอย สามารถผลิตสูชิงพาณิชยแเด  ชวย฿หพิ่มรายเด สรางอาชีพ฿หกับกลุม
กษตรกร฿นทองถิ่น ละตอบสนองนยบายของรัฐบาลที่จะสงสริมศรษฐกิจชุมชนละการพึ่งพาตนองของ
กษตรกร฿หมีความชัดจนยิ่งข้ึน สามารถตอยอดสูชิงพาณิชยแท้ัง฿นละตางประทศตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อออกบบสรางครื่องอัด฿นการปรรูปผลิตภัณฑแปลารา  
 2. พื่อหาประสิทธิภาพ฿นการทํางานของครื่องอัด 
 3. พื่อประมินความพึงพอ฿จของผู฿ชครื่องอัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยเดออกบบละพัฒนาครื่องอัด ละนํามาถายทอดทคนลยีการอัดปลารากอน พรอมหาคุณภาพ
การออกบบครื่องอัด หาประสิทธิภาพการทํางานครื่องอัดละประมินความพึงพอ฿จของผู฿ชงานละผูชี่ยวชาญ 
ละทําการวิคราะหแผลที่เดจากการทดลอง฿นการนํามาผยพรกับผูที่สน฿จ กรอบนวคิด฿นการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

 
 

ภาพที1่ สดงกรอบนวความคดิของ฿นการวิจัย 
 
 การออกแบบทางวิศวกรรม 
 การออกบบทางวิศวกรรมป็นกระบวนการสรางช้ินสวน อุปกรณแ หรือระบบ฿หม สําหรับวิศวกร
ผูออกบบจะตองตั้งตําถามวาช้ินสวน อุปกรณแ หรือระบบท่ีตองการจะสามารถสรางดวยวัสดุอะเรละดวยวิธี฿ดบาง 
ละจะตองหาคําตอบออกมาตามปใจจัยที่ป็นขอกําหนดทางทคนิคที่ตองปฏิบัติตาม (บัญชา ธนบุญสมบัติ. 2543 : 
6) ดังนี ้
 1. ขอกําหนดดานสมรรถนะการ฿ชงานของสิ่งที่ตองการจะสรางคืออะเร คําตอบคือคุณสมบัติตางๆ ที่
กี่ยวของกับการ฿ชงานนั้นๆ ชนสมบัติทางกล ทางกายภาพ ทางเฟฟูา มาหล็ก ป็นตน ละขอกําหนดทางคมี
จะตองป็น อยางเร 

2. ขอมูลสําหรับการออกบบมีครบลวหรือเม ละครอบคลุมขอกําหนดทั้งหมดลวหรือยัง 
 3. สิ่งที่สราง฿หมสามารถขากันเดกับช้ินสวน อุปกรณแ ละระบบที่มีอยูดิมหรือเมจากนั้นจะตอง
พิจารณาพื่อการตัดสิน฿จลือกวัสดุละกรรมวิธีการผลิตดังนี้ 

ครือ่งอัด 

-ระยะวลา฿นการอัด 

-ความชื้นผงอัด 

      สมรรถนะของครื่องอัด฿นการปรรูปผลิตภัณฑแ
ปลารา 

คุณภาพการออกบบ 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

ความพึงพอ฿จการ฿ชงานภาพรวม 
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  - วัสดุที่กําลังพิจารณาหาเดงายพียง฿ด ช่ือถือเดคเหน จําป็นตองทําการตรวจสอบ สภาพการ
฿ชงานบอยคเหน สียคา฿ชจายมากนอยคเหน 
  - ราคาวัสดุกระบวนการผลิต฿นระดับที่ยอมรับเดป็นทาเร ละมื่อปรียบทียบกับระบบอื่นลว
ป็นอยางเร 
  - ผลกระทบตอสิ่งวดลอม฿นการลือก฿ชวัสดุนี้ปผนอยางเร ละมื่อช้ินสวนหรือระบบหมดอายุ
ลว ราจะจัดการอยางเร 
  - ฿นกรณีที่ช้ินสวนหรือระบบกิดความสียหายระหวางการ฿ชงาน จะมีผลกระทบดยตรงละ
ผลกระทบตอนื่องอยางเรบาง จะกิดอะเรขึ้น฿นกรณีที่กิดความสียหายตอวัสดุ  การดํานินการออกบบ
ครื่องจักรกลหรือช้ินสวนจะตองประกอบเปดวยหลักการละขั้นตอน (มานพ ตันตระ- 
บัณฑิตยแ. 2545: 1) ดังนี ้
 1. การวางผน (Planning) คือ การลือกงานท่ีจะออกบบ 
 2. นวคิด (Concept) คือ การจงรูปบบของงานออกบบ การบงยกของระบบทํางานรวมเปป็น
ระบบการทํางานยอย (Subsystem) การรวมนวการออกบบพื่อ฿หกิดป็นระบบทํางานรวม การประมินคุณคา
นวการออกบบ฿นชิงวิศวกรรมละชิงศรษศาสตรแ 
 3. การออกบบราง (Lay Out) คือ การออกบบรางอยางป็นมาตราสวน ดยจะตองมีการประมิน
คุณคาการออกบบรางชิงวิศวกรรม ชองศรษศาสตรแ ละการปรับปรุงออกบบราง฿หดีขึ้นดวยการออกบบ
รูปราง฿นซนตางๆ ฿หดูหมาะสมมากข้ึน 
 4. การออกบบรายละอียด คือ การขียนรายละอียดรูรางช้ินสวนยอย฿หมีความหมาะสม(การลือก฿ช
ช้ินสวนมาตราฐาน ชน สกรู สลัก ซ สายพาน ป็นตน ตารางรายการวัสดุ วิธีการผลิต การประกอบ การขนสง 
ละการก็บรักษา การตรวจสอบตนทุนการผลิต การสรางชุดตนบบ (Prototype) หรือ (Model) ละการ
ตัดสิน฿จพื่อการผลิต) ข้ันตอน฿นการออกบบทั่วเปซึ่งงานบางประภทอาจเมป็นเปตามขั้นตอนดังกลาวนี้ก็เดทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑแที่ออกบบละกรรมวิธี฿นการออกบบ (วริทธิ์ อึ๊งภากรณแ; ละชาญ ภนัดงาน. 2534: 
14) มีขั้นตอนดังนี้ ดังภาพท่ี2 
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ภาพที่2 ข้ันตอนการออกบบที่มีวงปูอนกลับ 
ที่มา: วริทธิ์ อึ๊ภากรณแ; ละ ชาญ ถนัดงาน.(2534). การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1กรุงทพฯ: ซีอ็ดยูคช่ัน. หนา 14. 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 กลุมผู฿ช หมายถึง ชาวบานที่ขารับการถายทอดทคนลยีครื่องอัด อําภอสลภูมิ  จังหวัดรอยอ็ด 
 กลุมผูชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยอ็ด 
 ออกบบ หมายถึง การถายทอดรูปบบจากความคิดออกมาป็นผลงาน ที่ผูอื่นสามารถมองห็น รับรู หรือ
สัมผัสเด พื่อ฿หมีความขา฿จ฿นผลงานรวมกัน 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง  ผลการการ฿ชครื่องอัด จากการประมินหลังจากสร็จสิ้นการถายทอดทคนลยี
การปรรูปปลาราอัดกอน สร็จรียบรอยลว 

รับรู้ความตอ้งการ 

ลกัษณะเฉพาะ 

ศึกษารายละเอียด 

ออกแบบเบ้ืองตน้และปรับปรุง 

สงัเคราะห์ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ออกแบบ 

ออกแบบรายละเอียด 

สร้างตน้แบบและทดสอบ 

ส่งผลิตภณัฑอ์อก 

ออกแบบส าหรับผลิต 

ป้อนกลบั 

ป้อนกลบั 

ป้อนกลบั 

ป้อนกลบั 
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 ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความต็ม฿จ รวมทั้งความคิดห็น฿นทางที่ดีตอสิ่งที่ตนตองการจะรียนรู ดย
จุดมุงหมายปลายทางคือ การปลี่ยนปลงพฤติกรรมของชาวบาน฿หมีความพึงพอ฿จท่ีดีตอครื่องอัดที่ผูวิจัยจัดทําข้ึน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิธีดํานินการวิจัย ประกอบดวย ขอบขตการวิจัย ละ วิธีดํานินการวิจัย ดยผูวิจัยเดกําหนดขอบขต
ดังนี ้
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 การวิจัยนี้ได๎กําหนดกลุํมประชากรและกลุํมตัวอยํางท่ีศึกษาดังนี้ 
 1. กลุมประชากร เดก กลุมที่ทําการปรรูปผลิตภัณฑแปลารา สําหรับกลุม OTOP, วิสาหกิจชุมชน หรือ
กลุมธุรกิจขนาดล็ก฿นตละชุมชน จํานวน 20 กลุม฿นขตอําภอสลภูมิ จังหวัดรอยอ็ด 
 2. กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย฿ชวิธี สุมตัวอยางอยางงาย คือ ผูชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ละ
กลุม  ปรรูปผลิตภณัฑแปลารา  จํานวน 10 กลุม  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ครื่องอัด 
 2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยป็นบบประมินสมรรถนะของครื่องอัด ป็น 3 ดาน ดังนี ้
  - สรางบบประมินดานคุณภาพการออกบบ ดยศึกษางานวิจัยที่กี่ยวของพื่อศึกษาละหัวขอที่
หมาะสม฿นการประมินดานคุณภาพการออกบบของครื่องอัด 
  - สรางบบประมินหาประสิทธิภาพการทํางาน ดยศึกษางานวิจัยที่กี่ยวของพื่อศึกษาละหัวขอที่
หมาะสม฿นการประมินดานประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัด 
  - สรางบบประมินความพึงพอ฿จการ฿ชงานภาพรวม ดยศึกษางานวิจัยที่กี่ยวของพื่อศึกษาละ
หัวขอท่ีหมาะสม฿นการประมินดานความพึงพอ฿จการ฿ชงานภาพรวม 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 นักวิจัยลงพื้นที่พ่ือผยพรอบรมการ฿ชครื่องอัดรวมกับกลุมตัวอยาง เดก กลุมผู฿ชงาน ละผูช่ียวชาญ 
ดย฿ชครื่องมือท่ีออกบบทําการประมินสมรรถนะครื่องอัด ตามบบครื่องมือที่กําหนดขึ้น พื่อนําขอมูลที่เดเป
฿ช฿นการพัฒนาครื่องอัด 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การประมินคุณภาพดานการออกบบครื่องอัด กําหนดตัวทนผู฿ชงาน 10 กลุม ผูช่ียวชาญ 3 คน  ทํา
การประมินผลดานคุณภาพการออกบบของครื่องอัด การหาประสิทธิภาพการทํางาน ละ หาความพึงพอ฿จ
ภาพรวม฿นการ฿ชงาน ประมินป็นระดับความห็น 5 ระดับ ผูวิจัยเด฿ชทคนิควิธีการสรางบบประมินตามวิธีของ 
Likert ซึ่งป็นบบมาตราประมาณคา (Ratting scale) 5 ระดับดังน้ี 
 ระดับ 5      หมายถึง พึงพอ฿จมากท่ีสุด 
 ระดับ 4      หมายถึง พึงพอ฿จมาก 
 ระดับ 3      หมายถึง พึงพอ฿จปานกลาง 
 ระดับ 2      หมายถึง พึงพอ฿จนอย 
 ระดับ 1      หมายถึง เมมีความพึงพอ฿จ 
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 ละนํามาวิคราะหแดย฿ชสูตร    

                 
 ระดับความคิดห็นของผู฿ชงานละผูช่ียวชาญ ละคาบี่ยงบนมาตรฐานของคะนนผูประมิน ดย
กําหนดกณฑแการปลความหมายพื่อจัดระดับคาฉลี่ยป็นชวง 5 ระดับ ดังนี้ 
 คาฉลี่ย 4.50-5.00  กําหนด฿หอยู฿นกณฑแ มากท่ีสดุ 
 คาฉลี่ย 3.50-4.49  กําหนด฿หอยู฿นกณฑแ มาก 
 คาฉลี่ย 2.50-3.49  กําหนด฿หอยู฿นกณฑแ ปานกลาง 
 คาฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนด฿หอยู฿นกณฑแ พอ฿ช 
 คาฉลี่ย 1.00-1.49  กําหนด฿หอยู฿นกณฑแ ปรับปรุง 
 การหาคาบีย่งบนมาตรฐานของคะนนจากผูประมิน(ลวนละอังคณา สายยศ , 2538) 

   )1(

)( 22
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S  

   มื่อ S=สวนบี่ยงบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง 
    x=ขอมูลตละจํานวน 
    f=ความถี ่
    n=จํานวนขอมูลทั้งหมด 

    =ผลรวม 
 

 วิธีดํานินการวิจัย฿นครั้งนี้เดบงออกป็น 3 สวน สวนรกการออกบบสรางครื่องอัด สวนที่สองหา
ประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัด สวนท่ีสาม ประมินความพึงพอ฿จภาพรวมของการ฿ชงาน 
 สํวนแรก การออกแบบเคร่ืองอัด 
 ฿นการสรางออกบบครื่องอัด ผูวจิัยเดกําหนดวิธีการดํานินการวิจยั ดังน้ี 
 1. ศึกษาขอมูล ข้ันตอน ละวิธีการอดัปลารากอน ดยศึกษาจากอกสาร หนังสือ ละสอบถาม 
จากกษตรกร฿นชุมชนที่ประกอบอาชีพปรรูปผลิตภณัฑแปลารา 
 2. ลือกวัสดุอุปกรณและระบบตนกําลัง ซึ่ง฿นการวิจัยนี้จะ฿ชมอตอรแขนาด 1/2 รงมา ความร็วรอบ 
1,440 รอบตอนาที 
 วัสดุอุปกรณ๑ 
 1. พูลลยแสนผานศูนยแกลาง 50.8 มิลลิมตร จํานวน 1 ตัว 
 2. พูลลยแสนผานศูนยแกลาง 76.2 มิลลิมตร จํานวน 1 ตัว 
 3. พูลลยแสนผานศูนยแกลาง 254 มิลลิมตร จํานวน 1 ตัว 
 4. พูลลยแสนผานศูนยแกลาง 355.6 มิลลิมตร จํานวน 1 ตัว 
 5. ฟือง 18 ฟใน จํานวน 1 ตัว 
 6. ฟือง 74 ฟใน จํานวน 1 ตัว 
 7. กระบอกอัดสนผานศูนยแกลาง 112.5 มิลลิมตร จํานวน 3 ตัว 
 8. จานรองกระบอกอัดสนผานศูนยแกลาง 380 มิลลิมตร จํานวน 1 ตวั 
 9. สายพาน จํานวน 2 สน 
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 10. ชุดลอลื่อน จํานวน 4 ชุด 
 11. ประกับพลา จํานวน 6 ตัว 
 12. บริ่ง จํานวน 6 ตัว 
 13. น฿อต จํานวน 20 ตัว 
 14. หล็กฉาก จํานวน 10 สน 
 15. มอตอรแ 1/2 รงมา จํานวน 1 ตัว 
 3. ออกบบละคํานวณระบบการสงถายกําลังดยสายพาน พื่อหาขนาดสนผานศูนยแกลางละความรว็
รอบของพูลลยแ ดยลือก฿ชพลูลยแขนาดสนผานศูนยแกลาง 50.8มิลลิมตร ติดที่มอตอรและตอสายพานกับพลูลยแ
ขนาด 254มิลลิมตร ฿หมีการขับบบปิดดังสดงดังรูปที่1 
 4. ออกบบละหาขนาดสนผานศูนยแกลางกระบอกอัดละจานรองกระบอกอัดที่฿ช฿นการอัดปลารา
กอนซึ่งจะคํานึงถึงขนาดของกอน 
 

 
 

ภาพที่ 3 สดงลักษณะของชุดสงกําลัง 
 

 ความร็วชิงสนของพูลลยแตัวขับมีคาทากับ    x 1,400 x 0.0508 = 7.66 มตร/วินาทีกําหนด฿ห

สายพานเมกิดการลื่นเถล จะเดวาพูลลยแตัว฿หญจะคลื่อนที่ดวยความร็วชิงสนทากับพูลลยแตัวลก็ท่ีตอกับ
มอตอรแทากับ 7.66 มตร / วินาที    

 ฿ห ทน อัตราร็วชิงมุมของพูลลยแตัวขับ 

     ทน อัตราร็วชิงมุมของพูลลยแตัวตาม 

 ทน สนผานศูนยแกลางของพูลลยแตัวขับ 

  ทน สนผานศูนยแกลางของพูลลยแตัวตาม 

 จาก (   รัศมีของพูลลยแ ละ  ) 

 จะเดวา     
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 ฿นทํานองดียวกันอัตราร็วชิงมุมของพลา 2 เปยังพลา 3 หาเดจาก 

  
                 

                 
 ดังนั้นความร็วรอบของพลา 3 จะป็น 61.7 รอบ/นาที 
 1. ออกบบช้ินสวนตางๆ ที่หลือของตัวครื่องอัด ชนฐานของครื่องสําหรับการคลื่อนยายที่สะดวก 
ครงของครื่องพื่อ฿ชสําหรับยึดละติดตั้งช้ินสวนอื่นๆป็นตน 
 2. สรางอุปกรณและสวนประกอบตางๆ ตามที่เดออกบบเว 
 3. ประกอบสวนประกอบทุกสวนท่ีสรางสร็จขาดวยกัน ลวทําการทดสอบครื่องละกเขขอบกพรอง 

 
  (ก) ดานขาง                                                                   (ข) ครื่องอัด 
 

ภาพที่ 4 สดงลักษณะของครื่องอัดที่ออกบบ 
 

 สํวนที่สอง การหาคุณภาพด๎านการออกแบบ  
 สรางบบประมินดานคุณภาพการออกบบ ดยศึกษางานวิจัยที่กี่ยวของพื่อศึกษาละหัวขอที่
หมาะสม 
 ฿นการสรางบบประมินดานคุณภาพการออกบบของครื่องอัด กําหนดป็นตัวทนผู฿ชงาน 10 กลุม 
ละผูชี่ยวชาญ 3 คนทําการประมินหาคุณภาพดานการออกบบลวนําผลที่เดจากบบประมินดานคุณภาพการ

ออกบบของครื่องอัด มาหาคาทางสถิติ ดย฿ชคาสถิติ คาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 สํวนที่สาม การหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองอัด 
 ฿นการทดลองจะติดตั้งครื่องอัด พื่อนําผงปลาราปรรูปของกลุมผู฿ชงานมาทําการทดสอบการทํางานพื่อ
หาประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัดดยตัวทนกลุมผู฿ชละผูช่ียวชาญ ลวนําผลที่เดจากบบประมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัดดยตัวทนกลุมผู฿ชละผูชี่ยวชาญ มาหาคาทางสถิติ ดย฿ชคาสถิติ คาฉลี่ย 

( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ดังภาพท่ี 6 
 

 
 

  (ก) การทดสอบจากผูชี่ยวชาญ                               (ข) การทดสอบจากกลุมผู฿ช  
 

ภาพที่ 5 กระบวนการทดสอบครือ่งอัดหาประสิทธิภาพการทํางาน 
 

 
   (ก) ปลาราอัดกอน                                 (ข) ผลิตภณัฑแปลาราอัดกอนสูชิงพาณชิยแ 
 

ภาพที่ 6 ผลิตภณัฑแปลาราอัดกอนที่เดจากการทดสอบครื่องอัด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย฿นครั้งนี้เดบงออกป็น 3 สวน สวนที่ 1 การออกบบสรางครื่องอัด สวนที่ 2 หา
ประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัด สวนท่ี 3 ประมินความพึงพอ฿จภาพรวมของการ฿ชงาน 
 สํวนที่ 1 การออกแบบสร๎างเคร่ืองอัด  
 1. ดํานินงานการสรางครื่องอัดตามบบ ดังนี้ 

1.1 ครื่องอัดตนบบ จํานวน 6 ชอง มีขนาดกอนอัด 25x35x15 มิลลิมตร 
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  1.2 อัตราการอดั ทากับ 1 - 2 กิลกรมั฿นการอัดตอครั้ง 
  1.3 ฿ชมอตอรแเฟฟูาป็นตนกาลังของครื่องอัดขนาด 1/2 รงมา (HP) 
  1.4 ฿ชรงงานคนป็นผูควบคุมครื่องอัดจํานวน 1 คน 
 

 
 

    (ก) ภาพครื่องอัด                      (ข) สิทธิบัตรการออกบบครื่องอัด 
 

ภาพท่ี 7  สดงลักษณะของครื่องอัดที่ประกอบลวตามบบ  
 
 1. คุณภาพการออกบบอุปกรณแ 
  ผลของการก็บขอมูลดยความคิดห็นของตัวทนกลุมผู฿ชงาน จํานวน 10 กลุม ดานคุณภาพการ

ออกบบดยภาพรวม มีคาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ( =4.59, S.D.=0.63) อยู฿นระดับดีมาก มื่อ

พิจารณาป็นรายประด็นพบวาประด็นที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ มีความปลอดภัย มีคาฉลี่ย อยู฿นระดับดีมาก  ( =

4.65, S.D.=0.59) รองลงมาตามลําดับ คือ รูปบบอุปกรณแเมซับซอน มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.62,  SD. = 

0.60), ครื่องอัดมีขนาดที่หมาะสม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.56, S.D. =0.65) ละวัสดุอุปกรณแที่฿ชมี

ความหมาะสม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.53, S.D.=0.67) ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูใช๎งานด๎านการออกแบบอุปกรณ๑ 

รายการประเมิน คาฉลี่ย 

 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

1. ครื่องอัดมีขนาดที่หมาะสม 4.56 0.65 ดีมาก 
2. รูปบบอุปกรณแเมซับซอน 4.62 0.60 ดีมาก 
3. มีความปลอดภัย 4.65 0.59 ดีมาก 
4.วัสดุอุปกรณแที่฿ชมีความหมาะสม 4.53 0.67 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.59 0.63 ดีมาก 
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 ผลของการก็บขอมูลกับกลุมผูชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดานคุณภาพการออกบบดยภาพรวม มีคาฉลี่ย

ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ( =4.24, S.D.=0.76) อยู฿นระดับดี มื่อพิจารณาป็นรายประด็นพบวาประด็นที่มี

คาฉลี่ยสูงสุดคือ มีความปลอดภัย มีคาฉลี่ย อยู฿นระดับดี ( =4.56, S.D.=0.65) รองลงมาตามลําดับ คือ วัสดุ

อุปกรณแที่฿ชมีความหมาะสม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.18,  SD. = 0.81), ครื่องอัดมีขนาดที่หมาะสม มี

คาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.12, S.D. =0.77) ละ รูปบบอุปกรณแเมซับซอน มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =
4.10, S.D.=0.79) ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านการออกแบบอุปกรณ๑ 

รายการประเมิน คาฉลี่ย 

 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

1. ครื่องอัดมีขนาดที่หมาะสม 4.12 0.77 ด ี
2. รูปบบอุปกรณแเมซับซอน 4.10 0.79 ด ี
3. มีความปลอดภัย 4.56 0.65 ดีมาก 
4.วัสดุอุปกรณแที่฿ชมีความหมาะสม 4.18 0.81 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.24 0.76 ดี 
 
 สํวนที่ 2 การหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองอัด 
 การทดสอบครื่องอัดที่สรางขึ้นตามภาพที่ 5 ละ 7 มา฿ชกับตัวทนกลุมผู฿ชงาน จํานวน 10 กลุม ผล
ของการก็บขอมูลดยความคิดห็น ดานประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัดดยภาพรวม มีคาฉลี่ยละคาสวน

บี่ยงบนมาตรฐาน ( =4.36, S.D.=0.60) อยู฿นระดับดี มื่อพิจารณาป็นรายประด็นพบวาประด็นที่มีคาฉลี่ย

สูงสุดคือ สะดวก฿นการ฿ชงาน มีคาฉลี่ย อยู฿นระดับดีมาก  ( =4.62, S.D.=0.51) รองลงมาตามลําดับ คือ 

ทคนลยีทันสมัย มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดี ( =4.33,  SD. = 0.58), ความรวดร็ว฿นการทํางาน มีคาฉลี่ยอยู฿น

ระดับดีมาก ( =4.27, S.D. =0.63) ละผลลัพธแที่เดมีความถูกตอง มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.22, 
S.D.=0.68) ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูใช๎งานด๎านประสิทธิภาพในการทํางาน 

รายการประเมิน คาฉลี่ย 

 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

1. สะดวก฿นการ฿ชงาน 4.62 0.51 ดีมาก 
2. ความรวดร็ว฿นการทํางาน 4.27 0.63 ด ี
3. ผลลัพธแที่เดมีความถูกตอง 4.22 0.68 ด ี
4. ทคนลยีทันสมัย 4.33 0.58 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.36 0.60 ด ี
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 การทดสอบครื่องอัดที่สรางขึ้นตามภาพที่ 5 ละ 7 มา฿ชกับตัวทนกลุมผูช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ผล
ของการก็บขอมูลดยความคิดห็น ดานประสิทธิภาพการทํางานของครื่องอัดดยภาพรวม มีคาฉลี่ยละคาสวน

บี่ยงบนมาตรฐาน ( =4.45, S.D.=0.66) อยู฿นระดับดี มื่อพิจารณาป็นรายประด็นพบวาประด็นที่มีคาฉลี่ย

สูงสุดคือ ทคนลยีทันสมัย มีคาฉลี่ย อยู฿นระดับดีมาก ( =4.62, S.D.=0.60) รองลงมาตามลําดับ คือ สะดวก฿น

การ฿ชงาน มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.53,  SD. = 0.67), ผลลัพธแที่เดมีความถูกตอง มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดี 

( =4.46, S.D. =0.68) ละ ความรวดร็ว฿นการทํางาน มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดี ( =4.18, S.D.=0.70) ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านประสิทธิภาพในการทํางาน 

รายการประเมิน คาฉลี่ย 

 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

5. สะดวก฿นการ฿ชงาน 4.53 0.67 ดีมาก 
6.ความรวดร็ว฿นการทํางาน 4.18 0.70 ด ี
7. ผลลัพธแที่เดมีความถูกตอง 4.46 0.68 ด ี
8. ทคนลยีทันสมัย 4.62 0.60 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.66 ด ี
 
 สํวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของการใช๎งาน 
 ผลการประมินความคิดห็นของตัวทนกลุมผู฿ชงาน จํานวน 10 กลุม ผลของการก็บขอมูลดยความ

คิดห็น ดานความพึงพอ฿จภาพรวมของการ฿ชงานดยภาพรวม มีคาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ( =4.72, 
S.D.=0.69) อยู฿นระดับดีมาก มื่อพิจารณาป็นรายประด็นพบวาประด็นที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ อุปกรณแสามารถ

นําเป฿ชงานเดจริง มีคาฉลี่ย อยู฿นระดับดีมาก ( =4.85, S.D.=0.67) รองลงมาตามลําดับ คือ สามารถพิ่มผลผลิต

เดจริง มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.78,  SD. = 0.62), อุปกรณแสามารถ฿ชงานเดงาย มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดี

มาก ( =4.65, S.D. =0.75) ละการออกบบมีการหมาะสม มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.60, S.D.=0.62) 
ตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผ๎ูใช๎งานด๎านความพึงพอใจภาพรวมของการใช๎งาน 

รายการประเมิน คาฉลี่ย 

 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

1. อุปกรณแสามารถนําเป฿ชงานเดจริง 4.85 0.67 ดีมาก 
2. อุปกรณแสามารถ฿ชงานเดงาย 4.65 0.75 ดีมาก 
3. การออกบบมีการหมาะสม 4.60 0.70 ดีมาก 
4. สามารถพิม่ผลผลิตเดจริง 4.78 0.62 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.72 0.69 ดีมาก 
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 ผลการประมินความคิดห็นของกลุมผูช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ผลของการก็บขอมูลดยความคิดห็น 

ดานความ  พึงพอ฿จภาพรวมของการ฿ชงานดยภาพรวม มีคาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ( =4.58, 
S.D.=0.62) อยู฿นระดับดีมาก มื่อพิจารณาป็นรายประด็นพบวาประด็นที่มีคาฉลี่ยสูงสุดคือ การออกบบมีการ

หมาะสม มีคาฉลี่ย อยู฿นระดับดีมาก ( =4.65, S.D.=0.59) รองลงมาตามลําดับ คือ อุปกรณแสามารถนําเป฿ชงาน

เดจริง มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.62,  SD. = 0.60), สามารถพิ่มผลผลิตเดจริง มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก 

( =4.56, S.D. =0.65) ละอุปกรณแสามารถ฿ชงานเดงาย มีคาฉลี่ยอยู฿นระดับดีมาก ( =4.50, S.D.=0.62) ตาม
ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความคิดเห็นของผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านความพึงพอใจภาพรวมของการใช๎งาน 

รายการประเมิน คาฉลี่ย 

 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลผล 

1.อุปกรณแสามารถนําเป฿ชงานเดจริง 4.50 0.62 ดีมาก 
2. อุปกรณแสามารถ฿ชงานเดงาย 4.62 0.60 ดีมาก 
3. การออกบบมีการหมาะสม 4.65 0.59 ดีมาก 
4. สามารถพิม่ผลผลิตเดจริง 4.56 0.65 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.58 0.62 ด ี
 
การอภิปรายผล  
 ครื่องอัด ท่ี฿ชอัดกอนปลารานั้น การทํางานจะริ่มจากการนําปลาราที่ทําป็นผงลวมา฿สลง฿นชองรองรับ
ผงทั้ง 6 ชองจากนั้นทําการกดสวิตซแปิดครื่องอัด มอตอรแตนกําลังหมุนละถายสงกําลังผานสายพานเปยังพูลลยแ 
พูลลยแถายสงกําลังตอเปยังฟืองซึ่งยึดอยู฿นกนดียวกันกับพูลลยแจากนั้นฟืองถายสงกําลังเปยังขอหวี่ยง พื่อทํา
฿หขอหวี่ยงซึ่งตออยูกับกานอัดทําการอัดผงปลาราที่อยู฿นชองรับผง มื่ออัดสร็จลว       ขอหวี่ยงก็จะยกกานอัด
ขึ้น ทําการปิดสวอตซแจากนั้นดึงชองรองรับผงออก฿หตรงกับชุดผลักกอนลวทําการกดชุดผลักกอน ทํา฿หผงปลาราที่
ถูกอัดหลุดออกจากชองรองรับผงลักษณะป็นกอนสี่หลี่ยมตามขนาดของชองรับผงที่ออกบบ การทํางานจะป็น
ชนนี้ตอเปรื่อยๆ  
 ซึ่งผลจากการทดสอบครื่องของกลุมผู฿ชงานละผูชี่ยวชาญทํา฿หรูวาครื่องทํางานเดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถทํางานเดดี฿นระดับที่นาพอ฿จ พบวากลุมผู฿ชงานมีความพึงพอ฿จการ฿ชครื่องอัด พราะสะดวก฿นการ฿ช
งาน ชวยพิ่มประสิทธิภาพดานการผลติปลารากอนเดปรมิาณมากข้ึน ผลการประมินความพึงพอ฿จของกลุมผู฿ชงาน
มีคาฉลี่ย 4.56 คาบี่ยงบนมาตรฐาน 0.64 อยู฿นระดับดีมาก ละผลการประมินความพึงพอ฿จของกลุม
ผูชี่ยวชาญมีคาฉลี่ย 4.41 คาบี่ยงบนมาตรฐาน 0.69 อยู฿น ระดับดีมาก สอดคลองกับการศึกษาของ รงพาะห็ด

นางฟูาอัจฉริยะ(Oystem Mushroom Smart Farm) ละ  การประชุมวิชาการละ
นําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 พื่อการพัฒนาประทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง 
ละยั่งยืน” สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตรและทค นลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดยทําการวิจัยกี่ยวกับออกบบละสราง ระบบควบคุมอุณหภูมิละความชื้น ภาย฿นรงรือนพาะห็ดนางฟูา ทีมี
การประมินความพึงพอ฿จของกลุมผู฿ชละกลุมผูชี่ยวชาญ ทีมีผลการประมินความพึงพอ฿จอยู฿นระกับดี  
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ข๎อเสนอแนะ 
 การนําครื่องอัดเปพัฒนาละ฿ชประยชนแสูงสุด การพัฒนา฿หคํานึงถึงกระบวนการผลิต฿นระบบ
อุตสาหกรรม ฿หมีความหมาะสม฿นการขงขันชิงพาณิชยแ การพิ่มติมจํานวนชองของชุดรับผงอัด฿หมีจํานวน
พิ่มขึ้น พื่อลดระยะวลาการอัด ละพิ่มจํานวนการผลิต฿หร็วข้ึน ฿นตละครั้งของการอัด 
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ระบบนําเสนอสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑ เร่ือง สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
INFORMATION PRESENTATION SYSTEM ON THE ANDROID OPERATING SYSTEM OF SOMDET 

PHRA CHAO TAKSIN MAHARAT 
 

ณภัทรกฤต จันทวงศ๑ 
NAPATTARAKRIT CHUNTHAWONG 

อาจารยแ สาขาวิทยาการคอมพิวตอรแ คณะวิทยาศาสตรและทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

บทคัดยํอ 
 สมด็จพระจาตากสินมหาราชป็นพระมหากษัตริยแที่ยิ่ง฿หญที่สามารถรวบรวมละสรางชาติเทยขึ้นมา
฿หม มื่อทคนลยีสมารแทฟนมีความกาวหนา การพยายามที่จะผยพรสารสนทศของพระองคแผานทคนลยี
สมารแทฟนจึงสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนาปรกรมคอมพิวตอรแระบบนําสนอสารสนทศ
ของสมด็จพระจาตากสินมหาราช ละ พื่อประมินผลการ฿ชงานปรกรมคอมพิวตอรแระบบนําสนอสารสนทศของ
สมด็จพระจาตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแนี้  การดํานินการวิจัย ผูวิจัยเดออกบบละพัฒนา
ระบบบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ ละ฿ชวิธีการตามวงจรชีวิตของระบบ (system development life cycle 
: SDLC) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ศึกษาทําความขา฿จละการรวบรวมขอมูล  2) การวิคราะหแ 3) 
ออกบบ 4) การพัฒนา ละ 5) การทดสอบประสิทธิภาพการ฿ชงานละบํารุงรักษา ครื่องมือที่฿ช฿นการวิคราะหแ
ระบบคือ use case diagram ละ activity diagram ครื่องมือที่฿ช฿นการออกบบละพัฒนา คือ MIT App 
Inventor 2 ดยระบบที่พัฒนาขึ้นมี 11 มนู ประกอบดวย 1) ประวัติความป็นมา 2) การปราบดาภิษก 3) การ
ปราบชุมนุม 4) สงครามกับพมา 5) การขยายพระราชอาณาขต 6) ผลงานดานการปกครอง 7) ผลงานดาน
ศรษฐกิจ 8) ผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา 9) ผลงานดานศิลปกรรม 10) การสด็จสวรรคต ละ 11) 
อกสารอางอิง ผลจากการศึกษาพบวา ผลการประมินประสิทธิภาพของผู฿ชงานดยทั่วเปเดคาฉลี่ยดยรวมทุกดาน
ของระบบ ทากับ 4.34 สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ 0.28 ซึ่งสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้มีคุณภาพดีมาก 
อยางเรก็ตาม ความพึงพอ฿จดานประยชนแ฿นการ฿ชงาน มีคาฉลี่ยสูงสุด ทากับ 4.65 สวนความพึงพอ฿จดานการ
ออกบบ มีคาฉลี่ยต่ําสุด ทากับ 4.13 
คําสําคัญ : สมด็จพระจาตากสินมหาราช, อนดรอยดแ, ปรกรมประยุกตแบนอุปกรณแคลื่อนที่ 
 
ABSTRACT 
 Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat who could gather and create new Thai nation is the 
great king of Thailand. This research objective was 1) to development computer program for 
presentation Information System of Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat to public and 2) to 
evaluate the result of using this presentation Information System of Somdet Phra Chao Taksin 
Maha Rat. For research methodology, researcher designed and developed this system on android 
operating system using system development life cycle (SDLC). There were 5 stages consist of 1) 
study and collect data 2) analysis 3) design 4) implementation ละ 5) Testing and Maintenance. 
Analysis tools were use case diagram and activity diagram. Development Tool was MIT App 
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Inventor 2. This system had 10 menus consist of 1) History 2) Acceding 3) Conquering 4) War with 
Myanmar 5) Expansion 6) contribution in government 7) contribution in economy 8) contribution 
in social, religious and education 9) contribution in arts 10) death and 11) reference.  Result of 
study found that this system evaluated total all aspects were average 4.34 and standard 
deviation 0.28. this result showed that this system is very good level all aspects. However 
maximum satisfaction average was benefit, 4.65 and minimum satisfaction average was design, 4.13. 
Keywords : Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat, Android, Mobile Applications 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สมด็จพระจาตากสินมหาราช หรือ สมด็จพระจากรุงธนบุรี   หรือ สมด็จพระบรมราชาที่ 4  ป็น
พระมหากษัตริยแที่มีพระคุณตอประทศเทยอยางมากมายที่สามารถกูอกราชกลับคืนมาจากพมาเดภายหลังการสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีสอง มื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 รวมวลารวบรวมผูคนจนป็นทัพ฿หญกลับมากูชาติดวย
ระยะวลาพียง 7 ดือนทานั้น  จากผลงาน คุณงาม ความดีตางๆมากมายที่สมด็จพระจาตากสินมหาราช กระทํา
ป็นประยชนแตอประทศชาติ ทรงทําสงครามพื่อรวบรวมผนดินซึ่งอยูภาย฿ตการปกครองของขุนศึกก฿กตาง ๆ ฿ห
ป็นปึกผน ชนดียวกับขยายพระราชอาณาขตออกเปอยางกวางขวาง จากน้ันทรงสรางกรุงธนบุรีป็นราชธานี฿หม
ของเทย(จรรยา ประชิตรมรัน,2548) 
 ผูวิจัยจึงห็นสมควรผยพรผลงาน คุณงาม ความดีของสมด็จพระจาตากสินมหาราชตอสาธารณะ฿ห
มากยิ่งขึ้น  ฿นการผยพรนั้น สามารถทําเดหลายวิธี ตมีวิธีหนึ่งที่ขากับยุคสมัยดิจิตอลนี้ ก็คือ การพัฒนาป็น
ปรกรมประยุกตแ หรือ รียกอีกอยางหนึ่งวา คอมพิวตอรแอพพลิคชัน (computer application) หรือ รียกสั้นๆ 
วา อพพลิคชัน  การพัฒนาอพพลิคชัน ถือป็นนวัตกรรมอยางหน่ึง  ตอยางเรก็ตาม การพัฒนาอพพลิคชันก็
มีหลายรูปบบอีกชนกัน  ขึ้นอยูกับภาษาคอมพิวตอรแที่฿ชพัฒนา หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวตอรแที่฿ช฿นการ
ทํางาน หรือชนิดของคอมพิวตอรแที่นํามา฿ชงาน  ปใจจุบันคนทั่วเปนิยม฿ชคอมพิวตอรแบบพกพา ชน 
ทรศัพทแมือถือ ท็บล็ตคอมพิวตอรแ ป็นตน กันอยางมาก ดังนั้น พื่อ฿หการผยพรผลงานของสมด็จพระจาตาก
สินมหาราช ขาถึงอุปกรณแคอมพิวตอรแที่ทันสมัยละมีคน฿ชงานจํานวนมาก  ผูวิจัยจึงขอสนอ ทําวิจัยประยุกตแ 
ดยนําความรูของการพัฒนาปรกรมคอมพิวตอรแมาประยุกตแ฿ชงานกับการผยพรสารสนทศที่กี่ยวของกับ
ประวัติ ผลงาน ของสมด็จพระจาตากสินมหาราช ช่ือครงการวา ระบบสารสนทศสมด็จพระจาตากสินมหาราช
บนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อพัฒนาปรกรมคอมพิวตอรแที่นํามาประยุกตแ฿ช฿นการผยพรสารสนทศของสมด็จพระจาตาก
สินมหาราชบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ 
 2  พื่อประมินผลการ฿ชงานปรกรมคอมพิวตอรแระบบนําสนอสารสนทศของสมด็จพระจาตากสิน
มหาราชบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/expansion
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วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาระบบน าเสนอสารสนเทศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
ได้แบ่งวิธีการด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาละรวบรวมความตองการสารสนทศ 
  ฿นการศึกษา ทําความขา฿จ ละรวบรวมขอมูลความตองการสารสนทศนั้น ผูวิจัยดํานินการ  
รวบรวมขอมูลสารสนทศกี่ยวกับสมด็จพระจาตากสินมหาราช ทั้งที่ป็นขอความ ละรูปภาพ จากหนังสือ ละ
ว็บเซตแที่จัดทําขึ้นพื่อผยพรขอมูลของสมด็จพระจาตากสินมหาราช ดยบงความรู ออกป็น 10 รื่อง 
ประกอบดวยขอมูลประวัติความป็นมา การปราบดาภิษก  การปราบชุมนุม   สงครามกับพมา  การขยายพระราช
อาณาขต ผลงานดานการปกครอง  ผลงานดานศรษฐกิจ  ผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา  ผลงานดาน
ศิลปกรรม  ละ การสด็จสวรรคต     
 2. การวิคราะหแระบบ 
  หลังจากรวบรวมขอมูลความตองการสารสนทศกี่ยวกับสมด็จพระจาตากสินมหาราชลว ผูวิจัย
วิคราะหแระบบสารสนทศของสมด็จพระจาตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ ด ยจัดทําป็น
ผนภาพ ขั้นตอนการทํางานของระบบ (Activity Diagram) ละ ผนภาพยูสคสของระบบ (Use case diagram) 
พื่อจําลองการทํางานของระบบ 
 3. การออกบบระบบ 
  ผูวิจัยออกบบระบบ ดยออกบบหนาจอ บบสวนตอประสานกราฟิกกับผู฿ช (graphical user 
interface หรือ GUI) ดย฿ชปรกรม MIT App Inventor 2 ฿นการออกบบหนาจอ ซึ่ง฿ชครื่องมือของสวนตอ
ประสานกราฟิก ชน ปุุม(button) ปูาย(label) กลองขอความ (textbox) ภาพ(image) ลิสตแ(list)  ป็นตน 
 4. การพัฒนาระบบ 
  ผูวิจัย฿ชปรกรม MIT App Inventor 2 ฿นการพัฒนาระบบ ดยป็นการขียนปรกรมบบตัวตอ 
(jigsaw programming) พื่อการกําหนดตัวปร฿นปรกรม การสงคาตัวปร การตัดสิน฿จตามง่ือนเข การจัดการ
ก็บขอมูล การรียก฿ชขอมูล 
 5. การทดสอบประสิทธิภาพการ฿ชงานของระบบ 
  ผูวิจัยทดสอบปรกรมประยุกตแดย฿ชวิธีการทดสอบหนาที่การทํางานของปรกรม (functional 
testing method) ซึ่งจะตรวจสอบขอผิดพลาดการทํางานของปรกรมดยตรวจทีละหนาที่ของระบบ ละทําการ
กเขมื่อจอขอผิดพลาด ละทดสอบทุกหนาท่ีจนเมพบขอผิดพลาดก็หยุดทดสอบ   
  หลังจากทดสอบสร็จลว ผูวิจัยออกบบสอบถามพื่อวัดประสิทธิภาพ(performance testing)  ซึ่ง
วัดประสิทธิภาพ 4 ดาน ประกอบดวย ดานการออกบบ  (Design feature) ดานนื้อหา (Content) ดานการ฿ช
งาน(usability) ละ ดานประยชนแ฿นการ฿ช (benefit) ดยบบสอบถามท่ีนํามา฿ชนี้ เดมีการหาคาผลการประมิน
ความสอดคลองระหวางบบประมินกับผลที่คาดหวัง (IOC) จากผูช่ียวชาญ จากนั้นผูวิจัยนําบบสอบถามนั้นเป
ก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางผู฿ชทั่วเป  ที่ป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จํานวน 200 ตัวอยาง ดย฿ห
กลุมตัวอยางติดตั้งปรกรมบนทรศัพทแมือถือ ทดลอง฿ชงาน ลวตอบบบสอบถาม ลวผูวิจัยก็วิคราะหแ ขอมูล
การวัดทดสอบประสิทธิภาพ ดย฿ชสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ฿นการวัดคากลางของขอมูลดย฿ช
คาฉลี่ยลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาฉลี่ย (Mean) ละวัดการกระจายของขอมูลดย฿ชคาสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ผลการวิจัย 
 หลังจากศึกษาขอมูล ความตองการระบบลว ผูวิจัยสามารถกําหนดความตองการของระบบเดดังนี้  
 1) ระบบนี้สามารถสดงสารสนทศกี่ยวกับสมด็จพระจาตากสินมหาราช ประกอบดวยประวัติความ
ป็นมา การปราบดาภิษก การปราบชุมนุม   สงครามกับพมา การขยายพระราชอาณาขต ผลงานดานการปกครอง 
ผลงานดานศรษฐกิจ ผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา ผลงานดานศิลปกรรม ละ การสด็จสวรรคต 
 2) ระบบนี้สามารถสดงสารสนทศเดทั้งป็นขอความ (text) ละภาพ (image)  
 3) สารสนทศกี่ยวกับสมด็จพระจาตากสินมหาราช เดมาจากอกสารหนังสือ ละว็บเซตแที่นาช่ือถือ 
ชน ขอมูลจากว็บเซตแ www.wikiwand.com ว็บเซตแวัดอินทาราม ขตธนบุรี ว็บเซตแ www.finearts.go.th 
ว็บเซตแของสยามานุสสติ  ว็บเซตแวิชาการดอทคอม  ว็บเซตแ www.trueplookpanya.com  ป็นตน 
ผูวิจัยสามารถวิคราะหแระบบนี้ดวยผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) สดงผลการวิคราะหแเดดังภาพขางลาง 

mainmenu

Conquer Expand Politics Social

War EconomicstobeKing Arts

ReferenceHistory Death

 
ภาพ 1 ผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 
 
 มื่อผู฿ชปิดระบบนี้ ผู฿ชสามารถปิดหนารกของระบบ ซึ่งป็นภาพสมด็จพระจาตากสินมหาราช ละมี
มนู฿หลือก 2 มนู ประกอบดวย มนูขาสูระบบ ละมนูกี่ยวกับ App ผูวิจัยสรางผนภาพยูสคส (Use case 
diagram) พื่ออธิบายผู฿ชละหนาท่ีของระบบ   
 

http://www.wikiwand.com/
http://www.finearts.go.th/
http://www.trueplookpanya.com/
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Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat Information System 
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edit information

 
 
ภาพ 2 ผนภาพยูสคส (Use case diagram) 
 
 หนาจอรกของระบบ มีภาพสมด็จพระจาตากสินมหาราช ละมีมนู฿หลือก 2 มนู ประกอบดวย มนู
ขาสูระบบ ละมนูกี่ยวกับ App ดังภาพขางลาง 
 

 
 
ภาพ 3 หนาจอรกของระบบ 
 
 มื่อผู฿ชขาหนาจอหลัก ลวลือกมนูขาสูระบบ หน าจอถัดมาก็จะสดง 10 มนูที่กี่ยวของกับ
สารสนทศของสมด็จพระจาตากสินมหาราช 11 มนู ประกอบดวย   
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 1) มนูประวัติความป็นมา  
  2) มนูปราบดาภิษก  
  3) มนูปราบชุมนุม   
  4) มนูสงครามกับพมา  
  5) มนูขยายพระราชอาณาขต  
  6) มนูผลงานดานการปกครอง  
  7) มนูผลงานดานศรษฐกิจ   
  8) มนูผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา  
  9) มนูผลงานดานศิลปกรรม  
  10) มนูการสด็จสวรรคต  
  11) มนูอกสารอางอิง 
 

 
 
ภาพ 4 หนาจอมนูสารสนทศของสมด็จพระจาตากสินมหาราช   
  
1) มนูประวัติความป็นมา  
มื่อผู฿ชกดปุุมมนูประวัติความป็นมาของสมด็จพระจาตากสินมหาราช ที่สดง฿นภาพ  4  ลว ระบบจะสดง
หนาจอประวัติความป็นมาของสมด็จพระจาตากสินมหาราช 
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ภาพ 5 หนาจอประวัติความป็นมาของสมด็จพระจาตากสินมหาราช 
 
 2) มนูปราบดาภิษก 
  มื่อผู฿ชกดปุุมมนูปราบดาภิษก ลว ระบบจะสดงหนาจอปราบดาภิษกท่ีสดง฿นภาพ  6 
 

 
 
ภาพ 6 หนาจอปราบดาภิษก 
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 3) มนูปราบชุมนุม   
  ผู฿ชสามารถดูการปราบชุมนุม  มื่อผู฿ชกดปุุมมนูปราบชุมนุม ระบบจะสดงหนาจอการปราบชุมนุม
ของสมด็จพระจาตากสินมหาราช ท่ีสดง฿นภาพ  7 
 

 
 
ภาพ 7 หนาจอการปราบชุมนุมของสมด็จพระจาตากสินมหาราช 
 
 4) มนูสงครามกับพมา 
 มื่อผู฿ชตองการดูผลงานการทําสงครามกับพมา ผู฿ชสามารถกดปุุมมนูผลงานการทําสงครามกับพมา 
ระบบจะสดงหนาจอการทําสงครามกับพมา ท่ีสดง฿นภาพ  8  
 

 
 
ภาพ 8 หนาจอการทําสงครามกับพมา 
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 5) มนูขยายพระราชอาณาขต  
 มื่อผู฿ชลือกกดปุุมมนูขยายพระราชอาณาขต ระบบจะสดงหนาจอขยายพระราชอาณาขต ที่สดง฿นภาพ 9 
 

 
 
ภาพ 9 หนาจอขยายพระราชอาณาขต 
 
 6) มนูผลงานดานการปกครอง  
 มื่อผู฿ชลือกกดปุุมมนูผลงานดานการปกครอง ระบบจะสดงหนาจอผลงานดานการปกครอง ที่สดง฿น
ภาพ 10 
 

 
 
ภาพ 10 หนาจอผลงานดานการปกครอง 
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 7) มนูผลงานดานศรษฐกิจ   
 มื่อผู฿ชลือกกดปุุมมนูผลงานดานศรษฐกิจ  ระบบจะสดงหนาจอผลงานดานศรษฐกิจ ที่สดง฿นภาพ 11 
 

 
 
ภาพ 11 หนาจอผลงานดานศรษฐกิจ   
 
 8) มนูผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา  
 มื่อผู฿ชลือกกดปุุมมนูผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา ระบบจะสดงหนาจอผลงานดานสังคม 
ศาสนา ละการศึกษา ที่สดง฿นภาพ  12 
 

 
 
ภาพ 12 หนาจอผลงานดานสังคม ศาสนา ละการศึกษา 
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 9) มนูผลงานดานศิลปกรรม  
 มื่อผู฿ชลือกกดปุุมมนูผลงานดานศิลปกรรม ระบบจะสดงหนาจอผลงานดานศิลปกรรม ที่สดง฿นภาพ  13 
 

 
 
ภาพ 13 หนาจอผลงานดานศิลปกรรม 
 
 10) มนูการสด็จสวรรคต 
 มื่อผู฿ชลือกกดปุุมมนูการสด็จสวรรคต ระบบจะสดงหนาจอการสด็จสวรรคตที่สดง฿นภาพ  14 
 

 
 

ภาพ 14 หนาจอการสด็จสวรรคต 
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 ผลการประมินประสิทธิภาพของปรกรม฿นดานความพึงพอ฿จของผู฿ชงาน บงป็น 4 ดาน 
ประกอบดวย 
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพด๎านการออกแบบ  สดง฿นตารางที่ 1  
 
ตาราง 1 ผลการประมินประสิทธิภาพระบบดยผู฿ชงานดานการออกบบ  (Design feature) 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
 

คะนนฉลีย่ 
ชิงคณุภาพ 

1) หนาจออพพลิคช่ันมีความสวยงาม 4.14 0.60 ด ี
2) หนาจออพพลิคช่ันออกบบ฿ห฿ชงานเดงาย 4.18 0.55 ด ี
3) ความหมาะสมของสีตัวอักษรละพื้นหลัง 4.14 0.57 ด ี
4) รูปภาพท่ีนํามา฿ชสวยงาม 4.07 0.63 ด ี
5) การจัดรูปบบ฿นอพพลิคชั่นงายตอการอานละการ฿ชงาน 4.17 0.57 ด ี
6) หนาจอ฿นอพพลิคชั่นมีความทันสมัย  4.06 0.59 ด ี
7) หนาจอ฿นอพพลิคชั่นมีความนาสน฿จ 4.09 0.63 ด ี
8) สีสัน฿นการออกบบอพพลิคชั่นมีความหมาะสม  4.07 0.58 ด ี
9) สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความหมาะสมตอการอาน 4.16 0.58 ด ี
10) ขนาดตัวอักษร ละรูปบบตัวอักษร มีความสวยงามละอานเดงาย 4.18 0.57 ด ี
11) มีความร็ว฿นการสดงภาพ ตัวอักษร ละขอมูลตางๆ 4.18 0.61 ด ี
12) ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายเด 4.16 0.59 ด ี
ประสิทธิภาพดานการออกบบดยรวม 4.13 0.38 ด ี
 
 จากตาราง 1 สดงผลการประมินประสิทธิภาพของปรกรม฿นดานการออกบบ   ดยผู฿ชงานพบวา 
ความสามารถ฿นการออกบบระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มี 3 รื่อง มีคาฉลี่ยทากันทากับ 4.18  ซึ่ง
ประกอบดวย หนาจออพพลิคชั่นออกบบ฿ห฿ชงานเดงาย  ขนาดตัวอักษร ละรูปบบตัวอักษร มีความสวยงาม
ละอานเดงาย  ละ มีความร็ว฿นการสดงภาพ ตัวอักษร ละขอมูลตางๆ มีประสิทธิภาพดานการออกบบสูงสุด 

ละมีคาฉลี่ยดยรวม ( X )  ทากับ 4.13 สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ  0.38  สดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ฿นดานการออกบบอยู฿นระดับดี 
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 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพด๎านเนื้อหา (Content) ดังสดง฿นตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการประมินประสิทธิภาพระบบของผู฿ชงานดานนื้อหา (Content) 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
 

คะนนฉลีย่ 
ชิงคุณภาพ 

1) ความถูกตองของนื้อหา 4.22 0.54 ดมีาก 
2) ความนาชื่อถือของนื้อหา 4.20 0.51 ด ี
3) ความครบถวนของนื้อหา 4.13 0.58 ด ี
4) การจัดหมวดหมูของนื้อหางายตอทําความขา฿จ 4.20 0.57 ด ี
5) นื้อหามีความนาสน฿จ 4.22 0.57 ดีมาก 
6) การรียงลําดับของนื้อหาป็นขั้นตอน มีความตอนื่อง อานลวขา฿จ 4.16 0.58 ด ี
7) ความลึกซึ้งของนื้อหา 4.12 0.65 ด ี
8) นื้อหาป็นประยชนแ 4.50 0.61 ดีมาก 
9) นื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน 4.29 0.56 ดีมาก 
10) ขอความ฿นอพพลิคชั่นถูกตองตามหลักภาษา ละเวยากรณแ 4.20 0.55 ด ี
11) ปริมาณนื้อหามีพียงพอกับความตองการ 4.19 0.56 ด ี
ประสิทธิภาพดานนื้อหาดยรวม 4.22 0.35 ดีมาก 
 

 จากตาราง 2 ผลการประมินประสิทธิภาพของปรกรม฿นดานนื้อหา (Content) ดยผู฿ชงาน พบวา 
ประสิทธิภาพดานนื้อหาระบบ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  คือ นื้อหาป็นประยชนแ มีคาฉลี่ยทากับ 4.50  รองลงมา
คือ  นื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน มีคาฉลี่ยทากับ 4.29   มีประสิทธิภาพอยู฿นระดับดีมาก ซึ่งคาฉลี่ย
ดยรวม ( X ) ทากับ 4.22 สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ  0.35 สดงวาระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ดานนื้อหาของระบบ อยู฿นระดับดีมาก  
 

 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพด๎านการใช๎งาน(usability) สดง฿นตาราง 3 
 

ตาราง 3 ผลการประมินประสิทธิภาพระบบของผู฿ชงาน ดานการ฿ชงาน(usability) 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
 

คะนนฉลีย่ 
ชิงคุณภาพ 

1) ความงายตอการ฿ชงานของระบบ 4.42 0.61 ดีมาก 
2) กระบวนการ฿นการติดตั้งอพพลิคชั่น งาย ละหมาะสม 4.37 0.57 ดีมาก 
3) ทานสามารถขา฿จละ฿ชงานอพพลิคชั่น เดอยางรวดร็ว 4.35 0.56 ดีมาก 
4) ทานคิดวาผู฿ชงานท่ัวเปสามารถรียนรูละ฿ชงาน เดอยางรวดร็ว 4.32 0.57 ดีมาก 
5) คําศพัทแที่฿ชผู฿ชมีความคุนคยละสามารถปฏิบัติตามเดดยงาย 4.33 0.55 ดีมาก 
6) เมพบขอผิดพลาด 4.24 0.66 ดีมาก 
7) ผู฿ชมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชงาน 4.50 0.60 ดีมาก 
ประสิทธิภาพดานการ฿ชงานดยรวม 4.36 0.41 ดีมาก 
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 จากตาราง 3 ผลการประมินประสิทธิภาพของปรกรม฿นดานการ฿ชงานระบบ (Usability) ดยผู฿ช 
พบวา  ประสิทธิภาพดานการ฿ชงานระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  คือ ผู฿ชมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชงาน มีคาฉลี่ย
ทากับ 4.50  รองลงมาคือ  ความงายตอการ฿ชงานของระบบ มีคาฉลี่ยทากับ 4.42   มีประสิทธิภาพอยู฿นระดับดี

มาก ซึ่งคาฉลี่ยดยรวม ( X ) ทากับ 4.36 สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ  0.41 สดงวาระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพดานการ฿ชงานระบบ อยู฿นระดับดีมาก 
 

 4) ผลการประเมินประสิทธิภาพด๎านประโยชน๑ในการใช๎ (benefit) ดังสดง฿นตาราง 4 
 

ตาราง 4 ผลการประมินประสิทธิภาพระบบของผู฿ชงาน ดานประยชนแ฿นการ฿ช (benefit) 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
 

คะนนฉลีย่ 
ชิงคุณภาพ 

1) สามารถป็นหลงความรูเด 4.62 0.82 ดีมาก 
2) นื้อหามีประยชนแตอผู฿ชงาน  4.61 0.83 ดีมาก 
3) สามารถนําเปประยุกตแ฿ชเด 4.60 0.76 ดีมาก 
4) ป็นหลงขอมูลที่ตรงกับความตองการของผู฿ชงาน 4.65 0.82 ดีมาก 
5) ป็นสื่อ฿นการผยพรชิดชูกียรติสมด็จพระจาตากสินมหาราช 4.76 0.80 ดีมาก 
ประสิทธิภาพดานประยชนแ฿นการ฿ช ดยรวม 4.65 0.41 ดีมาก 
 

 จากตาราง 4 ผลการประมนิประสทิธิภาพของปรกรม฿นดานประสิทธิภาพการ฿ชงานของปรกรม ดย
ผู฿ชงาน พบวา ประสิทธิภาพดานประยชนแ฿นการ฿ชงานระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  คือ ป็นสื่อ฿นการผยพร
ชิดชูกียรติสมด็จพระจาตากสินมหาราช มีคาฉลี่ยทากับ 4.76  รองลงมาคือ  ป็นหลงขอมูลที่ตรงกับความ

ตองการของผู฿ชงาน มีคาฉลี่ยทากับ 4.65   มีประสิทธิภาพอยู฿นระดับดีมาก ซึ่งคาฉลี่ยดยรวม ( X ) ทากับ 
4.65 สวนบี่ยงบนมาตรฐานทากับ  0.41 สดงวาระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดานประยชนแ฿นการ฿ช
งานระบบ อยู฿นระดับดีมาก 
 

 5) สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบโดยผ๎ูใช๎งาน ดังสดง฿นตาราง 5 
 

ตาราง 5 ผลสรุปการประมินประสิทธิภาพระบบ฿นดานความพึงพอ฿จของผู฿ชงาน 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
 

คะนนฉลีย่ 
ชิงคุณภาพ 

1. ดานการออกบบ  (Design feature) 4.13 0.38 ด ี
2. ดานนื้อหา (Content) 4.22 0.35 ดีมาก 
3. ดานการ฿ชงาน(usability) 4.36 0.41 ดีมาก 
4.ดานประยชนแ฿นการ฿ช(benefit) 4.65 0.41 ดีมาก 
สรุป 4.34 0.28 ดีมาก 
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 ผูวิจัยสามารถสรุปเดวาระบบสารสนทศสมด็จพระจาตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแนี้ 
สามารถทํา฿หผู฿ชพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับดีมาก พราะเดคาฉลี่ย 4.34  สดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้มี
คุณภาพดีมาก ทั้งนี้ ความพึงพอ฿จดานประยชนแ฿นการ฿ชงาน มีคาฉลี่ยสูงสุด ทากับ 4.65 สวนความพึงพอ฿จดาน
การออกบบ มีคาฉลี่ยต่ําสุด ทากับ 4.13  
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยพัฒนาระบบสารสนทศสมดจ็พระจาตากสินมหาราชบนระบบปฏิบตัิการอนดรอยดแนี้ คลายกับ
งานวิจัยทานอื่นที่ทําปรกรมประยุกตแบนระบบปฏิบัติการอนดรอยดแ  สวน฿หญมีวัตถุประสงคแ฿นการทําหลาย
วัตถุประสงคแ บางรื่อง พื่อนําสนอความรูกี่ยวกับวรรณคดี ชนงานวิจัยของกนกพร จันทรแพ็ง (2557)  งานวิจัย
บางงานก็นําสนอความรูพื่อชวย฿นการรียนการสอนของวิชาตางๆ  ชน งานวิจัยของ กะรัต รัตนสภณ ละคณะ 
(2558)  ณัชชา กอศรีสกุล ละ จามรกุล หลากียรติกุล (2558) สายฝน พรมทพ กฤติกา สังขวดีละ ปใญญา สังข
วดี (2559) กิตติ สือพร (2557) สําหรับความหมือนกัน฿นการประมินผลความพึงพอ฿จของผู฿ชงาน พบวา 
งานวิจัยที่เดผลระดับดีมาก ก็งานวิจัยของกนกพร จันทรแพ็ง (2557)     ตอยางเรก็ตามงานวิจัยที่เดผลการ
ประมินคลายกันก็อาจตกตางกัน฿นรื่องอื่นๆ ชน กลุมตัวอยาง นื้อหา การออกบบ ละครื่องมือที่฿ช฿นการ
พัฒนา 
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การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผําประกอบการบรรเลงเด่ียวกีตาร๑คลาสสิก 
THE STUDY OF IDEA IN DEVELOPING THE PERFORMANCE OF PHUTHAI SAM PHAO (THREE 

TRIBES OF PHUTHAI) ASSEMBLING WITH CLASSIC GUITAR SOLO 
 

เรขา  อินทรกําแหง 
Rekha Intarakamhaeng 

ผูชวยศาสตราจารยแ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความป็นมา  ละรูปบบการสดงภูเทสามผา  นวคิด฿นการ
พัฒนาการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  ป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ  ดํานินการวิจัยดย
สัมภาษณแผูช่ียวชาญซึ่งป็นผูประพันธแบทพลงภูเทสามผาละนักกีตารแคลาสสิกผูรียบรียงบทพลงขึ้น฿หม ฿ช
บบสัมภาษณแที่เมมีครงสรางละเมป็นทางการป็นครื่องมือ฿นการวิจัย  พรอมทั้งศึกษารูปบบการสดงภูเท
สามผาที่ผยพร฿นลักษณะตาง ๆ พื่อพัฒนาการสดงละรวมผยพร฿นทศกาลกีตารแคลาสสิกนานาชาติ฿น 2 
ทศกาล  จากนั้นจึงสรุปผลการวิคราะหแของนวคิด฿นรูปบบการพรรณนาวิคราะหแตามวัตถุประสงคแ  
 ผลการศึกษา พบวา การสดงภูเทสามผาป็นการสดงที่เดรับการพัฒนามาจากวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยอ็ด ละเดพัฒนาขึ้นป็นอีกรูปบบหนึ่งดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  การสดงทั้งสองรูปบบจึงมีความ
ตกตาง฿นดานลําดับการสดง  บทพลง  นักสดง  การตงกาย ละการฟูอนรํา  ซึ่งเดป็นตนบบของสดงภูเท
สามผาที่ผยพร฿นปใจจุบัน  นวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 
ดํานินงานภาย฿ตการอนุรักษและพัฒนาดวยการกําหนดนวทางอยางป็นระบบจากนวคิดครงสรางบทพลง 5 
ทอน  พื่อกําหนดรูปบบการสดง  ครงสรางการสดง  นักสดง  ครื่องตงกาย  การ฿ชพื้นที่ละตําหนง
นักสดง  การฟูอนรํา  การปรถว  ซึ่งการพัฒนาสามารถสรางสุนทรียแ ฿นการรับชมทั้งดานความสวยงาม  ความ
ปลกหูปลกตา ละความนาท่ึง  มีนวคิดอยางป็นระบบสดงถึงอกลักษณแทางวัฒนธรรมละภูมิปใญญาดั้งดิม
เว฿หเดศึกษาละพัฒนาตอเป฿นอนาคต   
คําสําคัญ : การพัฒนาการสดง, ภูเทสามผา, กีตารแคลาสสิก 
 
ABSTRACT 
 This study is a qualitative research aimed at studying the background and the model of 
Phuthai Sam Phao (Three tribes of Phuthai) Performance and the idea in developing the Phuthai 
Sam Phao (Three tribes of Phuthai) Performance assembling with classic guitar solo. In the 
research methodology, interviews with the expert who was the composer of Phuthai Sam Phoa 
song and the guitarist who newly arranged the music were employed. The non structured and 
informal interview was the tool in the study along with the study on the performance model of 
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Phuthai Sam Phao in various models to develop the performance and to join in two International 
Classic Guitar Festivals. Then the result from the analysis of the ideas was concluded in 
descriptive analysis according to the objectives.  
 The result of the study revealed that the Phuthai Sam Phao performance was created 
and developed by Roi Et College of Dramatic Arts and another model was developed by Kalasin 
College of Dramatic Arts. The two performances were so different in the sequence, music, actors, 
costumes, and the dance which was the model of Phuthai Sam Phao that was known at present. 
As a result, the idea in developing of Phuthai Sam Phao (Three tribes of Phuthai) Performance 
assembling with classic guitar solo was processed under the idea to preserve and develop. The 
systematic model from the idea of 5-part song structure was applied to determine the 
performance model, performance structure, costumes, blocking and actor position, dance 
posture, and deployment. The development can created aesthetic for watching in terms of 
beauty, difference, and amazement, systematic idea, presentation of cultural identity. wisdom for 
studied and developed in the future.  
Keywords : Developing The Performance,  Phuthai Sam Phao, Classic Guitar 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การสดงทางดานนาฏศิลป ป็นรูปบบการสดงที่สื่อถึงอกลักษณแทางวัฒนธรรมของเทย สดงถึงตัวตน
ของตละทองถิ่น ทั้ง฿นดานประพณี พิธีกรรม  ศาสนา ความช่ือ ละชาติพันธุแ  ดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รูปบบการสดงจึงกิดจากการพัฒนาตามหตุปใจจัยจากหลากหลายมิต ิการพัฒนารูปบบการสดงจึงอาจกิดจาก
การนําของดิมเป฿ช ท่ีเม฿ชการกระทําซ้ําอยูสมอเป  ตนําเปป็นฐานสําหรับการพัฒนาละสรางสิ่ง฿หม พรอมกับ
รักษาคุณคาของความป็นเทยละมาตรฐานกา฿หคงอยู พราะป็นสิ่งที่คนรุน฿หมสามารถนําเป฿ชเดอยางเมมีที่
สิ้นสุด (นิธิ อียวศรีวงศแ.  2537 : 163)  ดังชนการสดงฟูอนภูเทสามผา ประกอบดวย  ภูเทกาฬสินธุแ  ภูเท
สกลนคร ละภูเทรณูนคร  ซึ่งมีรูปบบละอกลักษณแฉพาะของตนองที่ตกตางกันทั้งดานทาทางการฟูอนรํา  
กลอนลํา  ดนตรีละการตงกาย  ทําการสดงครั้งรก฿นปี พ.ศ. 2522 ประพันธแพลงดยนายทรงศักดิ์  ประทุม
สินธุแ บรรจุทาฟูอนรําดยคณาจารยแจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด ฿นขณะนั้น  ตอมาเมนานวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุแเดสรางสรรคแฟูอนภูเท 3 ผา ฿นอีกรูปบบหนึ่งซึ่งมีความตกตางกันบางล็กนอย (ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุแ.  
2559 : สัมภาษณแ) ปใจจุบันการสดงฟูอนภูเทสามผาเดรับการผยพรเปอยางกวางขวางดยสถาบันการศึกษา฿น
ระดับตาง ๆ  ฿ชป็นสวนหนึ่ง฿นกิจกรรมการรียนการสอน  การสดง฿นงานทศกาลตาง ๆ  การผยพร
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง฿นละตางประทศ  ดวยการสืบสานบบดั้งดิมละปรับปรุงปลี่ยนปลง฿หหมาะสมกับบริบท
ของการสดง ชน สถานท่ี฿นการสดง  อกาส฿นการสดง  ตลอดจนการประยุกตแลีลาทารํารวมกับทํานองพลงที่
บรรลงจากครื่องดนตรีพื้นมือง ครื่องดนตรีเทยละครื่องดนตรีสากล (ทูลทอง฿จ  ซึ่งรัมยแ.  2559 : สัมภาษณแ)  
นอกจากนี้บทพลงภูเทสามผาเดถูกพัฒนาละนํามาจัดสดงดยผลงานการรียบรียงสียงประสานสําหรับ
ประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  ดวยการ฿ชทคนิคการปรับสายกีตารแป็นพิณ ซึ่งป็นผลงานของอาจารยแ
รัฐศาสตรแ  วียงสมุทร  ผลงานดังกลาวเดนํามาสดง฿นวทีทศกาลกีตารแคลาสสิกนานาชาติ฿นปี 2559 ซึ่งป็น
ทศกาลที่นักกีตารแคลาสสิกช้ันนําจากภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ต พื่อตองการสําสนออกลักษณและ
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ศิลปวัฒนธรรมของเทยเดผยพรเป฿นระดับสากล  (รัฐศาสตรแ  วียงสมุทร.  2559 : สัมภาษณแ)  ซึ่งการสดงบท
พลงครั้งนี้ เดป็นท่ีมาของนวคิด฿นการพัฒนารูปบบการสดงภูเทสามผาพื่อนํามาประยุกตแ฿หกิดคความปลก
฿หมของวงการกีตารแคลาสสิก รวมถึงจตนารมณแ฿นการผยพรศิลปวัฒนธรรม฿หนานาชาติเดห็นถึงอกลักษณแอัน
สวยงานของเทย฿นระดับสากล  
 ดวยจุดริ่มตนของการพัฒนานั้นอง จะห็นเดวาการอนุรักษแนาฏศิลปบบดั้งดิม฿หคงอยูพียงอยางดียว
ยอมเมพียงพอ พราะนื่องจากสภาพของสังคมกิดการปลี่ยนปลงอยูตลอดวลา รวมถึงรูปบบการผยพรละ
การรับวัฒนธรรมของตางชาติ นับวามีผลตอนวคิด฿นการพัฒนา  ปรับปลี่ยนละสรางสรรคแบบ฿หมซึ่งป็นสิ่งที่
หลีกลี่ยงเมเด  ตหากการพัฒนารูปบบการสดง฿หมีความกระชับ นาสน฿จ ละยังคงสามารถรักษาคุณคาตาม
จารีตเวเดดังดิม  มีความถูกตองหมาะสม  สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตอบสนองตอความตองการ฿ห
ทันตอยุคสมัยที่ปลี่ยนปลงเป฿นระดับสากล  จึงป็นสิ่งสําคัญยิ่งตอนวทาง฿นการสรางสรรคแผลงานดานนาฏศิลป  
การพัฒนาจึงอาจกิดจากการนําองคแความรูกาที่มีมากอนลวนํามาศึกษาคนควาวิจัย พื่อ฿หกิดองคแความรู฿หม
ละสามารถพัฒนาเปอยางตอนื่องดังชน฿นปใจจุบัน กระบวนการหลานี้จึงป็นสวนหน่ึงที่ชวย฿หการสดงนั้น ๆ เม
กิดความบื่อหนาย สามารถนําเป฿ช฿นการผยพรสูกลุมคนท่ีหลากหลาย  สรางความสน฿จควบคูเปกับความรูสึกที่
ดีตอภูมิปใญญาอันวิจิตรละงดงามของตน (ฉันทนา อี่ยมสกุล.  2557 : 1 ละ พรทิพยแ วงศแเพบูลยแ.  2553 : 1)   
 จากบริบทบื้องตน  จะห็นเดวา รูปบบการสดงนาฏศิลป฿นปใจจุบันมีนวคิดละการพัฒนาริริ่ม
สรางสรรคแประยุกตแขากับสิ่ง฿หม ๆ  ควบคูเปกับการรักษารากหงาของความป็นเทยเว฿หคงอยู ฿นขณะดียวกัน
อาจผสมผสานกับวัฒนธรรมภายนอก พื่อมุงหวัง฿หกิดสุนทรียภาพ฿นการชมการสดงท่ีหลากหลายมากข้ึน นํามาสู
การสรางความภูมิ฿จกับมรดกอันล้ําคาละป็นทางลือกที่จะสรางประยชนแ฿หกับสังคมเดอีกทางหนึ่ง (สุรพล  
วิรุฬหแรักษแ.  2549 : 18)  ผูวิจัยจึงกิดความสน฿จตอการศึกษานวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผา
ประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  ดยศึกษาความป็นมาละรูปบบการสดงภูเทสามผา บบฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  พื่อ฿ชประกอบการวิคราะหแรวมกับนวคิดดานการ
พัฒนาตามครงสรางของบทพลง  รวมถึงนวคิดดานการอนุรักษแ  ละทฤษฏีทางสุนทรียศาสตรแ ดานความงาม 
ความปลกหูปลกตา ละความนาทึ่ง ซึ่งป็นสวนสําคัญตอการพัฒนาการสดงที่เดผสมผสานวัฒนธรรมอื่น฿ห
หมาะสมกับอกาส฿นการสดงละความตองการของผูรียบรียงบทพลงขางตน ดยที่การสดงยังคงนําสนอ
อกลักษณแทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเวเดอยางชัดจนที่สุด  ผลการศึกษา฿นครั้งนี้จะนํามาซึ่งขอมูลอันป็น
ประยชนแตอนวคิดพื่อการพัฒนาหรือการสรางผลงานดานนาฏศิลป  ที่นําสนอกี่ยวกับการสดงภูเทสามผา฿น
รูปบบตาง ๆ ตอเป฿นอนาคต รวมถึงป็นนวทาง฿นการพัฒนาการสดงดานนาฏศิลป฿นรูปบบอื่น  ๆ  ที่ยังคง
อนุรักษแอกลักษณแฉพาะทางศิลปวัฒนธรรมเทย฿หคงอยูสืบเป 
 
วัตถุประสงค๑ 
 1. พื่อศึกษาความป็นมา ละรูปบบการสดงภูเทสามผาบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดละ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  
 2. พื่อศึกษานวคิด฿นการพัฒนาการสดงภเูทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การดํานินงานวิจัย฿นครั้งนี้  ป็นการดํานินงานวิจัยชิงคุณภาพ  ดยกําหนดขอบขตดานกลุมตัวอยาง฿น
การวิจัยละขอบขตดานนื้อหา ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตด๎านกลุํมตัวอยํางในการวิจัย   
  การศึกษา฿นครั้งนี้ ป็นรูปบบการสดงที่พัฒนามาจากนวคิดของบทพลงภูเทสามผา จึงเดลือก
กลุมตัวอยางบบจาะจง ซึ่งป็นผูช่ียวชาญดานดนตรีพื้นบานจํานวน 2 ทาน ละผูรียบรยีงสียงประสานบทพลง
ภูเทสามผาสําหรับกีตารแคลาสสิก จํานวน 1 ทาน   
 2. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 ศึกษาความป็นมาละรูปบบการสดงของภูเทสามผา ประกอบดวย  ภูเทสกลนคร  ภูเทกาฬสินธุแ ละ
ภูเทรณูนคร  ตามบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  จากการสดงที่ผยพรผาน
สื่อออนเลนและการจัดการสดงยังสถานที่ตางๆ  พื่อประกอบนวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผา
ประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยประกอบดวย บบสัมภาษณแเมมีครงสรางพื่อ฿ชรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเมป็นทางการ ละบบการบันทึกจาการสังกต ดย฿ชอุปกรณแพื่อชวย฿นบันทึกขอมูล฿นดานการ
ตางๆ  เดก  ครื่องบันทึกสียง  กลองถายภาพ  ละสมุดบันทึก  ดังนั้นขอมูลประกอบกิจกรรมหลักดังน้ี 
  3.1 บบสัมภาษณแบบเมป็นทางการ พื่อทําการรวบรวมขอมลูกีย่วกับประวัติความป็นมาของการ
สดงภเูทสามผาจากผูชี่ยวชาญทางดนตรีพื้นบาน  ละขอมลูกีย่วกับนวคิด  ครงสรางของบทพลง จากผูรียบ
รียงสียงประสานพลงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกตีารแคลาสสิก 
  3.2 บบบันทึกการสังกต  ฿ชการบันทึก฿นกิจกรรมที่กี่ยวของกับการดํานินงาน  ชน  การสังกต
รูปบบการสดงภูเทสามผาของสถาบันตางๆ จากสื่อออนเลนและจากการรับชม฿นงานตางๆ  ขอมูลสําคัญ฿นการ
พัฒนาการสดง  สังกตจากการขารวมกิจกรรมการผยพร ฿นงานทศกาลกีตารแนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn International Guitar Festival 2016) ละงานทศกาลกีตารแนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (Nakhon ratchasima International Guitar Festival 2016)  ซึ่งผูวิจัยสามารถจดบันทึกเด฿น
ขณะนั้นหรือ฿นภายหลังก็เด  นอกจากนี้ผูวิจัยยังสามารถก็บประด็นสําคัญเวทําการสัมภาษณแฉพาะบุคคลเดอีก
ครั้งหนึ่ง 
 ข๎อตกลงเบื้องต๎นในการวิจัย 
 การดํานินงานวิจัยครั้งนี้ ป็นการศึกษาความป็นมาละรูปบบการสดงภูเทสามผา ฿นบบฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  ประกอบดวย ภูเทสกลนคร  ภูเทกาฬสินธุแ ละภูเทรณู
นคร จากอกสารละการผยพร฿นรูปบบวีดีทัศนและตัวอยางการจัดสดง฿นสถานที่ตาง ๆ  พื่อ฿ชป็นขอมูล
พื้นฐานประกอบการวิคราะหแนวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทานั้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งนี้ ป็นการดํานินงานวิจัยชิงคุณภาพ ดยศึกษานวคิด฿นการพัฒนา การสดงภูเทสาม
ผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  ภาย฿ตนวคิดของการพัฒนาละอนุรักษแ รวมกับทฤษฏีทาง
สุนทรียศาสตรแที่กี่ยวกับการพัฒนางานดานนาฏศิลป ดยมีกรอบนวคิด฿นการดํานินงานวิจัยดังตอเปนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบนวคิด 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 การบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  หมายถึง  การบรรลงดวยครื่องดนตรีกีตารแคลาสสิก ซึ่ง฿ชวิธีดีดดวยนิ้ว
มือ  ซึ่งอกลักษณแฉพาะของกีตารแคลาสสิก คือ ความสมบูรณแ฿นตัวอง นื่องจากสามารถถายทอดสียงทุกสียงที่จะ
ประกอบกัน฿หป็นพลงเดอยางสมบูรณแ เมวาจะป็นทวงทํานอง (MELODY)  คอรแด (CHORD)  ละบสสแ (BASS)  
จึงปรียบสมือนป็นการยอสวนการบรรลงดวยวงออรแคสตราทั้งวง   
 ศิลปะการสดงที่มีลักษณะฉพาะดวยการคลื่อนเหว ลีลา ทํานองพลง  ที่สดงถึงความป็นตัวตนของ
ตละทองถิ่น  ทั้งนี้อาจกิดจากการดัดปลงการฟูอนของชาวบาน ฿หมีลีลางดงาม ป็นบบผนยิ่งขึ้น  
 การสดงภูเทสามผา  หมายถึง  การสดงทางดานนาฏศิลปที่รวมการสดงของชาวภูเท฿น 3 จังหวัดเว
฿นชุดดียวกัน  เดก  สกลนคร กาฬสินธุแ ละรณูนคร สรางสรรคแขึ้นดยวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุแ  ซึ่งการสดงทั้ง 2 สถาบัน จะมีรูปบบที่ป็นอกลักษณแของตนอง 
 รูปบบการสดง  หมายถึง ความคิดรวบยอดหรือภาพรวมของการสดงชุด฿ดชุดหนึ่ง ดยมีองคแประกอบ
฿นการสดงป็นสวนประกอบ  ชน  บทพลง  ลําดับทางการสดง นักสดง การตงกาย  การฟูอนรํา  ป็นตน   
นวคิด  หมายถึง  ความคิด฿นการกระทํารื่อง฿ดรื่องหนึ่ง ดยนําองคแประกอบดานตางๆ ที่กี่ยวของกับความคิด 
มาป็นสวนหนึ่ง฿นการปฏิบัติ  

การสดงภูเทสามผาประกอบ 
การบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                

การสดงภูเทสามผา  
(ภูเทสกลนคร ภูเทกาฬสินธุแ ละภูเทรณูนคร) 

บบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด 
 ละวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ 

----------------------------------------- 

-ความป็นมา   
-รูปบบการสดง  

นวคิดละทฤษฎ ี
กี่ยวกบัการพัฒนางานดาน 

นาฏศิลปพื้นมือง 
นวคิดการอนุรักษแ

ละการพัฒนา 

ทฤษฎี

สุนทรียศาสตรแ 

- นวคิด฿นการ
อนุรักษแ 

- นวคิด฿นการ
พัฒนา 

    

- ความงาม  
- ความปลกหู

ปลกตา- ความ
นาทึ่ง  

 

 

นวคิด฿นการพัฒนา 
การสดงภูเทสามผาประกอบการ

บรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 
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 การพัฒนาการสดง  หมายถึง  การกระทําดวยวิธี฿ดๆ ก็ตาม  ท่ีสงผล฿หกดิการปลี่ยนปลงเปจากดิม  
อาจปลี่ยนมาก  ปลีย่นนอย  หรอือาจกิดสิ่ง฿หมทดทน   ป็นวิธีที่เดกําหนดนวทางหรือวางผนเวลวงหนา  ต
สามารถปรับปลี่ยน  ยืดหยุดเดตามความหมาะ พื่อ฿หสอดคลองกับสภาพของความป็นจริงของตละบริบท  
 การอนุรักษแ  หมายถึง  การดูล  รักษา  ปูองกัน ละบูรณะ พ่ือ฿หคงคุณคาละเมกิดความสียหายหรือ
สูญสียเป฿นอนาคต 
 สุนทรียศาสตรแ  หมายถึง  ความงาม ความช่ืนชอบ ที่กิดจากการรับรู การรับชมละประสบการณแ  ดย
฿ชองคแประกอบดาน ความงาม ความปลกหูปลกตา ความนาทึ่ง ป็นนวคิด฿นการพัฒนาละสรางสรรคแผลงาน
การสดงดานนาฏศิลป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากอกสาร ตํารา งานวิจัย ทปบันทึกการสดง ละสื่อ฿นรูปบบอ่ืนๆที่กี่ยวของกับการ
วิจัย  
 2.  รวบรวมขอมูลดยการสัมภาษณแ ถึงประด็นความป็นมาของการสดงภูเทสามผาจากผูชี่ยวชาญทาง
ดนตรีพื้นบาน ละสัมภาษณแผูช่ียวชาญซึ่งป็นผูรียบรียงละป็นผูบรรลงบทพลงภูเทสามผาสําหรับบรรลง
ดี่ยวกีตารแคลาสสิก฿นประด็น นวคิด  ครงสราง  ละนื้อหาของบทพลง  
 3.  วิคราะหแขอมูลพื้นฐานบื้องตน฿นดานรูปบบของการสดงภูเทสามผาบบฉบับของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  ละวิคราะหแครงสรางของบทพลงภูเทสามผาสําหรับประกอบการ
บรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  พื่อ฿ช฿นการพัฒนารูปบบการสดง 
 4.  พัฒนารูปบบการสดง  ฿หมคีวามสอดคลองละมีความกลมกลืนกับครงสรางของบทพลงภเูทสาม
ผาสําหรับ฿นการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก   
 5.  ฝึกซอม ละผยพรการสดงประกอบบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก฿น  2  ทศกาล  เดก ทศกาล
กีตารแนานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร (Silpakorn International Guitar Festival 2016) ละทศกาลกีตารแ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา (Nakhon ratchasima International Guitar Festival 2016) 
 6.  วิคราะหแนวคิดการพัฒนาการสดงภเูทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกตีารแคลาสสิก   ที่เดจาก
กระบวนการคดิละดํานินการพฒันารูปบบการสดงอยางป็นระบบ  ดยนําสนอผลการวิคราะหแ฿นรูปบบการ
พรรณนาวิคราะหแ  ตามวตัถุประสงคแที่เดกําหนดเว 
 7.  สรุปผลละอภิปรายผล จากนวคิดดานการพัฒนาละการอนุรักษแ  รวมกับนวคิดทฤษฎีทาง
สุนทรียศาสตรแที่กี่ยวกับการพัฒนางานดานนาฏศิลป  เดก  ความงาม  ความปลกหูปลกตา ละความนาทึ่ง 
ทั้งนี้พื่อสดง฿หห็นถึงขอมูล นวคิด ละประด็นสําคัญ ซึ่งสามารถนําเป฿หกิดประยชนแกับผูที่สน฿จ฿นการศึกษา
หรือสรางสรรคแเดตอเป฿นอนาคต 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้  ดํานินการวิจัยชิงคุณภาพ ทําการวิคราะหแขอมูล สรุปผล ละอภิปรายผล฿นรูปบบของ
การพรรณาวิคราะหแ ดวยวิธีการบรรยายนื้อหา ตามวัตถุประสงคและกรอบนวคิดภาย฿ตการการอนุรักษและ
พัฒนา รวมกับ การวิคราะหแขอมูลจากนวคิดทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรแ ประกอบดวย ความงาม ความปลกหู
ปลกตา ละความนาทึ่ง ดยนําสนอขอมูลออกป็นประด็นตาง ๆ ตามกระบวนการดํานินงานวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคแ฿นการวิจัย 2 ประด็นหลัก ดังนี้  
 1. ความป็นมา ละรูปบบการสดงภูเทสามผาบบฉบับวิทยาลยันาฏศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธุแ  พบวา  การสดงภูเทสามผากิดขึ้นครั้งรก฿นชวง  ปี พ.ศ. 2522  ฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยอ็ด  มลีําดับการฟูอนริ่มจาก  ภูเทผากาฬสินธุแ  ภูเทผาสกลนคร  ละภเูทผารณูนคร การฟูอนจะประกอบ
นักสดงหญิงละนักสดงชายขามาประกอบท้ัง 3 ผา  หลังจากนั้นเมนานนัก วิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุแ เด
พัฒนาการสดง  “ภูเทสามผา”  ขึ้น฿นอีกรูปบบหนึ่ง มีความตกตางจากวิทยาลัยนาฏศลิปรอยอ็ดเมมากนัก  
ดยมผีูฟูอนป็นหญิงพียงอยางดยีว  มีลําดับการฟูอนริม่จาก ภเูทผาสกลนคร  ภูเทผากาฬสินธุแ  ละภเูทผา
รณูนคร  
  การสดงภูเทสามผาจึงมีตนบบที่สืบทอดมาถึงปใจจุบันป็น 2 รูปบบ คือ บบฉบับวิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  ซึ่งทั้งสองรูปบบเดรับการผยพรละทําการสดงมาอยางตอนื่อง
สามารถพบเดปพรหลาย฿นกิจกรรมละทศกาลตาง ๆ ละกิดการปรับปลี่ยนรูปบบการสดงจากดิม  พบวา 
มีรูปบบการสดงป็นการผสมผสานระหวางบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยอ็ด ฿นลักษณะของ “การพัฒนาควบคูเปกับอนุรักษแ”  พื่อ฿หการสดงนั้น ๆ  มีความนาสน฿จ หมาะสมกับ
อกาส฿นการสดง ผยพรสูกลุมคนท่ีหลากหลาย ละทันตอยุคสมัย฿นระดบัสากล รูปบบการสดงภูเทสามผาที่
พบ฿นปใจจุบันมีประด็นสําคัญตอเปนี้  
 1. รูปบบการสดงผสมผสานระหวางบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดละวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุแ  ชน  1) ฿ชรูปบบการสดง฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  ต฿ชรูปบบการตงกาย฿นบบ
ฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด ละ 2) ฿ชรูปบบการสดง฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด  ต฿ชการ
นําสนอการสดงดวยนักสดงหญิงลวน ตามบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ 
 2. รูปบบการสดงผสมผสานระหวางการสดงภเูทสามผารวมกับการสดงอ่ืน  ดังชน นําการสดง
กั๊บก฿บ หรือ การสดงมวยบราณ ขามาป็นสวนหน่ึงของการสดงภูเทผา หรืออาจนํามาสดงรวมกับภูเทผา
รณูนคร  สกลนคร ป็นการสดงที่มีท้ังชายละหญิง  ฿นขณะที่การสดงภเูทท่ีหลืออีกสองผานั้น฿ชนักสดงหญิง
ลวน  
 3. นํารูปบบการฟูอนภูเทรณูที่มีท้ังชายละหญิง ตงกาย฿นชุดสีน้ํางินขม ขามาสดงรวมกับฟูอนภู
เทผากาฬสินธุและภูเทผาสกลนคร ฿นบบดั้งดิม  
 4. ครื่องตงกายประกอบการสดงภูเทสามผา฿นปใจจุบันพบวามีทั้งการอนุรักษแ฿นบบดั้งดิมละการ
พัฒนาดวยการผสมผสานท้ังสองรูปบบขาดวยกัน ชน ตงกายบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ ต฿ชการติด
ฝูายที่มวยผม฿นบบวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด  หรือ ตงกายรวมกับการสดงชุดอื่น ๆ ชน การสดงภูเทผา
สกลนคร  นักสดงชายสวมชุดมวยบราณ นักสดงหญิงยังคงตงกาย฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ
ดั้งดิม ป็นตน 
 5. บทพลงประกอบสดงภูเทสามผา พบวา  บทพลงบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแเดถูก
นํามา฿ช฿นการผยพรอยางกวางขวาง 
 6. ลําดับการสดงภูเทสามผา พบวา  มีลําดับการสดง 2 รูปบบ  เดก  1) ลําดับการสดงริ่มจาก ภู
เทผากาฬสินธุแ ภูเทผาสกลนครละภูเทผารณูนคร  ป็นรูปบบของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด ซึ่งพบลําดับการ
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สดงชนนี้เมมากนัก  ละ 2) ลําดับการสดงริ่มจาก ภูเทผาสกลนคร ภูเทผากาฬสินธุและภูเทผารณูนคร ป็น
รูปบบของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ ซึ่งพบลําดับการสดงเดจากกิจกรรมของสถานศึกษาละหนวยงานตางๆ    
 7. ดานรูปบบการสดง พบวา การสดงภูเทสามผาประกอบดวยการ฿ชนักสดง฿น 2 รูปบบ  เดก  
1)  การสดงประกอบดวยนักสดงหญิงละชาย ป็นรูปบบท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด฿ชประกอบการสดง฿นภู
เทท้ังสามผา   ตปใจจุบันพบห็นการสดงชนนี้เมมากนัก ซึ่งหากมีนักสดงชายก็จะป็นการสดงรวม฿นฉพาะ
บางผาทานั้น   ละ 2) การสดงดวยหญิงลวน ป็นรูปบบท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ฿ช฿นทําการสดงทั้งสาม
ผา  ละสามารถพบเดจากหลายกิจกรรม ของสถานศึกษาตาง ๆ    
 8. ทาฟูอน฿นการสดงภูเทสามผา พบวา หากทําการสดงดย฿ชบทพลงตามบบฉบับ฿ด ก็จะนํา
ทาทางการฟูอนของบบฉบับนั้นประกอบการสดง  ฿นดานลีลาหรือรายละอียดตางๆ ของทาทางการฟูอนนั้นอาจ
ถูกปรับปลี่ยนเปจากดิมบาง นื่องจากปใจจัย฿นหลายประด็น ชน ความสามารถของผูสดง การปรับความสั้น
ความยาวขอบทพลง  การผสมผสานบทพลง  การผสมกับการสดง฿นชุดอื่น หรือจํานวนผูสดง ป็นตน ตทั้งนี้
ทาทางการฟูอนก็ยังคงรักษาอกลักษณแดั้งดิมเวเดอยางชัดจน  
 2. นวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก พบวา การพัฒนา
รูปบบการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก ป็นการพัฒนาซึ่ งมีนวคิดจากการนํา
ครงสรางของบทพลงที่เดรียบรียงข้ึนท้ัง 5 ทอน นํามา฿ช฿นการกําหนดนวทางพัฒนา  ประกอบดวย  
  1)  การกําหนดนวทางพื่อพัฒนารูปบบทางการสดง  ป็นกระบวนการกําหนดขั้นตอน฿นการ
ออกบบการสดง ดยนําขอมูลพื้นฐานที่กี่ยวของ฿นประด็นตางๆ มาป็นสวนหนึ่งของการกําหนดรูปบบการ
สดง  ดังชน ที่มาของการพัฒนารูปบบการสดง  ที่มาของบทพลงละบทพลงที่฿ชประกอบการสดง  ขอมูล
กี่ยวกับบทพลงภูเทสามผา ละขอกําหนดฉพาะของกิจกรรม ชน อกลักษณแทางวัฒนธรรมทองถิ่น  อกลักษณแ
฿นการบรรลงกีตารแคลาสสิก  อกาส฿นการสดง  พ้ืนท่ี฿นการสดง ป็นตน  
  2)  การกําหนดครงสรางของรูปบบการสดง ป็นการกําหนดกรอบพื่อ฿ชดํานินงานพัฒนา  ดังนั้น
การการสดงภูเทสามผาที่ตองทําการฟูอนประกอบการบรรลงดี่ยวดวยกีตารแคลาสสิก฿นครั้งนี้จึงเดนําครงสราง
ทางดนตรีมาทําการวิคราะหแพื่อกําหนดป็นครงสรางของการสดงหรือรียกวาลําดับทางการสดง  ซึ่งบงการ
สดงออกป็น 5  ชวง เดก 1) ชวงนํา 2) ชวงการสดงภูเทผากาฬสินธุแ   3) ชวงการสดงภูเทผาสกลนคร 4) 
ชวงการสดงภูเทรณูนคร ละ 5) ชวงทาย (Finale)     
  3)  การกําหนดนักสดง  ซึ่งป็นองคแประกอบสําคัญของการสดง฿นทุกๆรูปบบ พราะนักสดงถือ
ป็นหัว฿จสําคัญของการสดงละจะป็นตัวกําหนดนวทางขององคแประกอบ฿นดานอื่นๆ ตอเป  การสดง฿นครั้งนี้
เดกําหนดผูสดงป็นนักสดงหญิงลวนจํานวน 6 คน  ดยบงนักสดงออกป็น 3 กลุม จํานวนกลุมละ 2 คน 
  4)  การกําหนดครื่องตงกาย ป็นองคแประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะชวย฿หการสดงมีความ
สมบูรณแยิ่งขึ้น ดยพิจารณาจากขอกําหนด฿นการพัฒนาการสดงละความสอดคลองของ บทพลง รวมถึงการ
รักษาอกลักษณแดั้งดิม  ดังนั้นครื่องตงกายจึงป็นการผสมผสานการตงกายระหวางบบฉบับการสดงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและการตงกายบบวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด   
  5)  การกําหนดพื้นที่ละตําหนง฿นการสดง  ซึ่งป็นการกําหนดขอบขต พื่อ฿หกิดความสมดุล
ระหวางการสดงละการ฿ชพื้นที่ท่ีหมาะสม ดยมีนวคิดสําคัญ 2 ประการ  คือ 1) 
ลักษณะของวที่฿นการสดง ละ 2)  ความสําคัญของนักกีตารแคลาสสิกซึ่งป็นการสดงหลัก  
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  6)  การกําหนดทาทางการฟูอนรํา  ป็นนวคิด฿นการพัฒนาละออกบบทารําที่เดจาก ขอกําหนด
ดานความสอดคลองของบทพลงละการรักษาอกลักษณแดั้งดิม  ดังนั้นทาทางการฟูอน จึงนําทาฟูอนรําหลัก฿น
บบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแมาป็นทาฟูอนรําประกอบการสดง  ละดํานินการพัฒนา฿นทิศทางของ
การตัดทอดจํานวนทารําละพิ่มติมทาฟูอนรํา฿หมดวยทาช่ือมระหวางผูสดงทําการปรถว   
  7)  การกําหนดลักษณะการปรถว ป็นการกําหนดทิศทางการคลื่อนเหวของนักสดง฿นขณะฟูอน
รํา  ดยมีนวคิดมาจากการ฿หความสําคญักนักกีตารแคลาสสกิ  การนําสนอตามลําดบัการสดงของตละผา ละ
การ฿ชพื้นที่฿นการสดงที่มีอยูอยางจํากัด  ดังนั้นลักษณะการปรถว จึงประกอบดวยจํานวน  4  ลักษณะ  เดก  
1) การปรถว฿นลักษณะถวหนากระดาน  2) การปรถว฿นลักษณะการวางตําหนงบบจุดสามหลี่ยม  3) 
การปรถว฿นลักษณะการวางตําหนงบบจุดสามหลี่ยม ละ 4)  การปรถว฿นลักษณะการตั้งซุม   
 จากนวคิด฿นการพัฒนารูปบบการสดงภูเทสามผาที่เดนําสนอป็นขั้นตอนตางๆ นี้  พื่อนําสนอ฿ห
ห็นถึงลักษณะการพัฒนา  ที่มีกระบวนการคิดอยางป็นระบบดยคํานึงถึงความสอดคลองละการศึกษาขอมูลที่มี
ความสัมพันธแระหวางองคแประกอบตาง ๆ  ซึ่งการพัฒนานั้นเมวาจะป็นเป฿นทิศทางที่มีการปรับปลี่ยนมากนอย
พียง฿ดก็ตาม  สิ่งท่ีควร฿หความสําคัญละคํานึงถึงคืออกลักษณแของการสดงนั้น ๆ  ชน  บทพลง  ครงสรางหรือ
ลําดับทางการสดง  นักสดง  ทาทางการฟูอนรํา  การตงกาย  ป็นตน  สิ่งหลานี้ลวนป็นครงสรางหลักที่
ผูพัฒนาจะตองรักษาเวถึงมวาจะตองมีการปรับปรุงปลงก็ตาม  พราะองคแประกอบหลานี้หากรักษาละ
ดํานินการเดอยางถูกตองลวนั้น ก็ทากับการรักษาคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมที่สดงถึงความป็นตัวตน฿หคง
อยูเดสืบเป   
 

 
 
ภาพที่ 2  การสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 
 
อภิปรายผล 
 จากบทสรุปผลของนวคิด฿นการที่นําสนอ฿นบื้องตน มื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคแของกรอบนวคิด฿น
การวิจัยดานการอนุรักษและดานการพัฒนา  นวคิดทางสุนทรียศาสตรแ ฿นดานความงาม  ความปลกหูปลกตา 
ละความนาท่ึง  พบวา  มีความสอดคลองดังการอภิปรายซึ่งจะนําสนอเว฿น 2 ประด็นหลัก ดังนี้  
 1. แนวคิดในการอนุรักษ๑และการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผําประกอบการบรรเลงเด่ียวกีตาร๑
คลาสสิก 
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  จากการศึกษาความป็นมาของการสดงภูเทสามผาพื่อ฿ชประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  
ซึ่งป็นการสดงที่ประกอบดวยวัฒนธรรมตะวันตกละวัฒนธรรมตะวันออก  ภาย฿ตการดํานินงานพื่อลกปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหวางนานาชาติ  ดยทําการสดง฿นวทีที่มีรูปบบความป็นสากลทางดนตรีดยฉพาะ ละ฿น
ขณะดียวกันการสดงตองสื่อถึงอกลักษณแทางวัฒนธรรมละสามารถสดงถึงลักษณะฉพาะความป็นตัวตนของ
ตละประทศเดอยางอยางชัดจน นอกจากนี้ยังตองมีความสอดคลอง หมาะสม กับบริบทละขอจํากัดตางๆ  
พื่อ฿หการสดงสามารถสรางความสน฿จ  ผยพรสูกลุมคนที่หลากหลายละทันตอยุคสมัยที่ปลี่ยนปลง เป฿น
ระดับสากล  ซึ่งนวคิด฿นการพัฒนาสดงภูเทสามผาพื่อ฿ชประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิกจึงป็นการ
พัฒนาผลงานที่มีนวคิดสอดคลองกับผลการศึกษา ดานนาฏยพานิชยแซึ่งป็นรื่องของนวทางการอนุรักษและ
พัฒนานาฏศิลป฿หคงอยู฿นสังคมปใจจุบัน มีการดํานินงานอยู 2 นวทาง คือ ปลี่ยนปลงการสดงพื่อ฿หขากับ
ธุรกิจชิงพาณิชยแ ละ การ฿หความสําคัญกับวัฒนธรรมดั้งดิมตนํารื่องการพาณิยชนแขามาสริมพื่อชวย฿หกิด
การพัฒนา พราะศิลปะทุกขนงยอมมีการปลี่ยนปลงเปตามกาลวลา ตที่สําคัญคือตองทราบพื้นฐานดั้งดิม 
บอกที่มาที่เปเดอยางมีหตุผล  เมทํา฿หขาดความสมดุล (นรีรัตนแ  พินิจธนสาร.  2533 : 221-222) ดังนั้นการ
อนุรักษและการพัฒนาจึงป็นสิ่งที่ตองตระหนักถึง  ละควรกระทําควบคูกันเป  ความสอดคลองของนวคิด฿น
การศึกษาครั้งน้ี สามารถอภิปรายเดป็น 2 ประด็นหลัก เดก นวคิดดานการอนุรักษและนวคิดดานการพัฒนา  
ดังนี ้
  1.1 นวคิดดานการอนุรักษแที่ปรากฏ฿นการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแ
คลาสสิก พบวา ป็นการสดงที่ตองการรักษาอกลักษณแทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งป็นลักษณะฉพาะของการสดงภู
เทสามผา฿หยังคงอยู  ดยสามารถนําสนอละรักษารูปบบการสดงเวเดอยางหมาะสม  ถึงมการสดง฿นครั้ง
นี้จะป็นการสดงประกอบบทพลงภูเทสามผาที่ศิลปินกีตารแคลาสสิกเดรียบรียงขึ้น฿หมดวยครื่องดนตรีสากล
พียงช้ินดียวก็ตาม ตบทพลงดังกลาวป็นการรียบรียงท่ียังคงรักษาครงสรางละอกลักษณแของบทพลงดั้งดิม
เวชนกัน  ฉะนั้นการสดงประกอบการบรรลงจึงป็นสิ่งที่ชวยติมต็มถึงอกลักษณแทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น฿ห
ห็นป็นภาพท่ีชัดจนยิ่งขึ้น 
   การสดงภูเทสามผาดังกลาว จึงป็นการอนุรักษแดยนํารูปบบการสดง฿นบบวิทยาลัยนาฏ
ศิลปการฬสินธุแป็นนวทาง฿นการพัฒนา นื่องจากครงสรางของบทพลงนั้นป็นการรียบรียงมาจากครงสราง฿น
บบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแป็นหลัก  ดังนั้นมื่อวิคราะหแนวคิดถึงการอนุรักษแรูปบบการสดงภูเทสาม
ผา฿นบบดั้งดิม ท่ีปรากฏ฿นการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก จึงประกอบดวย 
   1.1.1 การอนุรักษแดานลําดับทางการสดง  เดก  การรักษาอกลักษณแดานลําดับการสดง฿น
บบวิทยาลัยนาฏศิลปการฬสินธุแ  คือ  ภูเทผาสกลนคร  ภูเทผากาฬสินธุแ ละ ภูเทผารณูนคร 
   1.1.2 การอนุรักษแดานทาทางการฟูอนรํา เดก การรักษาอกลักษณและการนําสนอดวย
ทาทางการฟูอนรํา฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแป็นหลัก 
   1.1.3 การอนุรักษแดานการตงกาย เดก การรักษาอกลักษณแฉพาะทางดานการตงกายของ
ภูเทผาสกลนคร  ภูเทผากาฬสินธุแ  ละภูเทผารณูนคร   
   1.1.4 การอนุรักษแดานนักสดง เดก การรักษาอกลักษณแการฟูอนรําดวยนักสดงหญิงลวน  
ซึ่งป็นรูปบบการสดง฿นบบวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ 
  1.2 นวคิดดานการพัฒนาของการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก  พบวา  
ป็นการพัฒนารูปบบการสดงที่กิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม ดวยบทพลงพื้นมืองของ เทยตบรรลง
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ดวยครื่องดนตรีสากล  นวคิดหลัก฿นครั้งนี้จึงป็นการพัฒนา รูปบบการสดงที่ กิดจากการปรับปรุง 
ปลี่ยนปลง พียงบางสวน ดยคํานึงถึงการรักษาละอนุรักษแรากหงาทางวัฒนธรรม ฿ชอกลักษณแทางวัฒนธรรม
ดั้งดิมป็นฐาน฿นการพัฒนา  ซึ่งนวคิดนี้จะเดรูปบบการสดงท่ีอาจเม฿ชสิ่ง฿หมพียง  ตป็นรูปบบการสดงที่
ปลี่ยนปลงสิ่งดิมป็นบางสวน พื่อ฿หกิดการรักษา สรางคุณคา ละสามารถนําสนออกลักษณแทางวัฒนธรรมเว
เดดั้งดิม  ดวยการประยุกตแจากรูปบบดิมพียงล็กนอย ดยการผสมผสานอกลักษณแดานลําดับทางการสดง 
ทาทางการฟูอนรํา นักสดง ละการตงกาย ท่ีป็นลักษณะฉพาะ฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแป็นหลัก 
รวมกับบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด ฉะนั้นนวคิด฿นการพัฒนาการสดงดานนาฏศิลปควบคูเปการอนุรักษแ 
จึงป็นหัว฿จสําคัญประการหนึ่งท่ีมีความสอดคลองกับการสรางสรรคแบทพลง฿นครั้งนี้ชนกัน   
   มื่อวิคราะหแนวคิดการพัฒนาจากรูปบบการสดงภูเทสามผา฿นบบดั้งดิม จึงพบนวคิด
สําคัญที่ปรากฏ฿นการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก เดก  
   1.2.1 การฟูอนรํา เดก การพัฒนาพิ่มติมทาทางการฟูอนรํา฿นชวงนํา ละชวงทายพลงพื่อ
ป็นทาช่ือมระหวางทาหลัก  ซึ่งเดกทาทางการฟูอนรําประกอบ฿นการสดงภูเทผาสกลนคร  ภูเทผากาฬสินธุแ  
ละภูเทผารณูนคร  ฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  
   1.2.2 การตงกาย  เดก  การพัฒนาดยการผสมผสานลักษณะการตงกาย฿นบบฉบับของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด ดยมีรายละอียดของการตงกาย฿นตละผาดังนี้   
    1.2.2.1  ภูเทผาสกลนคร  ประกอบดวย  การตงกายดวยสื้อขนกระบอก ผานุงยาว 
สีดํา ขลิบขอบดง  ผูกดวยผาสเบสีดง สวมล็บ ชนดียวกับการตงกายบบวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและการ
ตงกายบบวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด  ต฿ชการกลาผมสูง  ติดฝูายภูเทสีดง   
    1.2.2.2  ภูเทผากาฬสินธุแ ประกอบดวย การตงกายตามอกลักษณแของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธุแ ดวยสื้อขนกระบอกสีดํา ผานุงยาวทอดวยลายพื้นมือง หมสเบดวยฝูาพรวา กลาผมสูงผูกดวยผา
พรมน   
    1.2.2.3  ภูเทผารณูนคร  ประกอบดวย  ป็นการตงกายดวยสื้อขนยาว ผานุงยาว สี
น้ํางิน ขลิบขอบดง  พาดสเบสีขาว ชนดียวกับการตงกายบบวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและการตงกายบบ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด ต฿ชการกลาผมสูงติดฝูายภูเทสีขาว 
   1.2.3 บทพลง เดก การรียบรียงดยการผสมผสานบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ
ละวิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ด  ละการรียบรียงข้ึน฿หม฿นชวงทอนนํา  ละชวงทายพลง  ดังนี้  
    1.2.3.1 ทอนที่ 1 (Introduction) หรือ ชวงทอนนํา ป็นการสรางสรรคแจากการนํา
สํานียงการขับรองบบภูเทมาป็นตนบบของนวคิดดวยการรียบรียงข้ึน฿หม   
    1.2.3.2 ทอนท่ี 2 ป็นชวงของการนําสนอการสดงภูเทผากาฬสินธุแ  ซึ่ง฿นทอนพลงนี้
ป็นการรียบรียงบทพลงขึ้น฿หม  ประกอบดวยลายภูเทกาฬสินธุแ฿นบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแซึ่ง฿ช
ป็นชวงขึ้นตน จากนั้นจึงตอดวย ทอนดี่ยวครื่องดนตรีของลายภูเทลาะตูบตามบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยอ็ด ละตอดวยการบรรลงประกอบการขับรองดวยลายภูเทกาฬสินธแ฿นบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุแ 
    1.2.3.3  ทอนที่ 3  ป็นชวงของการนําสนอการสดงภูเทผาสกลนคร  ซึ่ง฿นทอนพลง
นี้ป็นการรียบรียงบทพลงขึ้น฿หม  ประกอบดวยลายภูเทนอย฿นชวงขึ้นตนดวย ละตอดวยการบรรลง
ประกอบการขับรองของภูเทสกลนครตามบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  



 

 

1276 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
    1.2.3.4  ทอนที่ 4  ป็นชวงของการนําสนอการสดงภูเทผารณูนคร 
ซึ่ง฿นทอนพลงนี้ป็นการรียบรียงบทพลงขึ้น฿หม ดย฿ชลายลมพัดพราวของการสดงภูเทสามผา฿นบบฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ  ซึ่งป็นการบรรลงพียงอยางดียวเมมีการขับรองประกอบ 
    1.2.3.5  ทอนที่ 5 ชวงทายพลง หรือ “ชวงหางพลง”  ซึ่งป็นการรียบรียงบทพลง
ขึ้นมา฿หม ดยนํานวคิดจากทคนิค฿น ทอนท่ี 1 มารียบรียงป็นบทสรุป฿นชวงทายจึงมีลักษณะคลายคลึกกับชวง
นํา฿นบื้องตน   
 2. แนวคิดทางสุนทรียศาสตร๑ด๎านความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความนําทึ่ง ของการแสดงภู
ไทสามเผําประกอบการบรรเลงเด่ียวกีตาร๑คลาสสิก 
  จากการวิคราะหแขอมูลองคแประกอบ฿นการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก 
พบวา มีสอดคลองกับนวคิดการสดงนาฏศิลปพื้นมือง฿นปใจจุบัน ป็นรูปบบการสดงที่เดพัฒนาดวยการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมภายนอก  ที่ปลี่ยนปลงจากสิ่งดิมหรือนําเปสูสิ่ง฿หมตามความนิยม฿นตละชวงของยุค
สมัย จนปรากฏ฿หห็นป็นรูปบบการสดงตางๆ  ซึ่งมุงหวัง฿หกิดสุนทรียภาพ฿นการชมการสดงที่มีความ
หลากหลาย ตอบสนองกับความตองการของผูชม นํามาสูการสรางความภูม฿จกับมรดกอันล้ําคาละอาจนํามาสูการ
สรางประยชนแ฿หกับสังคมเดอีกทางหนึ่ง (สุรพล  วิรุฬหแรักษแ.  2549 : 18)  การสดงภูเทสามผาประกอบการ
บรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก จึงป็นการพัฒนาดยกําหนดรูปบบที่สอดคลองกับนวคิดดานสุนทรียศาสตรแ พื่อ฿ห
กิดการรับรูถึงความงามดวยสัมผัสจากการฟใงละการห็นเปพรอมๆกัน การพัฒนาผลงานทางดานนาฏศิ ลป จึง
จําป็นตอง฿ช นวคิด  ทฤษฎี  ฿นศาสตรแดานศิลปะป็นพื้นฐานของความคิด รวมกับบริบทพื้นฐานละวัฒนธรรม
ของสังคมนั้น ๆ (ยศ  สันติสมบัติ.  2540 : 54-55) นื่องจากสิ่งหลานี้ทํา฿หราขา฿จความงามบื้องตนละนําเปสู
การรับรูเดจากการมองห็น การเดยิน ละการคลื่อนเหว องคแประกอบหลานี้จึงป็นสวนหนึ่งที่ปรากฏอยู฿นการ
สดง (สาขาวิชาศิลปกรรมละสาขาวิชาดุริยางคศาสตรแ.  2557 : 17-21) ฉะนั้นการรับรูความงาน฿นการสดงตาม
นวคิดทางสุนทรียศาสตรแที่กิดจากการสัมผัสสุนทรียธาตุของการสดง฿นดานความงาม ความปลกหูปลกตา  
ละความนาทึ่ง  จึงป็นสวนสําคัญสงผลตอความรูสึกของผูชม (กีรติ บุญจือ.  2522 : 263) ทั้งนี้นวคิดทาง
สุนทรียศาสตรแที่ปรากฏ฿นสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิกสามารถอภิปรายเดตามคิด 3 
ประด็นหลัก ดังน้ี 
  2.1 นวคิดทางสนุทรียศาสตรแดานความงาม   
   จากการวิคราะหแขอมูล พบวา นวคิดดานความงามที่ปรากฏ฿นรูปบบการสดงภูเทสามผา
ประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก ประกอบดวย 
   2.1.1 ลําดับทางการสดง ป็นการนําสนอการสดงที่มีความสอดคลองกับรูปบบการสดง
ดั้งดิม ละหมาะสมกับครงสรางบทพลงที่เดรียบรียงข้ึน฿หม  เดก   
    ทอนที่ 1 (Introduction)  กริ่นนําริ่มตน จากนั้นนักสดงผากาฬสินธุแจึงริ่มออกมา
ดานหนาวที  
    ทอนท่ี 2 (ภูเทผากาฬสินธุแ) การสดงภูเทผากาฬสินธุแ 
    ทอนท่ี 3 (ภูเทผาสกลนคร) การสดงภูเทผาสกลนคร 
    ทอนท่ี 4 (ภูเทผารณูนคร) การสดงภูเทผารณูนคร  
    ทอนท่ี 5 (Coda) การสดงรวมกันท้ังสามผา  
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   2.1.2 การคลื่อนเหว ป็นลักษณะการคลื่อนที่ของนักสดงเปยังตําหนงหรือทิศทางตางๆ  
ซึ่ง฿ชทาทางการฟูอนรําป็นสวนประกอบดยการหมุนวียนตําหนง  พื่อสรางความดดดนละนําสนอทาทางการ
ฟูอนรําประกอบบทพลงของตละผา รวมถึงการบงพื้นที่ทางการสดง ซึ่งสวนหนึ่งนักดนตรีจะนั่งบรรลงประจํา
ตําหนง  ดังนั้นการสดงฟูอนรําจึง฿ชพื้นที่พียงฝใ่ง฿ดฝใ่งหนึ่งทานั้น  ชน  หากนักดนตรีนั่ง฿นฝใ่งขวาของวที 
นักสดงจะทําการสดงบนพื้นที่ฝใ่งซายของวที พื่อมิ฿หป็นการบดบังความดดดนของนักดนตรี  นอกจากนี้ยัง
ป็นการสรางความสมดุลบนพ้ืนท่ีทางการสดง  
   2.1.3 ทาทางการฟูอนรํา ป็นการฟูอนรําที่ยังรักษาอกลักษณแทางวัฒนธรรมดวยทาฟูอนของ
ตละผาเวอยางชัดจน 
   2.1.4 บทพลง ป็นการรียบรียงที่สามารถนํารักษาความเพราะทางครงสรางละทํานอง
พลงซึ่งป็นอกลักษณแทางวัฒนธรรมดังดิมเวเดอยางชัดจน 
   2.1.5 นักสดง ป็นการนําสนอการสดงดวยนักสดงหญิงลวน ซึ่งมีความออนชอยสวยงาม  
พรอมท้ังการสรางความสมดุลทางการสดงนื่องจากการบรรลงดนตรีป็นนักดนตรีชาย   
   2.1.6 การตงกาย ป็นการตงกายดวยรูปบบฉพาะของตละผา ดังนั้นจึงป็นการสดงที่
ยังคงรักษาละถายทอดอกลักษณแทางวัฒนธรรมเวอยางชัดจน 
  2.2 นวคิดทางสนุทรียศาสตรแดานความปลกหูปลกตา 
   จากการวิคราะหแขอมูล พบวา นวคิดดานความปลกหูปลกตาที่ปรากฏ฿นรูปบบการสดงภู
เทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก ประกอบดวย 
   2.2.1 การคลื่อนเหว เดก การสดงที่มีความตกตางเปจากดิม ทั้งดานการสดงภูเทสาม
ผา฿นบบดั้งดิมที่฿ชพื้นที่ท้ังหมดบนวที  ละการสดงกีตารแคลาสสิกซึ่ง  ผูบรรลงจะ฿ชพื้นท่ีบริวณกลางวทีละ
ทําการนั่งบรรลงประจําตําหนงพียงอยางดียว ดังนั้นการสดง฿นครั้งนี้จึงป็นการสรางความปลกที่ตกตางเป
฿นวัฒนธรรมทางการสดงของการบรรลงกีตารแคลาสสิก  ดวยการบงสัดสวนพื้นที่ของนักกีตารแ฿หอยูยื้องเป
ทางดาน฿ดดานหนึ่งของวทีตยังคงนั่งบรรลงประจําตําหนงชนดิม ละพื้นที่วางอีกดานหนึ่งป็นการฟูอนรํา
ประกอบการบรรลง การคลื่อนที่ของนักสดงจะเมมีความซับซอนมากนัก นื่องจากการสดงละการจัดตําหนง
ของพื้นที่ยังคงรักษาความดดดน฿หกับนักดนตรีกีตารแคลาสสิกซึ่งป็นหัว฿จสําคัญของการสดง฿นวทีหงนี้  
    2.2.2 การฟูอนรํา เดก ทาทางการฟูอนรําที่สามารถนําสนอทวงทาที่ป็นอกลักษณแทาง
วัฒนธรรมเวเดอยางชัดจน ตสิ่งที่สรางความปลกที่ตกตางนั้นคือการนําสนอทาทางการฟูอนรําประกอบ
ทวงทํานอง฿นการบรรลงดวยดนตรีสากลพียงช้ินดียวเดอยางลงตัว   
   2.2.3 บทพลง เดก การรียบรียงบทพลงภูเทสามผาสาํหรับการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก
ขึ้น฿หม  ป็นการสรางสรรคแสิ่ง฿หมซึ่งมีความปลกละตกตางเปจากดิม ดยผูรียบรียงเด฿ชทคนิค฿นการปรับ
สายกีตารแคลาสสิกป็นพิณ  พื่อตองการสื่อความป็นอกลักษณแของดนตรีอีสาน ดวยการรักษาสํานียงของดนตรี
พื้นมืองอีสาน จึงสรางความตกตางจากสียงของดนตรีตะวันตก  
   2.2.4 นักสดง เดก ผูที่สดง฿นวทีกีตารแคลาสสิกบบสากลจะประกอบดวยนักสดงซึ่งป็น
นักกีตารแคลาสสิกทานั้น ตการสดง฿นครั้งนี้เดนําการฟูอนรําขามาประกอบป็นสวนหน่ึงการบรรลง ถือเดวาป็น
ความตกตางจากดิมที่มีนักสดงระหวางนักกีตารแคลาสสกิละผูฟูอนราํ 2.2.5 การตงกาย เดก การบรรลงกีตารแ
คลาสสิก฿นบบสากลผูบรรลงนิยมสวน฿สสื้อช้ิตขนยาว หรือ ชุดภาพ฿นบบสากล หรือ ชุดสูท ต฿นการสดงครั้งนี้ผู
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บรรลงหรือนักสดงซึ่งป็นนักดนตรีกีตารแคลาสสิกเดปลี่ยนรูปบบการตงกาย฿นบบพื้นมือง พื่อ฿หมีความ
สอดคลองกับบทพลงละการสดง มีความตกตางเปจากวัฒนธรรมละคานิยมดั้งดิม รวมถึงนักสดงประยุกตแ
รูปบบดยผสมผสานลักษณะฉพาะของการตงกายภูเทสามผา฿นบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยอ็ดรวมเวดวยกัน 
  2.3 นวคิดทางสนุทรียศาสตรแดานความนาทึ่ง  
   จากการวิคราะหแขอมูล พบวา นวคิดดานความนาท่ึง ท่ีปรากฏ฿นรูปบบการสดงภูเทสามผา
ประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก ประกอบดวย 
   2.3.1 บทพลง ป็นการรียบรียงบทขึ้น฿หม ท่ีสามารถนําสนออกลักษณแทางของครื่องดนตรี
ดวยทคนิค฿นการปรับสายกีตารแคลาสสิก฿หป็นสียงพิณ จึงทํา฿หกิดความปลี่ยนปลงของดนตรีตะวันตก  
นอกจากน้ีการนําสนอดวยทคการบรรลงบบกีตารแคลาสสิก ดังนั้นจึงป็นการสรางความนาทึ่งป็นอยางยิ่ง  ดย
บทพลงสามารถถายทอดอกลักษณแทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสานของเทยดวยสียงของครื่องดนตรีพิณ พรอมทั้ง
อกลักษณแทางวัฒนธรรมตะวันตกดวยวิธีการบรรลง฿นบบกีตารแคลาสสิกเว฿นคราวดียวกัน 
   2.3.2 การสดง ป็นการนําสนอที่มีความตกตางทางวัฒนธรรม จนสดงถึงความนาทึ่ง เด
อยางชัดจน กลาวคือ การบรรลงกีตารแคลาสสิกที่ป็นสากลจะ฿หความสําคัญกับนักกีตารแคลาสสิกหรือนักดนตรีผู
บรรลง จึงเมมีการสดงอื่น฿ดขามาผสมผสาน ตการสดงครั้งนี้  เดนําการฟูอนรําขามารวมสดง จึงป็นการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม฿นรูปบบ฿หมท่ีผูชมยังเมคยห็นมากอน  
 

ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะ฿นการนําผลงานวิจัยเป฿ชประยชนแ 
  การศึกษานวคิดของการพัฒนาการสดงภูเทสามผาประกอบการบรรลงดี่ยวกีตารแคลาสสิก฿นครั้ง
นี้  ผูวิจัยตองการนําสนอ฿หห็นถึงกระบวนการของนวคิดที่ดํานินการอยางป็นลําดับขั้นตอนมีความสอดคลองตอ
การจัดการอยางป็นระบบของการดํานินงานดานนาฏศิลป ดยนําหลักการอนุรักษและพัฒนาขามา฿ชกําหนด
นวทาง฿นการออกบบการสดง นอกจากนี้ผลการศึกษาดานรูปบบการสดงละองคแประกอบของนวคิด 
สามารถนํามาป็นขอมูล฿หกับผูที่สน฿จพัฒนาการสดงภูเทสามผา หรือนํามาป็นนวทาง฿นการกําหนดทิศ
ทางการออกบบละพัฒนาการสดง฿นรูปบบอ่ืน ๆ เดอยางหมาะสมตอเป 
 2. ขอสนอนะ฿นการวิจัยครั้งตอเป 
  ฿นงานดํานินงานวิจัยดานนาฏศิลปหรือการพัฒนา สรางสรรคแทางการสดง ฿นรูปบบตางๆ  ซึ่ง
ผลงานดานนาฏศิลปที่มีอยูหลากหลายรูปบบ฿นปใจจุบัน สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ นวคิด฿นการกําหนดรูปบบพื่อ
สรางสรรคแผลงาน ชน การศึกษาอกลักษณแทางวัฒนธรรม ครงสรางของบทพลง องคแประกอบทางการสดง฿น
ดานนักสดง ทาทางการฟูอนรํา การตงกาย พื้นที่฿นการสดง อกาส฿นการสดง  สิ่งหลานี้หากมีการกําหนด
นวทางอยางป็นระบบลวนั้น  เมวาจะดํานินงานพัฒนาหรือปรับปรุงการสดงพียงล็กนอย หรือพัฒนารูปบบ
การสดงจนเปสูการปรับปลี่ยนกิดป็นการสดงรูปบบ฿หมก็ตาม   ผลงานที่เดสรางสรรคแขึ้นก็จะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการเดอยางหมาะสมละสวยงาม  ละสิ่งสําคัญที่ควรตะหนักถึงคุณคา฿นการการสราง
ผลงาน นั่นคือ การอนุรักษและพัฒนา  สามารถดํานินงานควบคูเปพรอมกันเด ตหากละลยเมรักษากนท ของ
ภูมิปใญญาดั้งดิมเวบาง  มีคพัฒนาปรับปลี่ยนดยเมคํานึงถึงความถูกตอง ก็จะกิดตการปลี่ยนปลงเปขางหนา 
จนกระทั่งเมหลงหลือวัฒนธรรมที่ป็นองคแความรูละภูมิปใญญาดั้งดิมเว฿หเดศึกษาละสรางสิ่ง฿หม ๆ เดตอเป฿น
อนาคต 
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THE CASE STUDY OF KAREN WOVEN TEXTILE OF DRAMATIC ARTS 
MOOBAAN YANG NAMGLADTAI, YANGNAMGLADTAI SUB-DISTRICT, NONGYAPLONG DISTRICT, 

PHETCHABURI 
 

จิตสุภวัฒน๑ สําราญรัตน 
Jitsupawat Samranrat  

อาจารยแประจําสาขาวิชานาฏดรุิยางคศาสตรแ คณะมุนษยศาสตรและสังคมศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบรุี 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาขั้นตอนละวิธีการทอสื้อกะหรี่ยง ที่฿ชป็นชุดประจําผา
กะหรี่ยง 2) ป็นการสรางสรรคแงานทางนาฏยประดิษฐแ  ฿นรูปบบการสดงพื้นบานของกลุมชาติพันธุแของหมูบาน
ยางน้ํากลัด฿ต  ตําบลยางน้ํากลัด฿ต  อําภอหนองหญาปลอง  จังหวัดพชรบุรี ป็นงานวิจัยคุณภาพ วิธีการศึกษา
จากอกสาร ละการลงพื้นที่ภาคสนามการสัมภาษณและการสังกตการณแ ดยจะมีการนําผลจากการก็บขอมูล
ทั้งหมดมาสังคราะหและสรางสรรคแผลงาน ผลการวิจัยพบวาผาทอกะหรี่ยงจัดป็นงานชางฝีมือประภทผา ละมี
ผลิตภัณฑแจากการทอผาที่นิยมทํากันมานานลว฿นชุมชนชาวบานกะหรี่ยงทบทุกบาน ดยจะ฿ชการทอดายครื่อง
ทอผาบบก่ีที่อวที่มีลักษณะพิศษสามารถคลื่อนยายเปทอ฿นที่ตางๆเดอยางงายดาย ผาทอกะหรี่ยงของหมูบาน
ยางนํ้ากลัด฿ต  ตําบลยางนํ้ากลัด฿ต  อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี  
 ดยผูวิจัยเดคิดประดิษฐแการสดงท่ีบงบอกถึงขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยงของชาวบาน฿นตําบลยาง
น้ํากลัด฿ต  อําภอหนองหญาปลอง  จังหวัดพชรบุรี  ดยผูวิจัยมีการนําทาทางของนาฏศิลปท่ีสื่อ฿หห็นลกัษณะของ
การทอผากะหรี่ยง ชน 1)การดินก็บฝูาย  2)การยอมฝูาย  3)การทอผาตามลวดลายตางๆ  4)การที่เดผาตามที่
ตองการละนําเป฿ช฿นประยชนแตางๆ  ฿นการจัดทําวิจัยรื่องนี้พื่อป็นการชวยกันอนุรักษแประพณีพิธีกรรมละ
สงสริมภูมิปใญญาทองถิ่นที่สั่งสมกันมาจากบรรพบุรุษที่มีคุณคา  ละถือป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดสู
ลูกหลาน  ซึ่งควรกการรักษาละสืบทอดตอเป  
คําสําคัญ :  นาฏยประดิษฐแ, ผาทอ, กะหรี่ยง   
 
ABSTRACT 
 This article aims to study the procedures and methods of textile  weaving by the Karen. 
The textile is used as a Karen tribal dress,  as a work of art in the retual  dance style of the ethnic 
group of Moobaan Yang Namgladtai village, Yangnamgladtai Sub-district, Nongyaplong District, 
Phetchaburi. The research by studying the documents, interviewing and observing the  found that 
Karen’s textiles is categorized as it is made by skilled craftsman, these weaving products have 
long been popular in the Karen community of almost every home. It is a considered as folk’s art. 
The backstrap loom is used to weave the clothes, the loom can be easily moved from place to 
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place. The folks spend this leisure time weaving the textiles after doing house chores or different 
kind of activities.  
 The Karen’s textile of Moobaan Yangnamgladtai, Yangnamgladtai sub-district, Nongyaplong 
district, Phetchaburi has been made for clothing from generation to generation. Due to the 
lifestyle of the Karen that takes their tradition and folk’s ceremony quite strictly, for example, the 
architectural styles of their houses, or the way the women in the tribe are dressed. Every 
households in the village are suppose to be able to weave their own clothes, or textile. When 
the folks are married, they will make a piece of white clothe for their children. The clothe is used 
in daily life which has a unique style of colorful pattern, the researcher has invented 
choreography in the dance that portrays the way of the Karen’s people weaving their clothes. 
The researcher has chosen the dancing moves of Dramatic Arts for the performance that portrays 
the process of making Karen’s clothes, or textile such as 1) Harvesting the cotton, 2) Dyeing the 
cotton, 3) Weaving into patterns, and 4) The benefits of using the clothes or textiles. The purpose 
of this research is to preserve the tradition of Karen and support the wisdom of locals that has 
been inherited from ancestors as it is the cultural legacy which must be preserved to the next 
generations.  
Keywords :  Choreography, Woven clothes,  Karen 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย 
 ชนชาวขาผากะหรี่ยงป็นชาวขาที่อยู฿นกลุมจีน-ธิบต ช่ือกันวามีถิ่นฐานถิ่นกํานิดดิม อยูที่บริวณ
มองกลียตอมาเดอพยพเปอยูธิบต ละมื่อถูกกองทัพจีนรุกรานก็ถอยลงมาทาง฿ต ตั้งตบริวณที่ราบลุมมน้ํา
ยงซีกียง จนกระทั่งลงมาถึงดินดนลุมมน้ําสาระวินกะหรี่ยง ฿นประทศเทยป็นกะหรี่ยงที่อพยพมาจาก
ประทศพมาท้ังสิ้น การอพยพขามา฿นประทศเทย ฿นยุครกมีสาหตุมาจากการหนีภัยสังคม฿นสมัยมื่อพระจาอล
องพญา (อองจยะ) ทําสงครามกับพวกมอญ ชนผาชาวกะหรี่ยงจึงเดหนีภัยพากันขามา฿นขตดนเทย ละ฿น 
พ.ศ. 2428 มื่ออังกฤษยึดพมาหนือเดลว ละทําการปราบปรามชนชาวขา ผากะหรี่ยงที่ข็งขอตออังกฤษนั้น 
ทํา฿หชาวกะหรี่ยงตองอพยพขามา฿นประทศเทยอีกระลอกหนึ่ง ถึงมวา จะเมปรากฏหลักฐาน ป็นที่นนอนวา
กะหรี่ยงเดอพยพขามา฿นประทศเทยตั้งตมื่อเหร ตอาจจะสันนิษฐานเดวาขามาตั้งตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
พราะกรมพระยาดํารงราชานุภาพเดขียนเว฿นหนังสือรบกับพมาวา ครั้งมื่อพระนรศวรมหาราช ทรงยกทัพเปตี
มืองตองอูเดมีมทัพคนหนึ่งป็นชนชาวขาผากะหรี่ยงจํานวนกะหรี่ยงที่อพยพขามา฿นประทศเทยมีจํานวนพิ่ม
มากขึ้น฿นปลายศตวรรษที่ 18 ฿นรัชสมัยของพระบาทสมด็จพระจุลจอมกลาจาอยูหัว (ตรึง฿จ  บูรณสมภพ, 2544 
: 281)  
 กลุมชาติพันธุแกะหรี่ยง ฿นประทศเทย ป็นกลุมชาติพันธุแที่มีการกระจายตัวประชากร อยู฿นจังหวัด
กาญจนบุรี พชรบุรี ราชบุรี นครปฐม ละสุพรรณบุรี ชนชาวขาผากะหรี่ยง ป็นชนชาติพันธุแ กลุมหนึ่งที่อาศัยอยู
หนานน฿นบริวณภาคหนือ ละตะวันตกของประทศเทย ช่ือ “กะหรี่ยง” ป็นช่ือที่รียกกันตามอยางมอญ ซึ่ง
รียกกลุมชนชาติพันธุแนี้กันวา “กะรง” ชนผากลุมนี้ (ยกวนกลุมตองสู) รียกตนองกันวา “ปกากะญอ” ซึ่งปลวา 
“คน” ทางภาคหนือ ของประทศเทย ละทางรัฐฉานของพมา กลุมชนผานี้ป็นที่รูจัก฿นนามวา “ยาง” ซึ่งป็นคํา 
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ที่พวกชาน หรือเทย฿หญ฿ชรียกชนชาวขาผากะหรี่ยงพมา จะรียกผากะหรี่ยงกันวา “คะหยิ่น” ซึ่งหมายถึง 
กะหรี่ยงสะกอ ละกะหรี่ยงกะปวแ นอกจากคํานี้ลว ยังพบกันวามีการ฿ชคําวา “กะหรี่ยงขาว” ซึ่ง฿ชรียกทั้ง
กะหรี่ยงสะกอ ละกะหรี่ยงกะปวแ สวนทางภาคตะวันตกชน จังหวัดราชบุรี พชรบุรี ประจวบคีรีขันธแ บางครั้งจะ
฿ช คําวา “กะหราง”  
 กะหรี่ยง฿นประทศเทยดิมมีอยูดวยกัน 4 กลุม฿หญ ๆ คือ 1.) กะหรี่ยงสะกอ กะหรี่ยงกลุมนี้฿กลชิดกับ
ชนชาติพมามาก ซึ่งชาวพมารียกชนชาวขาผากะหรี่ยงกลุมนี้วา “กะหรี่ยงพมา” กลุมนี้ จะเดรับการศึกษา
มากกวากลุมอื่น ๆ นื่องมาจากอิทธิพลการนับถือศาสนาพุทธ ละศาสนาคริสตแ กะหรี่ยงกลุมนี้มีประชากรมาก
ที่สุด฿นจํานวนกะหรี่ยง฿นประทศเทย รวมกันประมาณ 500,000 คน (สถิติปี พ.ศ. 2526) อาศัยอยูมาก฿นจังหวัด
มฮองสอน ชียง฿หม ตาก ละอีกหลายจังหวัดกระจายกันเป฿นประทศเทย 2.) กะหรี่ยงปวแกลุมนี้฿กลชิดกับชน
ชาติมอญ รับอาวัฒนธรรมจากมอญมา฿ช ชน การนับถือศาสนาพุทธลัทธิถรวาทอีกทั้งยัง ฿ชภาษาพูด ละภาษา
ขียนจากมอญดวย ปใจจุบันตั้งถ่ินฐานอยูท่ีบริวณจังหวัดชียง฿หม ตาก ละจังหวัดอื่น ๆ บาง มีประชากรประมาณ 
70,000 คน มากป็นที่ 2 รองจากกะหรี่ยงสะกอ 3.) กะหรี่ยงบว หรือคะยานั้น ชาวหนือจะรียกกันวา “ยาง
ดง” คงป็นพราะชอบสวมชุดสีดงสมอกลุมนี้เมคอยจะมีบทบาทมากพราะ มีจํานวนนอยลว พึ่งจะอพยพขา
มาอยูที่จังหวัดชียง฿หม ละตาก ฿นระยะหลังนี้อง 4.) กะหรี่ยงตองตู ปลวา “ชาวภูขา” พราะอาศัยกันอยู฿น
พื้นที่ที่ป็นภูขาสูง ๆ ชาวเทย฿หญรียกพี้ยนเปวา “ตองสู” ป็นที่นาสังกตวากะหรี่ยงตองตูนี้จะมีลักษณะทาง
กายภาพตางจากกะหรี่ยงกลุมอื่นอยางสิ้นชิง  คือ ชาวตองตูจะมีผิวคล้ํา ผมดกดํา ขนดก ซึ่งกะหรี่ยงกลุมอื่นจะมี
ผิวหลือง อาศัยอยู฿นประทศเทยจํานวนเมมาก ฿นมฮองสอนพียงจังหวัดดียวทานั้น 
 กลุมชาติพันธุแกะหรี่ยง฿นจังหวัดพชรบุรี ชนชาวขาผากะหรี่ยง฿นอําภอทายาง มื่อประมาณ 200 ปี 
ชนชาวขาผากะหรี่ยงกลุมนี้อพยพมาอยูที่ ตําบลสองพี่นอง ท่ีบานสี่พี่นอง บานวังวน บานทาลิงลม ละบานหนอง
ปืนตก ฿นขตกิ่งอําภอหนองหญาปลอง มีชนชาวขาผากะหรี่ยงอาศัยอยู 2 ตําบล คือ ตําบลยางน้ํากลัดหนือที่
บานหวยหง บานทาสลา บานลิ้นชาง ละตําบลยางน้ํากลัด฿ต มีหมูบานพลุพลู บานยางน้ํากลัด฿ต ละบานหวย
สาลิกา พื้นที่ดั้งดิมของตําบลยางน้ํากลัด฿ต ป็นที่ราบ มีขาลอมรอบป็นปุาสมบูรณแ มีตนเม฿หญนานาชนิด ละ
สัตวแปุาจํานวนมากมาย ชนชาวขาผากะหรี่ยงมีอยูตามนวชายดน บางกลุมจะอพยพถอยรนขามาป็นระยะ ๆ 
ซึ่ง฿ชวลา หลายช่ัวอายุคน นื่องจากกะหรี่ยงชอบทําเรลื่อนลอย จึงอพยพพื่อหาที่ทํากิน ดังนั้น  จึงมีชนชาวขา
ผากะหรี่ยงกลุมหนึ่งที่อพยพมาตั้งรกรากท่ีตําบลยางนํ้ากลัด฿ต ดยป็นชุมชนกลุมล็ก ๆ มื่อประมาณ 100 ปีศษ 
ชนชาวขาผากะหรี่ยงมีนิสัยรักอิสระชอบอยูตามธรรมชาติ ที่ป็นปุาขา มีความป็นอยูบบงาย ๆ ช่ือถือภูตผี 
การตงกายของชนชาวขาผาชาวกะหรี่ยงกับผาทอ ป็นของคูกัน ผาทอกะหรี่ยงป็นศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา 
ละป็นที่นาภูมิ฿จของชาวกะหรี่ยง วาผากะหรี่ยงป็นผาที่ทอดวยมือดยอาศัยครื่องมือ฿นการทอนอยที่สุดตผู
ทอตอง฿ชความพยายาม ป็นอยางสูงจึงจะสําร็จป็นผนืผาหนึ่งนั้น อาทิ ผานุง จะประกอบดวยลวดลายวิจิตรบรรจง 
มีมากมายหลากหลาย ละหลกสี สีที่นิยม คือ สีดง ละสีดํา สื้อ มีลักษณะป็นสื้อคลุมเมมีขน มีลวดลายนอย
กวาผานุง จะป็นลาย฿นนวตั้ง จะมียามเว฿ชสําหรับ฿สสิ่งของติดตัววลาดินทาง ทําดวยผาทั้งผืนชนดียวกันกับ
ผานุง ละสื้อ ผาทอกะหรี่ยงป็นศิลปะการทอผาที่สืบทอดตอ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ มีความป็นอกลักษณแของ
ชาวเทยภูขา ดยอาศัยสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ฿นอดีตชาวบานจะปลูกฝาูย สตรีชาวกะหรี่ยงจะก็บฝูายจากเรฝูายที่
ปลูกเว นํามาปใ่นป็นดายละทอป็นผืนผา สนดายจะยอมจากสีธรรมชาติซึ่งเดจากพืชพันธุแเมตาง ๆ การทอผา
กะหรี่ยงป็นการทอที่ชามาก ตอง฿ชความพยายามมากนื่องจากอุปกรณแที่฿ช฿นการทอมีขนาดล็กละสั้น ทํา฿ห฿ช
วลา฿นการทอมากดวย ความลําบาก฿นการทอผา ทํา฿หผากะหรี่ยงมีราคาพง (ตรึง฿จ  บูรณสมภพ, 2544 : 283-
284) 
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 จากการสัมภาษณแ ความป็นมาของการผาทอกะหรี่ยง ของชาวบานหมูบานยางน้ํากลัด฿ต ฿นอําภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดพชรบุรี พบวาการทอผากะหรี่ยงมีมาตอดีต นื่องจากการดํานินชีวิตของชาวกะหรี่ยงที่
ครงครัด฿นรื่องประพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมตาง ๆ เมวาจะป็นการสร างบานรือน หรือการตงกายที่ผูหญิง
กะหรี่ยงกือบทุกครัวรือน฿นหมูบาน จะตองทอผาป็น คือ มื่อตงงานมีลูกจะตองทอผาเว฿หลูกป็นผา  สีขาว 
มื่อครบกาดือนคลอดลูก ก็จะทอผาเดหลายผืน นําผามาตัดย็บป็นสื้อผา฿หลูก฿สอยางงาย ๆ ผาที่ทอ฿ช฿น
ชีวิตประจําวัน จะป็นสื้อกะหรี่ยงจะนนความสวยงาม ละความหนาของนื้อผา พราะวาหมูบานติดขตชายดน 
ภูขา ละมีปุาเมมาก มีอากาศหนาวย็น จึงตอง฿สสื้อผาหนาพื่อความอบอุนกรางกาย ซึ่งตอมาความจริญมีมาก
ขึ้น การตงกายของชาวกะหรี่ยงก็ริ่มปลี่ยนเปตามสมัยนิยม  ตก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประพณีการตงกายเว
บาง จะมีการตงกายดวยชุดกะหรี่ยง  ประจําทองถิ่น฿นงานประพณีตาง ๆ ชน ประพณีกินขาวหอ งานบวช งาน
ตงงาน ละงานสําคัญอื่น ๆ (ดอกเม คนบุญ, 2560 :สัมภาษณแ) 
 ผูวิจัยจึงตองการคิดประดิษฐแการสดงผาทอกะหรี่ยง ที่ป็นอกลักษณแทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธแ฿น
จังหวัดพชรบุรี  ป็นผลงานผานการทางสดงทางนาฏยประดิษฐแ  ดยจะนนถึงขนบธรรมนียมประพณี 
สอดทรกกิจกรรมการรียนการสอน฿นงานสรางสรรคแชุดนี้ ละอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม฿หอยูคูกับทองถิ่นละชาว
จังหวัดพชรบุรีตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1) พื่อศึกษาวิธีละขั้นตอนการทอผากะหรีย่ง ที่ป็นชุดประจาํชนผากะหรีย่ง หมูบานยางน้ํากลัด฿ต 
ตําบลยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบรุ ี
 2) พื่อป็นการสรางสรรคแผลงานทางนาฏยประดิษฐแชุดผาทอกะหรี่ยง฿นรูปบบของการสดงพ้ืนบาน
ของกลุมชาติพันธุแ  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผาทอกะหรี่ยง หมายถึง ผาทอของชุมชนชาวเทยกะหรี่ยงที่จะอาศัยกันอยู฿นขตวัฒนธรรมจังหวัด
พชรบุรีที่มีอกลักษณแตรงที่กรรม วิธีการทอผาดวยกี่อวการทอนั้นผูทอตองนั่งกับพื้น หยียดขาตรงเปขางหน าทั้ง
สองขางสนยืนมีสายหนังคาด รัดอบเปดานหลัง ฿ชนิ้ว หรือเมเผซี่ล็กๆ นั้นสอดดาย 
 กะหรี่ยงอําภอหนองหญาปลอง หมายถึง ชนผาที่มีการอพยพมาอยู฿นอําภอหนองหญาปลองจังหวัด
พชรบุรีดยมีวัฒนธรรมละความป็นอยู฿นรูปบบของกลุมชาติพันธุแกะหรี่ยง 
 นาฏยประดิษฐแ หมายถึง การสรางสรรคแผลงาน฿นรูปบบของการสดงพ้ืนบานของกลุมชาตพิันธุแกะหรี่ยง
฿นจังหวัดพชรบุรี 
 
กรอบแนวคิดวิ 
 จากการศึกษารื่อง “นาฏยประดิษฐแชุดผาทอกะหรี่ยง” กรณีศึกษา หมูบานยางน้ํากลัด฿ต ตําบลยางน้ํา
กลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาวิธีละขั้นตอนการทอผากะหรี่ยง ดย฿ช
หลักนวคิดทฤษฎีการสรางสรรคและนวคิดนาฏยประดิษฐแที่อาศัยบริบท สภาพวดลอม ศิลปวัฒนธรรม ประพณี
พิธีกรรมความช่ือของสังคม ดยนําขอมูลพื้นฐานมาวิคราะหแประกอบกับอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของมา
สรางสรรคแป็นผลงานการสดง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ระบียบวิธีวิจัยละขั้นตอนวิจัย มีจุดมุงหมายพื่อศึกษาขั้นตอนละวิธีการทอผาของชาวกะหรี่ยงที่
อาศัยอยู฿นตําบลยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ดํานินการวิจัยบบชิงคุ ณภาพ 
ประกอบดวย 1) การศึกษาอกสารประภทตางๆ ข้ันตอนละกรรมวิธีตางๆของการทอผาดยศึกษาจากวิทยานิพนธแ 
หนังสือ งานวิจัยท่ีกี่ยวของ จากหลงรวบรวมขอมูลจากสถานที่ตางๆ 2) การสังกตการณแบบมีมีสวนรวม ผูวิจัยเด
มีการศึกษาบบ การสังกตบบมีสวนรวมจากการที่ผูวิจัยขาเปมีสวนรวม฿นการเดฝึกทอผากะหรี่ยง ละรียนรู
การยอมฝูายจากสีธรรมชาติ 3) การสัมภาษณแ ฿ชการสัมภาษณแผูนําชุมชนละชาวบาน฿นหมูบานยางน้ํากลัด฿ต 
ตําบลยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ดยผูวิจัยมุงนนการสัมภาษณแจากผูนําชุมชน฿น
หมูบาน ทํา฿หผูวิจัยเดทราบขอมูลพิ่มติมนอกหนือจากคําถามที่เดสัมภาษณแเป ผูวิจัยเดมีการบันทึกการสัมภาษณแ
ละถอดองคแความรูของผู฿หสัมภาษณแป็นลายลักษณแอักษรละบันทึกป็นลายลักษณแอักษรที่ภาคผนวกบริบทที่เด
จากขอมูลอกสาร ละการรับถายทอดดยตรงจากคุณยาคุณยายที่เดรับการฝึกการทอผากะหรี่ยง มาตั้งตบรรพ
บุรุษ ละนําขอมูลที่เดมาตรวจสอบวิคราะหแ ละนําสนอผลการวิจัย 
 2. การก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ ป็นกลุมบุคคลที่มีความกี่ยวของกับการทอ
ผากะหรี่ยง฿นหมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ดยสามารถบงออกป็น ผูนําชุมชน
฿นหมูบาน คณะครูที่ป็นคนกะหรี่ยง฿นหมูบานลวถายทอดวิธีการทอผา฿หกับนักรียน฿นรงรียน ละชาวบาน฿น
หมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ที่เดทอผากะหรี่ยงป็นหรือนําผาทอกะหรี่ยงเป฿ช
สวม฿ส฿นชีวิตประจําวัน สําหรับขั้นตอน฿นการก็บรวบรวมขอมูล ขั้นรก฿ชการศึกษาจากอกสาร฿นการ฿หขอมูล
หลักละขอมูลรอง ศึกษาจากอกสารมีจุดมุงหมายหลักพื่อศึกษาขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยง฿นหมูบานยาง
น้ํากลัด฿ต ตําบลยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ขั้นตอมาคือการศึกษาภาคสนาม ทําการ

- ประวัติความป็นมาของกะหรีย่งที่อาศัยอยู฿นหมูบาน
ยางน้ํากลัด฿ต อาํภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
- วัฒนธรรมของหมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญา
ปลอง จังหวัดพชรบุร ี
- การตงกายของชาวกะหรีย่ง 
- ขั้นตอนละวธิีการทอผา 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ขั้นตอนการทอผากะหรีย่งนาฏยประดษิฐแชุดผาทอกะหรี่ยงของ
หมูบานยางน้ํากลัด฿ต ตําบลยางน้ํากลัด฿ต 
อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุร ี

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวคิดละทฤษฎีการสรางสรรคแ 

รวบรวมขอมูล วิคราะหแ จัดทําป็นรูปลมวิจัย 
ละ นําสนอ 

นาฏยประดิษฐแชุดผาทอกะหรี่ยง 
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สัมภาษณแ ผูนําชุมชน฿นหมูบาน ละคุณยาคุณยายที่ทอผากะหรี่ยง จากนั้นจึง฿ชการสังกตการณแ  ดยสังกตการ
ทอผากะหรี่ยงตามขั้นตอนละวิธีการทอผาที่เดรับการฝึกสอนมาจากบรรพบุรุษ ละการบันทึกภาพ 
 3. การวิคราะหแขอมูล ฿ชวิธีการวิคราะหแนื้อหา ดยตรวจสอบขอมูลจากหลายหลงพื่อ฿หขอมูลที่มี
ความถูกตองพียงพอละมีประสิทธิภาพพื่อนําขอมูลที่เดรับมาวิคราะหแ สังคราะหแ หาขอสรุปของขอมูล นําขอมูล
ที่เดจัด฿หป็นหมวดหมูละรียบรียงขอมูล ดย฿ชการวิจัยชิงพรรณนาละวิคราะหแ สรุปรียบรียงป็นลายอักษร 
ดยนําขอมูลจากอกสาร บทความ งานวิจัย ละการสัมภาษณแมาอางอิง วางผนการดํานินการ ละก็บรวบรวม
ขอมูล จากอกสาร หนังสือ งานวิจัยหลักฐานตางๆ รวมถึงการลงพื้นที่พื่อสัมภาษณแผูที่กี่ยวของตามกณฑแที่
กําหนด 
 4. การนําสนอผลงานนาฏยประดิษฐแชุดผาทอกะหรี่ยง การสดงจากขอมูล  ฿ชการนําสนอ฿นรูปบบ
ของการสดงบบนาฏยประดิษฐแ  ดยนําขอมูลที่เดจากการสัมภาษณแผูรู  ผูนําชุมชนละคุณยาคุณยายที่ทอผา
กะหรี่ยง สื่อ฿หห็นถึงขั้นตอนละวิธีของการทอผากะหรี่ยงมาสรางสรรคแผลงานการสดงพื้นบานของกลุมชาติ
พันธุแกะหรี่ยง 
 
ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยง 
 ชาวกะหรี่ยง฿นอําภอหนองหญาปลองจังหวัดพชรบุรี มีรูปบบการตงกายที่ถือเดวา ป็นอกลักษณแ  
อยางหนึ่งของชาวกะหรี่ยง฿นจังหวัดพชรบุรี คือ ผูหญิงจะสวมสื้อสีน้ํางิน หรือสีคราม มีลาย สีขาว ชมพู หลือง 
สม หรือสีดง ตามที่ห็นวาสวยงามปใกทรก฿นนวตั้งบริวณบา หรือตนขน หนาอกสื้อจะปใกรูปวงกลมตรงกลาง
วงกลมปใกสนดินสีตาง ๆ คลายป็นประกายออกจากศูนยแกลางวงกลม ตัวสื้อจะยาวละนุงซิ่นลายทรกนวนอน 
ตัวซิ่นจะมีการ฿ชกรรมวิธีการทอหลากหลายรูปบบ ชน การมัดยอม การชิต การจก ตีนซิ่น  สูงหนือตาตุม
ล็กนอย การตงกายของผูชายชาวกะหรี่ยง฿นจังหวัดพชรบุรีจะสวมสื้อผาฝูายตัว฿หญหลวม ๆ คอกลม ขนยาว
สามสวย ผาอก กระดุมหรือ฿ชผานื้อดียวกับสื้อทําสายผูกกับกระดุม พกหัวดวยผาสี ดยรวบขมวด฿หป็นปมชิด
หนือหนาผาก ละนุงจงกระบนดวยผาสีพื้น ชน สีมวง ทา น้ําตาล ป็นตน สวนด็กละผูหญิง จะมีสื้อบอก
สถานภาพของผูสวม฿สที่อายุยังเมถึง 15 ปีนั้น คือ จะสวมชุดที่ป็นทั้งสื้อ ละซิ่น฿นตัวดียวกันยาวกรอมขา ทํา
จากผาฝูายสีขาว 
 

              
 

ภาพที่ 1 : ภาพการตงกายผูหญิงชาวกะหรี่ยง ภาพที่ 2 : ภาพการตงกายของด็กผูหญิงละชาวบาน 
ที่มา : พิพิธภัณฑแพื้นบานรงรียนยางน้ํากลัด฿ต. , 2560 : 2. ที่มา : www.petchpoom.com , 2560 : (20 มิถุนายน 2561) 
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 ขั้นตอนการทอสื้อกะหรีย่งผูหญงิมี 5 ขั้นตอนดังน้ี  ขั้นตอนรกของการทอสื้อกะหรี่ยงผูหญิง คือการ
นําดายมาชน้ําลวขยี้ ๆ พื่อ฿หดายออนตัวลง ลวทน้ําท้ิงเป ขั้นตอนท่ีสอง นําขาวสุกมาท฿สกะละมัง ตรียมที่
จะขยําดาย ขั้นตอนท่ีสาม นําขาวมาขยี้กับดายทั้งกอน บด฿หขาวละอียด฿หน้ําขาวมันซึมขาเปกับดาย  ขั้นตอนท่ีสี ่
นําดายที่ขยี้กับขาวสุกสร็จลวมาสะบัด พื่อ฿หขาวนั้นหลุดออกจากดาย ขั้นตอนท่ีหา นําดายทีส่ะบดัขาวสร็จลว
มาตากดดป็นวลา 3 วัน 
 

            
 

ภาพที่ 3 : นําขาวมาขยี้กับดาย ภาพที่ 4 : นําดายมาสะบัดขาวออก 
ที่มา : พัศราพร  หงษแหิรัญ.  2560 : 10 ที่มา : พัศราพร  หงษแหิรัญ.  2560 : 10 
 

 วิธีการยอมดาย สน฿ยที่เดจาก “ดาย” นั้นจะมีสีขาว สีขาวขุน หรือสีน้ําตาลออน ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของ
ดาย ดังนั้นมื่อนํามาทอจึงตองนําดายเปยอมพื่อ฿หกิดสีที่สวยสดงดงาม฿นอดีตสีที่นํามายอมดายนั้นจะเดจากวัสดุ
ธรรมชาติซึ่งสามารถหาวัตถุดิบเดตามทองถิ่นเมวาจะป็นปลือกเม รากเม ดอก ผล หรือจากสัตวแบางชนิด ต
นื่องจากกรรมวิธี฿นการสกัดสีจากธรรมชาติคอนขางยุงยากละวัตถุดิบริ่มหายาก อีกทั้งสีสันที่เดเมมีความ
หลากหลายคุณภาพทํา฿ห฿นการยอม฿นตละครั้งเดเมดีนัก จึงมีการนําสีที่เดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรแหรือ
สีคมีมา฿ช฿นการยอม ซึ่งชวย฿หสะดวก รวดร็ว รวมทั้งยัง฿หสีสันตาง ๆ มากมาย สามารถเลระดับสีเด จึงทํา฿หผูที่
฿ชกรรมวิธีการยอมสีธรรมชาติ ลดนอยลงมาก ปใจจุบันสีที่นํามายอมสน฿ยดายสามารถบงเดป็น สีธรรมชาติ ละ
สีวิทยาศาสตรแ  สีที่เดจากธรรมชาติทั้งหมดเดมาจากพืช ละสัตวแบางชนิด สีที่เดจากพืชจะนํามาจากสวนตาง ๆ ซึ่ง
เดก ปลือก ราก กน ฿บ ดอก ละผล สวนสัตวแนั้นเดมาจาก “ตัวครั่ง” วัตถุดิบที่นํามา฿ชนั้น  ละกระบวนการ
฿นการยอมสีธรรมชาตินั้น ตละทองถิ่นก็จะมีความตกตางกัน สีสันท่ีเดจึงตกตางกันออกเป 
 

                
 

ภาพที่ 5 : นําดายมาตมลว฿สสีจากธรรมชาติ ภาพที่ 6 : นําดายที่ยอมลวมาตากดด 
ที่มา : พัศราพร  หงษแหิรัญ.  2560 : 10 ที่มา : พัศราพร  หงษแหิรัญ.  2560 : 10 
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 ต฿นปใจจุบันการยอมดายจากวัสดุสีธรรมชาตินั้นลดลงเป พราะวาเดมีการปรับปรุง฿ชดายสําร็จรูปที่
ผลิตขึ้นมา฿ชทดทนดายที่ผลิตจากสีธรรมชาติ ดยดายสีจากวิทยาศาสตรแนี้ มีลักษณะคลายกันละจะสะดวกสบาย
ตอการ฿ชงานมากกวา 
 ปใจจุบันถึงมวายังเมมีหลักฐานที่นชัดบงบอกถึงตนกํานิดของการทอผา ตก็สามารถทียบคียงกับ
หลักฐานอื่น ๆ ซึ่งมีความคลายคลึงกัน ดยมีหตุผลหลายอยางสนับสนุนนวคิดที่วา การทอผามีวิวัฒนาการ มาจาก
การ ทําชือก ทอสื่อ ละการจักสาน ดยฉพาะอยางยิ่งลายชือกทาบที่ปรากฏ รองรอย฿หห็นบนภาชนะดินผา 
ซึ่งพบป็นจํานวนมากตามหลงบราณคดี กอนประวัติศาสตรแสมัยหิน฿หม รื่อยมาจนถึงหลงบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตรแดวยหตุนี้อง จึงกลาวเดวาการทอผาป็นงานหัตถกรรมที่กากที่สุด฿นลกงานหนึ่ง หลักของการทอ
ผากะหรี่ยงจะคลายกับการทอผาทั่วเป ตอุปกรณแการทอ จะเมหมือนกัน วิธีการทอผากะหรี่ยงมีดังนี้ นําอา
สนดายมารียงตอกันอยางมีระบียบตามนวนอนดยพันรอบกับสวนประกอบของครื่องทอ ดยริ่มตนคลองดาย
ลงที่หลักที่ 1 สาวสนดายผานหลักท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7 นําเปคลองที่หลักที่ 8 ละสาวมาคลองที่หลักที่ 1 อีกรอบ นํา
ดายที่จัดหามามวน หรือปใ่น฿หป็นรูปกลม ๆ ลวนําเมซางมาวาง฿หพอหมาะกับความตองการกะระยะ฿หเดขนาดที่
จะนําอุปกรณแสียบเวตามรูที่ตองการคลองดายเปมา ลักษณะคลายถวรียงหนากะดาน฿หเดตามความตองการ 
ลวยกลงถอดออกมาทั้งหมดวางลง฿นนวนอน ดึงอุปกรณแออกจากเมซาง สียบลูคู฿หเดขนาด 45 องศา ลว
ริ่มทําการทอเปรื่อย ๆ ฿ชดายย็บป็นลวดลายตาง ๆ ตามที่คิดเวเมจํากัดวาจะป็นลายอะเร มื่อราทอผาสร็จ
ลวนําผาออกจากครื่องทอ พื่อมาตัดผา มื่อตัดชายผาสร็จลว ก็จะนํามามาบงครึ่งตัด฿หทาๆ กัน นําผ าที่ตัด
ทากันลวนั้นมาย็บติดกัน ดยที่จะตองย็บที่คอสื้อกอน 1 จุด ย็บที่สะดือ 1 จุด ย็บที่ชายสื้อ 1 จุด ละย็บที่
ขอบสื้อ 2 จุด ริ่มจากการย็บลายตรงหนาอกกอน พื่อจะทํา฿หผา 2 ช้ินนั้นติดกัน ลวย็บลายตามที่ราชอบ ย็บ
สีดงลายลูกซ ทําสน฿หตรงกันทุกสน พอย็บลายลูกซสร็จลว ก็ริ่มทําวงกลมป็นลายบวม ริ่มย็บขอบสื้อ 
ละลายสื้อตามที่ราตองการ฿หรอบตัวสื้อ 
 

            
 

ภาพที่ : 7 ภาพการขึ้นดาย  ภาพที่ 8 : ภาพการทอผาบบก่ีอว 
ที่มา : จิตสภุวัฒนแ  สําราญรัตน.  2561 : 10 ที่มา : จิตสภุวัฒนแ  สําราญรัตน.  2561 : 10 
 

 การทอผากะหรี่ยง฿นหมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ป็นภูมิปใญญา ของ
ปูุยาตายายที่สืบทอดศิลปะการทอผากะหรี่ยงสูลูกหลาน ดยอาศัยการดํานินชีวิต฿นประจําวันมาปรับ฿ช ดยเดรับ
การฝึกสอนจากบรรพบุรุษ ละมีการประยุกตแปรับปลี่ยนช้ินงานของผากะหรี่ยงที่ทอสําร็จลว ฿หขากับการ฿ช
งาน฿นทุกกลุมคน ดยนํามาสวม฿สหรือ฿ชประยชนแ฿นดานอื่นๆ เด ซึ่งผูวิจัยห็นวาควรกการสงสริมศิลปะการทอ
ผากะหรี่ยงของหมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ฿หป็นท่ีรูจัก อยางพรหลายมากขึ้น 
จึงเดนําขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยงที่เดศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม พื่อหาขอมูล มาจากการสัมภาษณแผูรู ผูนําชุมชน
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หรือคุณยาคุณยาย มาสรางสรรคแป็นผลงานการสดง ดยสื่อ฿หห็นขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยง฿นรูปบบ
ของ “นาฏยประดิษฐแชุดผาทอกะหรี่ยง” กรณีศึกษาหมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี 
฿นบบการสดงพื้นบานของกลุมชาติพันธุแกะหรี่ยง 
 

                    
 

ภาพที่ 9 : ภาพการสดงนาฏยประดิษฐแชุดทอผากะหรีย่งฯ ภาพที่ 10 : วงดนตรีพื้นบานของชาวกะหรี่ยง 
ที่มา : วนิดา  สงวนยวง. 2561 : 20. ที่มา : www.touronthail.com.  2556 : (20 มิถุนายน 2561) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่เดจากการรวบรวมอกสาร การสังกตการณแ ละการสัมภาษณแ ทํา฿หห็นถึงขั้นตอนละ
วิธีการทอผากะหรี่ยงของชาวบาน฿นหมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี รวมถึงห็นถึง
ประพณีพิธีกรรมตางๆ ของชาวกะหรี่ยงท่ี฿ช฿นการทอผา ท่ีมีความดดดน฿นลักษณะฉพาะตัว สามารถบงบอกถึง
ความป็นอกลักษณแของกลุมชาติพันธุแกะหรี่ยงเดป็นอยางดี  ซึ่งถือป็นภูมิปใญญาละศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่มี
คุณคาของชาวจังหวัดพชรบุรี 
 สิ่งที่สะทอนจากผลการศึกษาคือ เดทราบถึงประวัติความป็นมาละอุปกรณแที่฿ช฿นการทอผากะหรี่ยง ที่
ถือวาป็นอกลักษณแของกลุมชาติพันธุแกะหรี่ยงที่อาศัย฿นจังหวัดพชรบุรี ดยผูวิจัยนั้นเดนําขั้นตอนละวิธีการทอ
ผากะหรี่ยงสรางสรรคแป็นผลงานการสดง ตยังคงรักษาขนบธรรมนียม ชุดผาทอกะหรี่ยง ท่ีสดงถึงขั้นตอนการ
ทอผากะหรี่ยง ดยมีทารําที่บงบอกถึงกิริยาอาการของหนุมสาว นําผาละความป็นอกลักษณแมา฿ส฿นลายผาทอ
กะหรี่ยง ครื่องดนตรีจะ฿ชครื่องดนตรีพื้นบานผสมครื่องสากลพื่อพิ่มความสนุกสนานละจังหวะที่รา฿จมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งทํา฿หกิดรงบันดาล฿นการสรางสรรคแผลงานชุด “นาฏยประดิษฐแผาทอกะหรี่ยง” ที่สืบทอดกันมาตั้งต
อดีตจนถึงปใจจุบัน ซึ่งป็นมรดกทางภูมิปใญญาทองถิ่น ที่ยังคงความ ป็นอกลักษณแของกลุมชาติพันธุแกะหรี่ยง 
สอดคลองเปตามทฤษฎีนาฏยประดิษฐแ฿นดานอกลักษณแทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่ป็นการสรางสรรคแงาน
ทางดานนาฏศิลปท่ีสะทอนถึงอกลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ (สุรพล วิรุฬหแรักษแ.  2544 :225-228) 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 จากขอมูลขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยง ละรายละอียดกี่ยวกับงานวิจัยนี้ ชวย฿หกิดการสรางองคแ
ความรูกี่ยวกับขั้นตอนละวิธีการทอผากะหรี่ยงมากขึ้น ดยฉพาะความป็นอกลักษณแของผาทอกะหรี่ยง ฿น
หมูบานยางน้ํากลัด฿ต อําภอหนองหญาปลอง จังหวัดพชรบุรี ผลการวิจัยนี้สามารถนําเปพัฒนาศิลปวัฒนธรรมการ
สดงพื้นบานของกลุมชาติพันธุแกะหรี่ยง฿นจังหวัดพชรบุรีมากยิ่งข้ึน ทั้ง฿นงของการสืบทอด อนุรักษแ ละการป็น
ที่รูจักของคนอ่ืนๆ สืบตอเป 

http://www.touronthail.com/
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 สําหรับการศึกษาพิ่มติมตอเป ยังมีประด็น฿นดานการศึกษาถึงประพณีพิธีกรรมอื่นๆของชาวกะหรี่ยงที่
คนอื่นๆเมคอยเดห็นหรือรูจัก ดยจะมีการรวบรวมองคแความรูจากผูรูละปูุยาตายาย฿นชุมชนนั้นๆ จัดทําป็น
อกสาร พื่อป็นมรดกภูมิปใญญาทองถิ่นทางวัฒนธรรมของจังหวัดพชรบุรี฿หกลูกหลานตอเป 
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นาฏยประดิษฐ๑การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ 
THE CREATION OF THE KHON PERFORMANCE “PALI SEDUCES LADY MONTHO” 

 
พิเชษฐ๑  อํอนสําลี1 และ หฤทัย  นัยโมกข๑2 
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บทคัดยํอ 
 “นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุด พาลีกี้ยวนางมณฑ” มีวัตถุประสงคแ฿นการวิจัยพื่อศึกษารวบรวมขอมูล
กี่ยวกับการกี้ยวนางของตัวลิงละสรางสรรคแกระบวนทารําการกี้ยวนางชุดพาลีกี้ยวนางมณฑ วิธีการดํานินการ
วิจัยดย฿ชรูปบบ กระบวนการวิจัยชิงคุณภาพผสานกับกระบวนการสรางสรรคแการสดงละนําข อมูลที่เดมา
สรางสรรคแป็นกระบวนทารําการสดงขนชุดพาลีกี้ยวนางมณฑ  
 จากการดํานินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเดดังนี้ 1) บทกี้ยวนางของตัวลิง฿นวรรณกรรมรื่อง
รามกียรติ์ มีมาตั้งต฿นสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี ละสมัยกรุงรัตนกสินทรแ มีพียงตัวละคร 2 ตัว ฿นฝุาย
ลิงที่ปรากฏบท฿นตอนกี้ยวนาง เดก พาลี ละหนุมาน 2) นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุดพาลีกี้ยวนางมณฑ 
คณะผูวิจัยเดดํานินการศึกษารวบรวมขอมูลละนํามาออกบบทารําผานการตรวจสอบจากผูช่ียวชาญ ทารําที่
สรางสรรคแขึ้นมีครงสรางของทารํา 3 สวน เดก ทารําหลัก หมายถึง กระบวนทารําที่฿ช฿นการกี้ยวพาราสี ทารํา
ตามบทรอง หมายถึง กระบวนทารําที่รํา฿ชสื่อความหมายทนคําพูด ละอารมณแตามความรูสึก ละทารําฉพาะ 
หมายถึง กระบวนทารําที่คณะผูวิจัยเดสรางสรรคแขึ้นละนํามา฿ชฉพาะการกี้ยวนาง฿นตอนนี้ทานั้น เดมีการ
สรางสรรคแพิ่มติมการคลื่อนเหวของตัวลิง ดยพิ่ม฿หมีการคลื่อนเหว฿นลักษณะการนั่งกี้ยวดยจะคลื่อนตัวเปทาง
ดานซาย ละทางดานขวาของตัวนาง กลาวเดวาป็นรูปบบกระบวนทารํา฿นการกี้ยวนางที่มีลักษณะพิศษฉพาะดย
การ฿ชพื้นที่จะป็นอิสระ฿นการคลื่อนที่มากข้ึนกวากระบวนทารํา฿นการกี้ยวนางที่คยปรากฏมากอน  
คําสําคัญ : นาฏยประดิษฐแ, พาลีกี้ยวนางมณฑ, การรํากี้ยวนางของตัวลิง, การสดงขน  
 
Abstract 
 The objective of the research The Creation of the Khon Performance “Pali Seduces Lady 
Montho" is to study the general information about the monkey role in courtship scenes and the 
creation of the choreography for the scene where Pali seduces Lady Montho. The methodology 
used for this qualitative research and gathering information about the creation of the "Pali 
Seduces Lady Montho" choreography.  
 The result of the research can be summarized as follow:  1) there are dramatic scripts 
about the monkey role courtship scenes dating from the Ayutthaya period, Thonburi period and 
Rattanakosin period. In those scenes, there are only 2 featured monkey characters, Pali and 
Hanuman. 2) For the creation of the performance "Pali Seduces Lady Montho", the research team 
gathered and studied relevant information to create the choreography, which has been examined 
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and approved by khon dance professionals. In conclusion, the dance movements of the 
choreography can be classified in 3 sections: the main dance movements are the ones used to 
seduce or flirt; the pantomime movements are the ones, which represent the spoken words or 
emotions depending on the character’s feeling; and the specific dance movements, 
The additional created dance movements allow the monkey character to seduce Lady Montho 
from both her left and right side the choreography to seduce the lady character has a specific 
and unique way to use the space.  
Keywords : performing arts, Pali seduces Lady Montho, courtship dance technique of the 
 monkey role, Khon Performance. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 “ขน” ป็นนาฏกรรมช้ันสูงของเทย อันประกอบดวยศิลปะของชาติหลายขนงดวยกัน เดก วรรณศิลป 
วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลป ละนาฏยศิลป จึงนับเดวาป็นการสดงที่ทรงคุณคา ซึ่งสดงถึงความป็นประทศที่มี
อารยธรรม ที่สามารถสืบทอดการสดงตบราณ฿หคงอยูจนถึงปใจจุบัน การสดงขนปรากฏหลักฐานที่มีรูปบบ 
ละลักษณะฉพาะ มาตั้งตสมัยกรุงศรีอยุธยา ดยฉพาะรัชสมัยสมด็จพระนารายณแมหาราช เดมีราชทูตชาว
ฝรั่งศส จากราชสํานักพระจาหลุยสแ ท่ี 14 ขามาจริญสัมพันธแพระราชเมตรีกับสมด็จพระนารายณแมหาราช ก็คง
จะเดดู ละบันทึกเวป็นหลักฐาน จากหลักฐานจดหมายหตุ ลาลูบรแวา  
 “ป็นการตนออกทาทาง ประกอบกับสียงซอละเคร่ืองดนตรี 
 ประภทตางๆ ผูสดงจะสวมหน๎ากากปิดบัง฿บหนาตนองละ 
 ถืออาวุธ สดงบทหนักเป฿นทางสูรบกันมากกวาจะป็นการรายรํา” 
 (สันตแ ท. กมลบุตร.  2548 : 157) 
 วรรณกรรมที่฿ช฿นการสดงขนเดกวรรณกรรมรื่องรามกียรติ์ ฿นช้ันตนสันนิษฐานวาคงจะ฿ชสําหรับ
ลนหนังกอน ตอมาจึงมีการนําอาวรรณกรรมรื่องดังกลาว มา฿ชสําหรับการสดงขน หรือละคร฿น ดย฿ชสํานวน
คําประพันธแตาง ๆ อันประกอบดวย คลง ฉันทแ กาพยแ กลอน ดังที่ธนิต อยูพธิ์ กลาวเว ฿นหนังสือขนวา “เรื่อง
รามเกียรติ์ที่กวีได้แต่งข้ึนเป็นบทนาฏกรรม ด้วยส านวนค าประพันธ์ต่าง ๆเป็นบางตอนหรือท้ังเรื่อง เพื่อประโยชน์ใน
การเล่นหนัง เล่นโขน และละครนั้น มีหลักฐานปรากฏว่าได้แต่งขึ้นไว้ต่างยุคต่างคราวกัน”(ธนิต อยูพธิ์. 2511:86) 
รื่องรามกียรติ์ที่อยู ฿นประทศเทยมีอยูหลายสํานวน บางฉบับก็สูญหายเป บางฉบับก็มีความสมบูรณแครบถวนนื้อ
รื่องกลาวถึงการทําสงครามระหวาง พระรามซึ่งป็นมนุษยและลิงฝุายหนึ่งกับฝุายทศกัณฐแซึ่งป็นยักษแอีกฝุายหนึ่ง
นื้อรื่องดังกลาวมีความสําคัญตอการสดงขนซึ่งป็นนาฏศิลปช้ันสูงอยางหนึ่งของเทยป็นอยางมาก ผูประพันธแนํา
วรรณกรรมรื่องดังกลาวมาป็นตนบบ฿นการประพันธแบทขน พื่อ฿ช฿นการลนขนดยปรุงตงจากคํากลอนมา
ป็นบทพากยแ จรจา บทรอง ซึ่งบทขนดังกลาวนิยมจัดการสดงขนดยบงป็นชุด หรือป็นตอน ฿นปใจจุบันนิยม
นํามาตัดตอนสดง฿นตอนสั้นๆ฿หมีความหมาะสมกับระยะวลาละยนยอรื่องราวตางๆ฿หมีความขา฿จเดรวดร็ว
มากขึ้นจึงทํา฿หกิดการสดง฿นชุดสั้น ๆหรือตอนสั้น ๆขึ้นมากมายซึ่งมักนิยมตัดตอนยกนํามาสดง฿นตอนสําคัญ ๆ 
ที่ห็นกระบวนทาทางของการสดงของตัวละคร฿นการสดงขนท้ัง 4 ประภท เดก พระ นาง ยักษแ ละลิง 
 ลิงป็นตัวละครสําคัญอีกฝุายหนึ่ง฿นการสดงขน จากวรรณกรรมรื่องรามกียรติ์฿นบทพระราชนิพนธแ  
฿นรัชกาลที่ 1 บงออกป็นหมวดหมูตามครงสรางของหตุการณแ฿นตละตอนที่กี่ยวกับตัวลิงเด ดังนี้ การกํานิด 

http://th.wikipedia.7val.com/;s=eKlKiRDv_C7HIrBY1vS6q32/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.7val.com/;s=eKlKiRDv_C7HIrBY1vS6q32/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.7val.com/;s=eKlKiRDv_C7HIrBY1vS6q32/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.7val.com/;s=eKlKiRDv_C7HIrBY1vS6q32/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
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ตัวขนฝุายลิง การรบ ละการตอสูการคนหาละตามจับ การทําลายพิธี การสื่อสาร การลอลวง ละการกี้ยว 
พาราสี (พิชษฐแ  ออนสําลี. 2558 : 16) จากการศึกษาคําประพันธแรื่องรามกียรติ์ทุกประภททั้ง คลง ฉันทแ กาพยแ 
กลอน ตามหลักฐาน ทางวรรณคดีที่ปรากฏพบวามีบทประพันธแที่ตัวละครฝุายลิงสดงออกถึงความรักที่มี ตอตัว
ละครนาง ฿นลักษณะของการกี้ยวพาราสีตามวรรณกรรมที่ปรากฏ฿นยุคสมัยตาง ๆที่ปรากฏบทประพันธแรื่อง
รามกียรติ์ มีการประพันธแบทที่สดงถึงการสดงออกถึงความรักของตัวละครลิง฿นทุกยุคสมัย ทั้งนี้อาจป็นการพิ่ม
อรรถรส฿หกับรื่องราว ฿หมีความสนุกสนานนาติดตามซึ่งการนําสนอรื่องราว฿นวรรณกรรมนั้น฿นยุครก ๆนําสนอ
เวป็นรื่องราวสําหรับการอานพื่อทราบนื้อรื่องทานั้น ตอมา฿นยุคหลังจึงเดมีการตัดตอนละนํามา฿ช฿นการสดง 
พื่อจําลองรื่องราวตามจินตนาการที่กิดจากการอานมาป็นภาพของการสดง ฿นบทที่ป็นการสดงออกถึงความ
รัก จึงป็นทาทาง฿นการสดงถึงการกี้ยวพาราสีกันระหวางตัวละคร 2 ฝุาย ซึ่ง฿นบทประพันธแรื่องรามกียรติ์พบวา
บทกี้ยวนางของตัวลิงปรากฏตัวละครฝุายลิงที่มีการกี้ยวพาราสีตัวนาง 2 ตัวละคร เดก หนุมานละพาลี (พิชษฐแ 
ออนสําลี. 2558 : 55-56) 
 พญาพาลีหรือ พญากากาศ ซึ่งป็นอรสพระอินทรและป็นความหวังของบิดาที่จะ฿หป็นทหารอกของ
พระราม พาลีป็นกษัตริยแกรุงขีดขินละมีฤทธิ์ป็นที่ยอมรับกันทั้งสามลกมตตัวทศกัณฐแผูประพฤติพาลที่ทํา฿ห
พระรามตอง "ทําศึกปิ้มปางตัวตาย" ฿นตอนหลังก็ยังพพาลีหลายครั้ง ละทั้งสองป็นคูศึกสวาท฿นตอนรักสามศรา
ระหวางสองชายคือทศกัณฐแ ละพาลี ที่มีตอหญิงหนึ่งเดก นางมณฑ อาจกลาวเดวาถาพาลียังมีบทบาทมาจนถึง
ศึกชิงนางสีดาลวตัวละครอื่นจะเมมีบทบาทดนอีกลยละจะทํา฿หรื่องรามกียรติ์สั้นลงเปมาก พาลีนั้นยิ่ง฿หญถึง
ขนาดเดรับพรจากพระอิศวรวาถารบกับ฿คร฿หกําลังผูนั้นลดลงกึ่งหนึ่งละมาป็นกําลังที่พิ่ม฿หกพาลี พาลี ผู
อาชนะทศกัณฐแเดงาย พาลีผูมีความสามารถชวยงานพระป็นจา฿นการชะลอภูขาพระสุมรุจนสําร็จตพาลีก็มี
ขอผิดพลาดหลายประการเมวาจะป็นการลือกคูครองการปฏิบัติตออนุชา ละทายที่สุดพาลีตองสิ้นชีวิตดวยศร
พระรามทั้งที่พระรามองมิปรารถนา฿หป็นชนนั้น พาลีมีสิทธ์ิลือกที่จะมีชีวิตอยูหรือเมตพาลีกลับลือกความตาย
พื่อรักษาสัตยแเว   
 จากการศึกษาบทประพันธแรื่องรามกียรติ์ของพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พบวา มี
บทประพันธแ฿นตอนที่พาลีสดงออกซึ่งความรักตอนางมณฑ ฿นลักษณะกี้ยวพาราสีกันซึ่งบทวรรณกรรมดังกลาว 
ยังเมปรากฏกระบวนทารํา ผูวิจัยจึงมีความสน฿จ฿นการศึกษาสรางสรรคแกระบวนทารําการกี้ยวนางดยนําบท
วรรณกรรมที่ปรากฏ฿นตอนพาลีกี้ยวนางมณฑมาสรางสรรคแกระบวนทารําตามรูปบบนาฏยจารีตบบหลวงดย
นํากระบวนการกี้ยวลิงของตัวนางบบอยางที่ปรมาจารยแดานนาฏศิลปเทยเดประดิษฐแทาทาง฿นการสดงออก฿น
ลักษณะการกี้ยวพาราสีของตัวละครทั้งสองฝุายนี้เวอยางงดงามละสืบทอดตอ ๆ  กันมาตั้งตสมัยตน กรุง
รัตนกสินทรแจนถึงปใจจุบันซึ่งมีปรากฏ฿นตัวละครตัวอ่ืน ๆ ชน หนุมานกี้ยวนางบญจกาย พาลีกี้ยวนางดารา ดย
นํารูปบบกระบวนการกี้ยวนางที่ปรากฏมา฿ชป็นกรอบนวคิด฿นการสรางสรรคแกระบวนทารําการกี้ยวนางตาม
บทวรรณกรรมที่มีมา ดยออกบบสรางสรรคแ฿หมีความตกตางจากการกี้ยวนางตามรูปบบดิมที่คยมีดย
คณะผูวิจัยจะดํานินการออกบบกระบวนทาทางการกี้ยวนางตามบทรองละทํานองพลง บบนั่งกี้ยวบนตียง 
ตจะออกบบทาทางกระบวนการกี้ยวของพาลี฿หมีการคลื่อนเหวเป฿นทิศทางทั้งดานซายละดานขวาของนาง
มณฑ ตยังคงเวซึ่งรูปบบกระบวนการกี้ยวนางที่ป็นจารีตของกระบวนทารําตามที่เดสืบทอดมา ครงการ
สรางสรรคแนาฏยประดิษฐแ การสดงขนชุดพาลีกี้ยวนางมณฑที่คณะผูวิจัยจะดํานินการสรางสรรคแขึ้นนี้สามารถ
นําเป฿ช฿น การสืบทอดผยพรการสดง อันป็นการสืบสานสืบทอดความรูดานนาฏศิลปเทย฿หป็นที่ปรากฏอยาง
พรหลาย฿นวงวิชาชีพดานนาฏศิลปเทยตอเป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษารวบรวมขอมูลกี่ยวกับการกี้ยวนางของตัวลิง 
 2. พื่อสรางสรรคแกระบวนทารําการกี้ยวนางของตัวลิง ตอน พาลีกี้ยวนางมณฑ 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การรําเกี้ยวนาง หมายถึง กระบวนทารํา ฿นการกี้ยวนางของตัวลิง ฿นงานวิจัยนี้หมายถึง  ทาทางการ
สดงออกของตัวละครฝุายลิงที่มีตอตัวนางพื่อสดงออกถึงความรักป็นกระบวนทารํากี้ยวนาง฿นพลงหนาพาทยแ 
 ตัวลิง หมายถึง ตัวละครประภทหนึ่ง฿นรื่องรามกียรติ์ ฿นงานวิจัยนี้ หมายถึง พาลี  
 
กรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย/ การสรางสรรคแครั้งนี้ ฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานกับ
หลักการนวคิด฿นการสรางสรรคแการสดง ดยออกบบกระบวนการวิจัยดวยรูปบบการวิจัยที่หลากหลาย บูรณา
การช่ือมยงรูปบบวิธีวิจัยที่หมาะสมกับรื่องที่ศึกษาพื่อ฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแของการวิจัย/การสรางสรรคแ

นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุด พาลีกีย้วนางมณฑ 

กระบวนการสรางสรรคแการสดง 
- กรอบนวคิด฿นการสรางสรรคแการสดง/รงบันดาล฿จ 
- การกําหนดละคัดลือกผูสดง 
- การออกบบสรางสรรคแทํานองพลง/ดนตรีที่฿ช 
- การออกบบการ฿ชอุปกรณแประกอบการสดง 
- การออกบบสรางสรรคแกระบวนทารํา 
- การออกบบสรางสรรคแทิศทางการคลื่อนเหว 
- วิพากษแการสดงดยผูทรงคุณวุฒิ 
- ปรับปรุงพัฒนาการสดงตามคํานะนําผูทรงคุณวุฒิ 
- บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศนแ ผยพรการสดงสูสาธารณชน 

 
 

ประภทของวรรณกรรมการสดงขนร่ือง
รามกียรต์ิที่ปรากฏบท 

สดงความรักของตัวละครฝุายลิง 

วรรณกรรมร่ืองรามกียรต์ิตั้งตกรุง
รัตนกสินทรแถึงปใจจุบันที่ปรากฏ 

กระบวนทารําการกี้ยวนางของตัวลิง 

วรรณกรรมการสดงขนร่ืองรามกียรติ์ 
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ละขอบขตของการวิจัย/ การสรางสรรคแรวบรวมขอมูลที่เดมาวิคราะหและรียบรียงนําสนอดวยการพรรณา
วิคราะหและนําขอมูลที่เดมาออกบบสรางสรรคแการสดงตามหลักการสรางสรรคแการสดง ทดลอง นําสนอ ละ
จัดประชุมสนทนากลุมยอยพื่อวิพากษแการสดง ปรับปรุงการสดงตามขอสนอนะของผูชี่ยวชาญ ละผยพรสู
สาธารณชน ดยมีขั้นตอน฿นการดํานินงานตอนื่องบงออกป็น 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมและวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูล 
 ป็นการศึกษาคนควา฿นชิงประวัติศาสตรแดวยวิธีการศึกษาขอมูลจากอกสาร การศึกษาสังกตจากวีดิทัศนแ
ละสื่อออนเลนแ การสัมภาษณแผูกี่ยวของ พื่อรวบรวมขอมูลกี่ยวกับบทประพันธแรื่องรามกียรติ์ที่ปรากฏคํา
ประพันธแ฿นตอนพาลีกี้ยวนางมณฑ ละกระบวนทารําการกี้ยวนางของตัวลิง นาฏยจารีตการกี้ยวนางของตัวลิง 
พื่อ฿หเดขอมูลที่สําคัญนําเปสูการสรางสรรคแการสดง  
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาสร๎างสรรค๑การแสดง 
 ป็นการนําขอมูลที่เดจากการสังคราะหแขอมูลเปดํานินการสรางสรรคแการสดงริ่มตั้งตกําหนดกรอบ
นวคิด฿นการสดง กําหนดบุคลิกลักษณะผูสดง(ท่ีมีความหมาะสมตามลักษณะของตัวละคร)ออกบบสรางสรรคแ
ทํานองดนตรี ละครื่องดนตรีที่฿ชประกอบการสดง ออกบบสรางสรรคแทารํา ออกบบสรางสรรคแการคลื่อนเหว 
มื่อเดผลงานสรางสรรคแรียบรอยลว นําสนอละจัด฿หมีการวิพากษแการสดง พื่อดํานินการปรับปรุงพัฒนาการ
สดงตามคํานะนํา ละนําเปนําสนออีกครั้ง กอนจะผยพรสูสาธารณชน 
การดํานินงานท้ัง 2 ข้ันตอนขางตนมีรายละอียดการดํานินงานตามระบียบวิธีวิจัย ดังน้ี  
 1. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  1.1 การก็บรวบรวมขอมูลจากอกสารตาํราละงานวิจัยที่กี่ยวของ เดก หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธแ 
ตลอดจนอกสารตาง ๆ จากหลงขอมูล สํานักการสังคีต หอสมุดหงชาติ หองสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
  1.2 สัมภาษณแผูกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งผูมีประสบการณแดานการสอน การสดง รวมทั้งการบรรลง
พลง ท้ังศิลปินหงชาติ ศิลปินสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ผูช่ียวชาญละคณาจารยแ฿นสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปซึ่งมีประสบการณแมาเมนอยกวา 35 ปี ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปขน,ผูมีประสบการณแดาน
การบรรลง ละขับรอง ฿นการสดงขน ,ผูมีประสบการณแ฿นดานการสดงขน฿นตอนที่มีการกี้ยวนางของตัวลิง ,
บุคคลที่มีประสบการณแดานการพากยแ-จรจาประกอบการสดงขน ละการประพันธแบทขนซึ่งมีประสบการณแ฿น
การการพากยแ จรจาประกอบการสดงขนละจัดทําบทขน มาเมต่ํากวา 35 ปี เดก 
  1.3 ศึกษาละสังกตจากการชมวีดิทัศนแการสดงที่กี่ยวของกับการรํากี้ ยวนางของตัวลิง ฿นการ
สดงขน รื่องรามกียรติ์ เดก พาลีกี้ยวนางดารา หนุมานกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา 
  1.4 จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิทั้งทางดานนาฏศิลปเทย ดนตรีเทยละคีต
ศิลปเทย กี่ยวกับองคแประกอบ฿นการสดง ละขั้นตอนการสรางสรรคแงานนาฏยประดิษฐแ ชุดพาลีกี้ยวนางมณฑ
การกําหนดบุคคลขารวมสนทนา ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยบงกลุมสนทนาออกป็น 4 กลุม พื่อ฿หเดขอมูลสามารถ
ตอบจทยแปใญหาการวิจัยเดชัดจนท่ีสุด เดกบุคคลที่ป็นผูช่ียวชาญละมีประสบการณแ฿นการทํางานดานนาฏศิลป
เทย มากกวา 30 ปี ละสดงขน฿นตอนกี้ยวนาง 
 2. การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
  การวิคราะหแขอมูล วิคราะหแรูปบบกระบวนทารํา ละกลวิธี฿นการรํากี้ยวนางของตัวลิง฿นการ
สดงขน ดยวิคราะหแความสําคัญของกระบวนทารํา หนุมานกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา ละพาลีกี้ยวนางดารา ซึ่ง
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เดรับการถายทอด ละฝึกหัดกระบวนทารําจาก อาจารยแประสิทธิ์ ปิ่นกว ศิลปินหงชาติ สาขาศิลปะการสดง 
นาฏศิลป-ขน พุทธศักราช 2551 พื่อ฿หเดกระบวนทารําตามบทประพันธแที่ตงขึ้น฿หมดยสรางสรรคแ฿หปรากฏ
กระบวนทารําหลักท่ีพบห็นดยทั่วเป฿นกระบวนทารํากี้ยวนางของตัวลิง ทารําชื่อมป็นทารําที่฿ช฿นการช่ือมทารํา
฿นกระบวนทารําหลักพิ่มติม฿หมคีวามชื่อมยงสอดคลองกัน ทารําตามบทรอง บทพากยแ-จรจา ป็นกระบวนทารํา
ที่สรางสรรคแขึ้นพื่อ฿ชสดงกิริยาอาการของตัวละครทั้งสองฝุายทนคําพูด ทารําที่ป็นลีลายาหยอกอันป็น
อกลักษณแฉพาะขอตัวลิงตละตัว฿นกระบวนทารํากี้ยวนาง จากนั้นนําครงสรางกระบวนทารําหลานั้น มารอย
รียงประกอบสรางป็นกระบวนทารํา พาลีกี้ยวนางมณฑ  
 3. การสร๎างสรรค๑ผลงานการแสดง  
  นําขอมูลที่เดจากการก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิคราะหแ ละสรางสรรคแกระบวนทารําตามหลัก
นาฏยประดิษฐแ เดก  
  3.1 ศึกษาวิคราะหแขอมูลจากอกสารละวรรณกรรมที่กี่ยวของ ตํารา หนังสือ ทปบันทึกภาพ รูป
ถาย บันทึกทารํา ป็นตน 
  3.2 สัมภาษณแบุคคลที่ป็นศิลปินละผูชี่ยวชาญตามกลุมผู฿หขอมูลที่ระบุเวขางตน 
  3.3 กําหนดจัดทําบทท่ีจะนํามาสรางสรรคแการสดงดยปรึกษาผูชี่ยวชาญ฿นการจัดทําบทขน 
  3.4 นําบทที่จัดทํารียบรอยลวเปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิที่มีความช่ียวชาญ฿นการบรรลงละขับรอง
ประกอบการสดงขน พื่อคัดลือกพลงที่มีความหมาะสมบรรจุป็นพลงรอง฿นบทที่จัดทําข้ึน 
  3.5 นําบทที่จัดทํารียบรอยลวเปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความช่ียวชาญ฿นดานการพากยและจรจา 
พื่อกําหนดป็นบทพากยแ – จรจา 
  3.6 ออกบบ/สรางสรรคแทารําที่฿ช฿นการสดงละปรึกษาผูช่ียวชาญ฿นดานการสดงขนตอนกี้ยว
นางพื่อกําหนดรูปบบการสดงสรางสรรคแทารําพาลีกี้ยวนางมณฑ 
  3.7 สรางครื่องมือวิคราะหแรูปบบทารําพาลีกี้ยวนางมณฑตามนวคิดนาฏยประดิษฐแ (สุรพล วิรุฬ
รักษแ, 2547 : 225) 
  3.8 นําบบวิคราะหแขอมูลที่สรางขึ้นเป฿หผูชี่ยวชาญตรวจสอบ ละปรับกเข฿หสมบูรณแ 
  3.9 จัดประชุมประชุมกลุมยอย (Focus Group) ดย฿ชบบวิคราะหแทารําที่สรางขึ้นพื่อวิคราะหแ
รูปบบการสดงละกระบวนทารําพื่อปรับปรุงรูปบบการสดงละกระบวนทารํา฿หมีความหมาะสมมี
อกลักษณแฉพาะของการสดง 
  3.10  จัดทําบันทึกทารํา฿นรูปบบอกสาร / คําบรรยายทารํา / วีดีทัศนแ 
  3.11 ผยพรผลงานการสรางสรรคแนาฏยประดิษฐแการสดงขน ชุด พาลีกี้ยวนางมณฑ  
  3.12 จัดพิมพแอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณแ  
 4. การนําเสนอข๎อมูล 
  การนําสนอขอมูลงานวิจัยครั้งนี้ดํานินการจัดทํา฿น 2 ลักษณะกลาวคือ นําสนอป็นความรียงชิง
พรรณาวิคราะหแป็นรายงานการวิจัย ละนําสนอ฿นรูปบบของการสดงดยมีการบันทึกขอมูลป็นวีดิทัศนแ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 งานวิจัยรื่อง“นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุด พาลีกี้ยวนางมณฑ” สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัยเดดังนี้ 



 

 

1296 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 1. บทกี้ยวนางของตัวลิง฿นวรรณกรรมรื่องรามกียรติ์ มีมาตั้งต฿นสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี 
ละสมัยกรุงรัตนกสินทรแ มีพียงตัวละคร 2 ตัว฿นฝุายลิงที่ปรากฏบท฿นตอนกี้ยวนาง เดก พาลี ละหนุมาน 
นอกจากน้ียังพบวา บทกี้ยวนางของพาลีกี้ยวนางมณฑ ฿นบทพระราชนิพนธแ บทละครรื่องรามกียรติ์ รัชกาลที่ 1 
ป็นบทที่ยังเมคยนําออกสดงละเมคยปรากฏกระบวนทารํามากอน ละจากการวิคราะหแบทกี้ยวนางของตัวลิง
ที่ปรากฏนั้น สามารถจํานกตามลักษณะของการสดงเดป็น 4 ประภท คือ บทกี้ยวนางที่ป็นคําพากยแ คําจรจา 
คํารอง ละพลงหนาพาทยแ  สวนประภทของการกี้ยวนางของตัวลิงตามบทที่ปรากฏมากอนนั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
การนั่งกี้ยว ละการยืนกี้ยว  
 2. นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุดพาลีกี้ยวนางมณฑ คณะผูวิจัยเดดํานินการศึกษารวบรวมขอมูล
วิคราะหแขอมูลละนํามาสรางสรรคแออกบบทารําผานการตรวจสอบจากผูช่ียวชาญ  ดยมีกระบวนการสรางสรรคแ 
ออกบบการสดงตามหลักนาฏยประดิษฐแ เดก การจัดทําบทประพันธแ,การบรรจุพลงรอง/ทํานองดนตรี,กา ร
ออกบบการ฿ชอุปกรณแประกอบการสดงละการออกบบสรางสรรคแกระบวนทารําดยสามารถสรุปวิคราะหแ
กระบวนทารําที่สรางสรรคแขึ้นพบวามีครงสรางของทารํา 3 สวน เดก ทารําหลัก หมายถึง กระบวนทารําที่฿ช฿น
การกี้ยวพาราสี ทารําตามบทรอง หมายถึง กระบวนทารําที่รํา฿ชสื่อความหมายทนคําพูด ละอารมณแตาม
ความรูสึก ละทารําฉพาะ หมายถึง กระบวนทารําที่คณะผูวิจัยเดสรางสรรคแขึ้นละนํามา฿ชฉพาะการกี้ยวนาง
฿นตอนนี้ทานั้น นอกจากน้ีกระบวนทารําที่฿ช฿นการนั่งกี้ยวตามที่คยปรากฏมากอนนั้น เดมีการสรางสรรคแพิ่มติม
การคลื่อนเหวของตัวลิงป็นการการพิ่มตาํหนงของการนั่งกี้ยว ดยพิ่ม฿หมีการคลื่อนเหว฿นลักษณะการนั่งกี้ยวดยจะ
คลื่อนตัวเปทางดานซาย ละทางดานขวาของตัวนาง ซึ่งจะอยู฿นบทรอง ละพลงหนาพาทยแลม กลาวเดวาป็นรูปบบ
กระบวนทารํา฿นการกี้ยวนางที่มีลักษณะพิศษฉพาะดยการ฿ชพื้นที่จะป็นอิสระ฿นการคลื่อนที่มากขึ้นกวา
กระบวนทารํา฿นการกี้ยวนางที่คยปรากฏมากอน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล การศึกษาวิจัยละการสรางสรรคแการสดง฿นงานวิจัย รื่อง“นาฏย
ประดิษฐแการสดงขนชุด พาลีกี้ยวนางมณฑ” ฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานกับ
หลักการนวคิด฿นการสรางสรรคแการสดง ดยออกบบกระบวนการวิจัยดวยรูปบบการวิจัยที่หลากหลาย บูรณา
การช่ือมยงรูปบบวิธีวิจัยที่หมาะสมกับรื่องที่ศึกษาจนเดขอสรุปผลการวิจัยตามขอมูลขางตนนั้น สามารถ
อภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. ขอมูลกี่ยวกับการกี้ยวนางของตัวลิงประกอบดวย คําประพันธแที่ปรากฏบทกี้ยวนางของตัวลิง,
ประภทของการกี้ยวนางของตัวลิง,ลักษณะกระบวนทารํา฿นการกี้ยวนางของตัวลิงพบวาขอมูลดังกลาวสอดคลอง
กับพิชษฐแ ออนสําลี (2558:23-59) ซึ่งเดศึกษาคนควาละรวบรวมขอมูล รื่อง กลวิธี฿นการรํากี้ยวนางของตัวลิง฿น
การสดงขนพบวาบทกี้ยวนางของตัวลิง฿นวรรณกรรมรื่องรามกียรติ์ มีมาตั้งต฿นสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุรี ละสมัยกรุงรัตนกสินทรแ ดยปรากฏป็นคําประพันธแประภทตางๆเมวาจะป็นรามกียรติ์คําพากยแ 
รามกียรติ์บทละครครั้งกรุงกา สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนกสินทรแ จนมาถึงสมัยปใจจุบัน
ปรากฏบทกี้ยวนางของตัวลิง฿นสมัยอยุธยา฿นรามกียรติ์คําพากยแ จํานวน 3 ตอน คือ หนุมานกี้ยวนางบุษมาลี หนุ
มานกี้ยวนางบญกาย ละหนุมานกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา มีลักษณะคําประพันธแ ประภทกาพยแ นอกจากนี้ ปรากฏ
บทกี้ยวนางของตัวลิง ฿นบทละครรื่องรามกียรติ ์สมัยกรุงศรีอยุธยา จํานวน 2 ตอน คือ หนุมานกี้ยวนาง  บุษมาลี 
ละหนุมานกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา ลักษณะคําประพันธแ ป็นกลอนบทละคร ลําดับตอมา฿นสมัยกรุงธนบุรี ปรากฏ
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บทกี้ยวนางของตัวลิง คือ หนุมาน ตอนหนุมานกี้ยวนางวานริน ลักษณะคําประพันธแ ป็นกลอนบทละคร ทายบทมี
การบอกจํานวนคําลอนเว มีการกําหนดพลง คือ ชาตรี ละอลม ซึ่งลักษณะของการกี้ยวนางของตัวลิง฿นสมัย
กรุงธนบุรีนี้มีความหมือนกันกับการกี้ยวนาง฿นบทละครรื่องรามกียรติ์฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา  ละบทประพันธแที่
ปรากฏการกี้ยวนางของตัวลิง฿นสมัยกรุงรัตนกสินทรแมีดวยกันอยูหลายสํานวน ตั้งตตนกรุงรัตนกสินทรแจนมาถึง
ปใจจุบัน ฿นสมัยนี้นับเดวาป็นยุคทองของวรรณกรรมรื่องรามกียรติ์ พราะพระมหากษัตริยแเทย เดทรงพระราช
นิพนธแวรรณกรรมรื่องดังกลาว หลายฉบับดวยกัน คือ บทละครรื่องรามกียรติ์ พระราชนิพนธแ฿นรัชกาลที่ 1 
ลักษณะคําประพันธแ ป็นกลอนบทละคร ปรากฏบทกี้ยวนางของตัวลิง จํานวน 2 ตัว คือ พาลี ละหนุมาน การ
กี้ยวนางของพาลี มี จํานวน 2 ตอน คือ พาลีกี้ยวนางดารา ละพาลีกี้ยวนางมณฑ฿นการกี้ยวนางของหนุมาน มี
จํานวน 5 ตอน คือ หนุมานกี้ยวนางบุษมาลี หนุมานกี้ยวนางบญกาย หนุมานกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุมานกี้ยว
นางวานริน ละหนุมานกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา พระราชนิพนธแบทละครรื่องรามกียรติ์฿นรัชกาลที่ 2 ป็นกลอนบท
ละคร ถอยคําสํานวนมีความกะทัดรัด พื่อ฿ชสําหรับการสดง ปรากฏบทกี้ยวนางของตัวลิง คือ หนุมาน มีจํานวน 
5 ตอน คือ หนุมานกี้ยวนางบุษมาลี หนุมานกี้ยวนางบญกาย หนุมานกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุมานกี้ยวนางวาน
ริน ละหนุมานกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา ฿นตอนขาหานาง มีพียงตอนดียวที่หนุมานตองปลงกายกอนลวขาเป
หานาง คือ หนุมานกี้ยวนางวานรินทรแ คลงรื่องรามกียรติ์ พระราชนิพนธแ฿นรัชกาลที่ 5 ป็นคลงสี่สุภาพ พื่อ
จารึกบรรยายภาพจิตรกรรมฝาผนังบริวณพระระบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปรากฏบทกี้ยวนางของตัวลิง ของ
หนุมาน จํานวน 5 ตอน คือ หนุมานกี้ยวนางบุษมาลี หนุมานกี้ยวนางบญกาย หนุมานกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุ
มานกี้ยวนางวานริน ละหนุมานกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา ละบทขน รื่องรามกียรติ์ กรมศิลปากรปรับปรุง฿หมเด
นําอากลอนบทละคร พระราชนิพนธแ฿นรัชกาลที่ 1 ละรัชกาลที่ 2 มาป็นบรรทัดฐาน฿นการประพันธแบทขน ดย
นําอากลอนบทละครที่มีความยาว มาตัด฿หสั้นลง พื่อ฿หมีความกระชับ บรรจุพลงรอง ละพลงหนาพาทยแ ซึ่ง
ปรากฏบทกี้ยวนางของตัวลิง ท่ี฿ช฿นการสดงขน จํานวน 6 ตอน คือ พาลีกี้ยวนางดารา หนุมานกี้ยวนางบุษมาลี 
หนุมานกี้ยวนางบญกาย หนุมานกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุมานกี้ยวนางวานรินทรแ ละหนุมานกี้ยวนางสุวรรณ
กันยุมา การสดงบทกี้ยวนางของตัวลิง ประกอบคํารอง จะ฿ชพลงที่มีกี่ยวกับอารมณแรัก จะประกอบดวยพลงรอง 
ชน อลม อลมชาตรี ป็นตน การกี้ยวพาราสี จะจบการสดงดวยการรําพลงหนาพาทยแลม ป็นการรําคูกัน
พื่อสดงการรวมหลับนอน ทนบทอัศจรรยแบทขน รื่องรามกียรติ์ที่กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้น฿หม ซึ่งตัวบท
ประกอบดวยบทรอง บทพากยแ ละบทจรจา คัดมาตตอนสําคัญพื่อ฿หลนจบ฿นการสดงครั้งดียวนั้น มีการตัด
ทอนบทบาท฿นบางตอนลงดยฉพาะบทกี้ยวนางของตัวลิง เดตัดบทอัศจรรยแออก พื่อความสะดวก฿นการตีบท
ประกอบการสดง ละนําอาพลงหนาพาทยแลม ซึ่งป็นการรําคูกันมา฿ชทนบทอัศจรรยแ  
  สวนประภทของการกี้ยวนางของตัวลิงจากบทประพันธแท่ีปรากฏขางตน มีตัวละคร ตัวลิงพียง 2 ตัว
เดก ตัวพาลี ละหนุมาน บทกี้ยวนางของตัวลิง฿นตอนตาง ๆยังสามารถ บงตามลักษณะคําประพันธแอันประกอบ
เปดวย คําพากยแ คํารอง คําจรจา ละพลงหนาพาทยแ สําหรับกระบวนทารําที่ปรากฏ฿นการกี้ยวนางของตัวลิงนั้น
มีกระบวนทารําทั้งบบน่ังกี้ยวละยืนกี้ยว  
 2. การสรางสรรคแกระบวนทารํา฿นการกี้ยวนางของตัวลิง฿นตอนพาลีกี้ยวนางมณฑคณะผูวิจัยมี
กระบวนการ฿นการสรางสรรคแออกบบทารําตามหลักนาฏยประดิษฐแที่มุงนนการรักษาจารีตตามกระบวนการสดง
ขนบบดั้งดิมสามารถสรุปเดป็นผนผังสดงกระบวนการสรางสรรคแดังตอเปนี้  
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แผนผังแสดงกระบวนการสร๎างสรรค๑ทํารํา 
 

 
 
 จากกระบวนทารําที่ออกบบสรางสรรคแสามารถสรุปวิคราะหแครงสรางของทารํา สามารถยกออกเด
ป็น 3 สวน ประกอบดวย 1) ทารําหลัก 2) ทารําตามบทรอง 3) ทารําฉพาะ ปรากฏตามตารางสดงทารํา
ดังตอเปนี้ 
 1. ทารําหลัก ป็นทารําที่฿ช฿นการสดงความรักของตัวลิง฿นการกี้ยวนางซึ่งปรากฏ฿นกระบวนทารํา฿น
บทของการกี้ยวดยทั่วเป เดก 
  1.1 ทาลมสองมือ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ทาลมสองมือ 
ที่มา : พิชษฐแ ออนสําลี. 2561  

ทําบทประพันธแสําหรับการสดง 

บรรจุพลงรอง/พลงที่฿ชประกอบการสดง 

ออกบบกระบวนทารํา 

ออกบบอุปกรณแประกอบการสดง 

ตรวจสอบ / วิพากยแ / ดยผูชี่ยวชาญฯ 

ปรับปรุงรูปบบกระบวนทารํา 

นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุด  
พาลีกี้ยวนางมณฑ 

บันทึกทารํา / ผยพรตอสาธารณะ 
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  ทาลมสองมือ ป็นการกี้ยวพาราสีระหวางตัวลิงกับตัวนาง ซึ่งมีลักษะหลุกหลิก ดยปากวามือถึง ชน  
อบกอด ดยการลาลมบบขาถึงตัว การกี้ยวนางของตัวลิง มีครงสรางของทารํา มาจาก ทารําของพลงหนา
พาทยแลม ซึ่งจะมีทากี้ยวท่ีป็นบบผน ลักษณะการนั่งกี้ยวของตัวลิง 
  1.2 ทาลมมือดียว ประกอบดวย ทาชยคาง, ทาลมมือซาย, ทาลมมือขวา 
   1.2.1 ทาชยคาง 
 

 
 

ภาพที่ 2 ทาชยคาง 
ที่มา : พิชษฐแ ออนสําลี. 2561  
 
   ทาชยคาง ป็นการกี้ยวพาราสีระหวางตัวลิงกับตัวนาง ซึ่งมีลักษะปากวามือถึง ชน การชยคาง 
ดยการลาลมบบขาถึงตัว การกี้ยวนางของตัวลิง มีครงสรางของทารํา มาจาก ทารําของพลงหนาพาทยแลม 
ซึ่งจะมีทากี้ยวท่ีป็นบบผน ลักษณะการนั่งกี้ยวของตัวลิง 
   1.2.2 ทาลมมือซาย ทาลมมือขวา 
 

    
 

ภาพที่ 3 ทาลมมือซาย  ภาพที่ 4 ทาลมมือขวา 
ที่มา : พิชษฐแ ออนสําลี. 2561. ที่มา : พิชษฐแ ออนสําลี. 2561. 
 
   ทาลมมือซาย ทาลมมือขวา ป็นการกี้ยวพาราสีระหวางตัวลิงกับตัวนาง ซึ่งมีลักษะปากวามือ
ถึง ชน จับคาง ดยการลาลมบบขาถึงตัว ซึ่งผูวิจัยเดนํามา฿ช฿นทากระบวนทากี้ยวนางของตัวลิง พาลีกี้ยวนาง
มณฑ ดย฿หมีทาลมทั้งดานซายละดานขวา  



 

 

1300 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 2. ทารําตามบทรอง ป็นทารําที่คณะผูวิจัยสรางสรรคแขึ้นพื่อ฿ชป็นกระบวนทารําทนคําพูดของตัว
ละคร฿นการสื่อความหมายตามบทประพันธแ ทํานองพลงรอง ซึ่งป็นการออกบบสรางสรรคแทารําตามหลักการ
ออกบบทารําที่ปรมาจารยแดานนาฏศิลปเทยเดคยออกบบเว ดยนํามาปรับ฿ช฿หหมาะสมกับบทรองละคํา
ประพันธแรวมถึงบุคลิก ละลักษณะของตัวละครเดก พาลี ละมณฑ อาทิชน 
  2.1 ทาช้ีบน 
 

 
 

ภาพที่ 5 ทาช้ีบน 
ที่มา : พิชษฐแ ออนสําลี. 2561 
 
   ทาช้ีบน ป็นทารําตามบทรอง ที่นํามาจากทาที่฿ช฿นชีวิตประจําวัน ผูวิจัยพบกระบวนทารําที่
นํามาจากทาท่ี฿ช฿นชีวิตประจําวัน ดังนี้คือ ทาช้ีบน ทาช้ีบน ช้ีขางตัว ทาช้ีอก ทาช้ีปาก ทากวักรียก ทาสั่นมือ ป็น
ทารําที่นํามาจากที่฿ช฿นชีวิตประจําวัน ฿นการสื่อความหมายดวยภาษาทาทนคําพูด 
 3. ทารําฉพาะป็นกระบวนทารําที่คณะผูวิจัยออกบบสรางสรรคและกําหนดขึ้นป็นทารําฉพาะสําหรับ
การสดง฿นตอนพาลีกี้ยวนางมณฑ ดยนํารูปบบกระบวนทารําที่คยปรากฏ฿นการกี้ยวนางของตัวลิงมา฿ชป็น
บบอยาง ละกําหนด฿หป็นทาฉพาะที่฿ชสําหรับพาลี฿นการกี้ยวนางมณฑ อาทิชน 
  3.1 ทาควานั่งชันขาซาย 
 

 
 

ภาพที ่6  ทาควานั่งชันขาซาย 
ที่มา : พิชษฐแ ออนสําลี. 2561 
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   ทาควานั่งชันขาซาย ป็นทารําที่฿ชฉพาะ฿นทากี้ยวนาง พาลีกี้ยวนางมณฑ ป็นทารําที่นํามา
จากทาที่อยู฿นนาฏยศัพทแ ที่฿ช฿นการสื่อความหมายทนคําพูด ละอารมณแความรูสึก ผูวิจัยนํามา฿ชประกอบ฿นทา
กี้ยวนางของพาลีกี้ยวนางมณฑ 
 การสรางสรรคแผลงานนาฏยประดิษฐแชุดพาลีกี้ยวนางมณฑ ป็นการออกบบสรางสรรคแผลงานตาม
นาฏยจารีตดิมที่ปรากฏ฿นลักษณะทารําของตัวลิง฿นการกี้ยวนาง ตามบบอยางที่ปรมาจารยแดานนาฏศิลปเทยเด
ออกบบสรางสรรคแเว ดยประยุกตแ฿ช฿หมีความหมาะสมกับบทบาทละลักษณะของตัวละครตามบทประพันธแที่
คณะผูวิจัยคัดลือกมา฿ช฿นการออกบบสรางสรรคแ ซึ่งคณะผูวิจัยเดกําหนดรูปบบการคลื่อนเหว฿น การกี้ยวนาง
ของตัวลิง฿นลักษณะนั่งกี้ยว จะมีการพิ่มการคลื่อนเหว฿นลักษณะการนั่งกี้ยวดยจะคลื่อนตัวเปทางดานซาย ละทาง
ดานขวาของตัวนาง ซึ่งผูวิจัยเดคิดสรางสรรคแ฿นรูปบบของการนั่งกี้ยว฿หมีความตกตางจากกระบวนทารํา฿นการนั่ง
กี้ยวที่คยมีมากอน พิ่มการคลื่อนเหวของตัวลิง฿หมีการคลื่อนเหวเปทางดานซาย-ขวาของตัวนางดยยึดรูปบบ
ละจารีต฿นการกี้ยวนางนํามาสรางสรรคแผลงาน การคลื่อนตัวของลิงจะ฿ชทาคลานเปกับพ้ืนตยีง ดยคลานเปทาง
ดานหลังของตัวนาง  
 การรํากี้ยวนางของตัวลิง฿นรื่องที่ผูวิจัยเดทําการศึกษาละสรางสรรคแขึ้น มีความตกตางกันทั้งประภท
ของพลงรอง ทํานองดนตรี ละวิธีการปฏิบัติ฿นการกี้ยวนางของตัวลิง฿นลักษณะนั่งกี้ยว ละยืนกี้ยว ทั้งนี้ผูสดง
จะตองสรางอารมณแความรูสึกจากภาย฿น ลวถายทอดออกมาสูกิริยาของทารํา มื่อถายทอดป็นการสดงก็สามารถ
สื่อ฿หผูชม เดขาถึงอรรถรส฿นรื่องของความรัก฿นการกี้ยวนางของตัวลิง อยางครบถวนสมบูรณแ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาขอมูลพื่อสรางสรรคแผลงานนาฏยประดิษฐแที่ป็นรูปบบการสดงมาตรฐานชนการสดง 
ขน ละครนี้ มีจารีตมีวิธีการปฏิบัติทารําที่คงรูปบบดั้งดิมเวอยางครงครัด การศึกษาคนควาพื่ อนําขอมูลมา
ประกอบการสรางสรรคแจึงตองมีความละอียดรอบคอบ ละระมัดระวังซึ่งการศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ป็นพียงบื้องตน  
฿นการศึกษาละสรางสรรคแตามกระบวน รูปบบ ละวิธีการตามที่ปรมาจารยแเดสรางสรรคแเวซึง่ยังมีบทประพันธแอีก
หลายตอนที่สามารถนํามาสรางสรรคแป็นผลงานนาฏยประดิษฐแพื่อผยพรละสืบทอดตอเปเด 
 2. ควรมีการนําขอมูล ขอสรุปที่เดจากการศึกษาวิจัยละสรางสรรคแ฿นครั้งนี้ป็นนวทาง฿นการศึกษา
ละสรางสรรคแกระบวนวิธีการกี้ยวนางของตัวละครประภทอื่นเดอีกทั้งยักษแกี้ยวนาง หรือ พระกี้ยวนาง ฿นบท
ประพันธแรื่องรามกียรติ์ที่ยังคงมีอีกหลายบทบาทที่ยังเมคยปรากฏรูปบบกระบวนทารําละจัดทําบทพื่อออก
สดงมากอน 
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กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
 

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสํวนรํวมระดับตําบล จังหวัดพะเยา 
DEVELOPMENT PROCESS FOR PARTICIPATION HEALTH PUBLIC POLICY OF 

SUB-DISTRICT IN PHAYAO PROVINCE 
 

กนกวรรณ เอ่ียมชัย1 เฉลิมพล กําใจ2 และ พัชรบูรณ๑ ศรีวิชัย3 
Kanokwan Aiemchai1 Chalermpol Khajai2 and Patcharaboon Sriwichai3 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีจุดมุงหมายพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
นยบายสาธารณะพื่อสุขภาพบบมีสวนรวมระดับตําบลของจังหวัดพะยา กลุมตัวอยางลือกอยางจาะจง ฿นพื้นที่ 
5 ตําบล ตําบลละ 30 คน รวม 150 คน จากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ดย฿ชกระบวนการถอด
บทรียน ครื่องมือที่฿ชป็น นวทางการสนทนากลุม การสัมภาษณแชิงลึก การสังกตละการจัดวทีลกปลี่ยน
รียนรู  วิคราะหแขอมูลชิงนื้อหา ผลการศึกษา พบวามีประด็นรวมของนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ คือ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม คุณภาพชีวิต ละการกษตรพื่ออาหารปลอดภัย กระบวนการริ่มตน
จากการกอตัวของนยบายริ่มตนจากการห็นปใญหาของผูนําชุมชนรวมกับนยบายภาครัฐ  การกําหนดทางลือกชิง
นยบาย ดยนําประด็นขาสูสภาตําบล พื่อกําหนดผนงานละงบประมาณ฿นการพัฒนาตําบล การตัดสิน฿จผาน
กระบวนการประชุมลวนํามากําหนดป็นกฎระบียบ  การนํานยบายเปสูการปฏิบัติดวยการตงตั้งคณะกรรมการ
ดํานินงานจากทองถิ่น การประมินละติดตามผลดยผูนําชุมชน฿ชวิธีการสังกตจากการดํานินการตามนยบาย 
คําสําคัญ : นยบายสาธารณะพือ่สุขภาพ, การมสีวนรวม, การถอดบทรียน 
 
ABSTRACT 
 This qualitative research aims to study the development of Participatory Healthy Public 
Policy Process (PHPP) of Sub-District in Phayao Province. 150 participants were selected from the 
government sector, academicians, and public sector of 30 each from 5 sub-districts. Lesson 
learned data were collected by using the research tools such as the focus group, in-depth 
interview, observation, and knowledge forum. Then, it was analyzed by using content analysis. 
The results had revealed that the natural and environmental resource management, the quality 
of life, Agriculture for food safety, and the process of the policy forming was first initialized from 
the government policy and later the issue was raised up in the Municipal Council to lay out the 
budget and alternative policy and decision making of community leader in the sub-district. The 
policy into practice could be seen thru the local process order in which the community leader 
used the observation of implementing the policy.  
Keywords : Participation Health Public Policy, Participatory, Lesson learned 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 “นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ” กิดขึ้นมื่อปี 2529 ฿นการประชุมนานาชาติ รื่อง“การสรางสริม
สุขภาพ :การคลื่อนสูสาธารณสุขนว฿หม” ที่กรุงออตตาวา ประทศคนาดา เดมีการประกาศ “กฎบัตร
ออตตาวา” (Ottawa Charter) พื่อกําหนดกลยุทธแการสรางสริมสุขภาพเว 5 ประการ ประกอบดวย 1) การสราง
นยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ 2) การสรางสิ่งวดลอมที่อื้อตอสุขภาพ 3) การสริมสรางกิจกรรมชุมชน฿หขมข็ง 
4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคลพื่อสุขภาพท่ีดี ละ 5) การปรับปลี่ยนบริการสาธารณสุข ประทศเทยเดดํานินการ
สรางสริมสุขภาวะ ดวยการออกพระราชบัญญัติสุขภาพหงชาติ พ.ศ.  2550 (ราชกิจจานุบกษา, 2550) ซึ่งป็น
กฎหมายที่มีจตนารมณแ พื่อวางกรอบละนวทาง การกําหนดนยบาย ยุทธศาสตรและการดํานินงานดานสุขภาพ
ของประทศ รวมทั้งการกําหนดองคแกรละกลเกพื่อ฿หกิดการดํานินงานอยางตอนื่อง ละมีสวนรวมจากทุกฝุาย 
อันจะนําเปสูปูาหมาย฿นการสรางสริมสุขภาพ เดกําหนดครื่องมือสรางนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ เว 3 
ลักษณะคือ 1) กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” หมายถึงกระบวนการที่฿หประชาชนละหนวยงานของรัฐที่กี่ยวของ
เดรวมลกปลี่ยนองคแความรูละรียนรูอยางสมานฉันทแ พื่อนําเปสูการสนอนะนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ
หรือความมีสุขภาพของประชาชน ดยจัด฿หมีการประชุมอยางป็นระบบละอยางมีสวนรวม  2) ครื่องมือ
ประมินผลกระทบดานสุขภาพ หรือ Health Impact Assessment: HIA หมายถึง“การประมาณการณแผลกระทบ
ของการกระทํา฿ดการกระทําหน่ึง ท่ีมีตอสุขภาพของประชากรกลุม฿ดกลุมหนึ่ง ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจครอบคลุม
ตั้งตระดับครงการ ระดับผนงานละระดับนยบาย ดยคาดการณแเปขางหนา กอนที่จะดํานินการตามผนที่วาง
เว” ละ 3) ครื่องมือกําหนดปูาหมายรวมดานสุขภาพ ปใจจุบันเดมีการประกาศ฿ช “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
หงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559” ละมีพื้นท่ีทั้งระดับจังหวัด อําภอ ตําบล หมูบาน เดจัดทําป็น “ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี” การริ่มตนจะริ่มจากดาน฿ดก็เด ตตองช่ือมยงดึง฿หทุกฝุายขามามีสวนรวมอยางจริงจัง อาจริริ่ม
ดยทศบาล องคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือหนวยราชการก็เด หรือดยครือขายประชาชนหรือกลุม
ประชาคม฿นชุมชนทองถิ่น  หรือริ่มจากฝุายนักวิชาการ นักวิชาชีพตางๆ ก็เด 
 พระราชบัญญัติกําหนดผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจ฿หกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
(ราชกิจจานุบกษา, 2542) ละระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดทําละประสานผนพัฒนาขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 เดกําหนด฿หองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่฿นการพัฒนาทองถิ่นละจัดทํา
ผนพัฒนาของตนอง พื่อป็นกรอบ฿นการกําหนดทิศทาง การพัฒนา ละพื่อมุงเปสูสภาพการณแที่ตองการ฿น
อนาคต ดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเดอยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชนแสูงสุด ทศบาล
ตําบล/องคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) จึงป็นหนวยงานที่มีบทบาทอยางยิ่ง ที่มีสวนกําหนดนยบาย การจัดทํา
ผนละครงการพื่อพัฒนาทองถิ่น ผนพัฒนาทองถิ่น ป็นกรอบละนวทาง฿นการบริหารงานของทองถิ่น฿หมี
ความคลองตัว สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น สามารถตอบสนองปใญหาละความตองการของประชาชนเดอยาง
มีประสิทธิภาพ พราะป็นองคแกรที่฿กลชิดกับพื้นที่ ขา฿จปใญหาละความตองการของประชาชน ตลอดจนวิธีการ
กปใญหา ทราบขอมูลดานตาง ๆ ทั้ง฿นดานศรษฐกิจ สังคม การมือง นอกจากนี้ยังจะป็นการกระตุน฿หประชาชน
฿นพื้นที่เดตื่นตัวละขามีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ขององคแกรระดับพ้ืนท่ีดวย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะยา ป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจ฿นการสงสริมบุคลากร฿นการ
จัดการรียนการสอน การวิจัย฿นลักษณะการบูรณาการ สามารถนําเป฿ชประยชนแ฿นการพัฒนาพื้นที่ เดห็น
ความสําคัญดังกลาว จึงเดดํานินการถอดบทรียนการขับคลื่อนนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพบบมีสวนรวม฿ห
กิดผลอยางป็นรูปธรรม รวมกับทศบาลตําบล/องคแกรบริหารสวนตําบล (อบต.) จังหวัดพะยา ภาย฿ตการ
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สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ(สช.). ละคณะพยาบาลศาสตรแ มหาวิทยาลัยชียง฿หม ที่จะ
นําเปสูการพัฒนาชุมชนตนบบรวมทั้งกิดการลกปลี่ยนรียนรู ฿นการสรางสังคมสุขภาวะตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ 
 พื่อศึกษาละสรุปบทรียนละสังคราะหแองคแความรูกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อ
สุขภาพบบมีสวนรวมระดับตําบลของจังหวัดพะยา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กําหนดกรอบการถอดบทรียนตามวงจรนยบายสาธารณะ 5 ขั้นตอนคือ 1) การกอตัวของนยบาย
สาธารณะ (ประด็นชิงนยบาย) 2) การกอรูปนยบาย (การกําหนดทางลือกชิงนยบาย  3)การตัดสิน฿จชิง
นยบาย 4)การนํานยบายเปสูการปฏิบัติ ละ5) การติดตามละประมินผลชิงนยบาย สดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ฿ชรูปบบการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดย฿ชกระบวนการถอดบทรียน พื้นที่฿นการ
วิจัยคัดลือกจากทองถิ่นที่มีการพัฒนาความขมข็งของชุมชน ภาย฿ตความรวมมือของภาคสวนตางๆ ของจังหวัด
พะยา 5 ตําบล ประกอบดวยองคแการบริหารสวนตําบลบานตุน ทศบาลตําบลสันปุามวง อ.มือง องคแการบริหาร
สวนตําบลหวยกว อ.ภูกามยาว ทศบาลตําบลศรีถอย อ.ม฿จ ละทศบาลตําบลจุน อ.จุน ภาย฿ตครงการถอด
บทรียน 500 ตําบล การขับคลื่อนนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ฿นชุมชนทองถิ่นรูปธรรม ดย฿ชครื่องมือ ภาย฿ต 
พรบ.สุขภาพหงชาติ ปีท่ี 2 ดยมีระยะวลา฿นการดํานินการระหวางดือนมษายน พ.ศ.2558 ถึง ดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2559  
 กลุมปูาหมาย ลือกอยางจาะจงดยกําหนดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ป็นกนนํา฿นการขับคลื่อนนยบาย
สาธารณะของตําบล 2) ป็นผูที่กี่ยวของ (Stakeholder) ฿นการกําหนดนยบายของชุมชนละตําบล 3) ป็น
ตัวทนขององคแกรหรือกลุมที่ป็นทางการละเมป็นทางการที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคอกชน ภาคราชการละ
ภาคประชาชน 4) ยินดี฿หขอมูล ตําบลละ 30 คน ประกอบดวย นายกทศบาลตําบล/องคแการบริหารสวนตําบล
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(อบต.) ตัวทนสมาชิกสภาตําบล ผูอํานวยการกองสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชนหรือผูมีสวนกี่ยวของ฿นองคแ กร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล฿นพื้นที่ นักวิชาการสาธารณสุข ตัวทนกลุม
ตางๆ ชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตัวทนผูสูงอายุ ตัวทนกลุมอาชีพตางๆ  
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นวทางการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การ
สัมภาษณแชิงลึก (In-depth interview) ละการจัดวทีลกปลี่ยนรียนรูดวยการประชุมกลุมยอย การจัดวทีรับ
ฟใงความคิดห็น 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การจัดก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การยกยะละจํานกขอมูล รวมทั้งการปรียบทียบขอมูล 
ป็นวิธีการที่฿ช฿นการถอดบทรียนละเดตั้งประด็นดังน้ี 
 1. การตั้งประด็นพื่อ฿หกลุมนําสนอจุดดนของชุมชน ตําบล มีกลุมครือขาย฿ดบางที่ป็นทุนของชุมชน 
ป็นจุดริ่มตนของการรวมกันทบทวนขอมูลชุมชน 
 2. การตั้งประด็นคําถามหลักลวนําคําตอบที่เดมาประมวลผล ประด็นเดก มีกระบวนการพัฒนา
นยบายสาธารณะพื่อสุขภาพอยางเร ละมีขั้นตอนดํานินการอยางเรบาง 
 3. การตั้งประด็นการสนทนากลุม พื่อชวนคุยลวนําคําตอบที่เดมาประมวลผล ประด็นคําถามคือ ต
ละกลุม ภาคีครือขายขามามีสวนรวม฿นการดํานินการคเหน อยางเรบาง 
 4. การตั้งจทยแ฿นวทีกลุมยอยพื่อ฿หกลุมรวมกันอภิปรายตามความคิดห็นละขอท็จจริงที่กิดขึ้น ลว
นํามาสรุปประมวลผล เดก ปใจจัยอื้อละปใจจัยสริม ฿นการดํานินการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ฿ห
สําร็จอยางป็นรูปธรรม 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขอมูลนํามาวิคราะหแดยการวิคราะหแนื้อหา ตั้งตการจัดระบียบขอมูล (Data organizing) จํานก
ขอมูลที่จัดระบียบทั้งหมดออกป็นหนวยยอยๆ ตามความหมายฉพาะของตละประด็น ละขั้นตอนการพัฒนา
นยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ ดยลือกความหมาย฿หตรงกับประด็นที่ศึกษา฿หป็นหมวดหมู  หลังจากนั้นจัดรวม
พื่อ฿หเดขอมูลป็นกลุมๆ (Clustering) ตามลักษณะความสัมพันธแของประด็นยอย หลังจากเดบบผน (Pattern) 
นําเปสูการหาขอสรุป ละการตรวจสอบความถูกตองมนตรงของผลการวิจัย  (Conclusion, interpretation & 
verification) (ชาย  พธิสิตา. 2556 : 359 – 396) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิคราะหแระบบบูรณาการทุนทางสังคม ที่กอ฿หกิดกระบวนการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ 
ของตละตําบลมีความสอดคลองกัน สรุปเด 3 ประด็นหลัก ดังนี้ 1) ประด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งวดลอม 2) ประด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3)ประด็นการกษตรพื่อผลิตอาหารปลอดภัย มีรายละอียด ดังน้ี  
 1) ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทุกตําบลมีการขับคลื่อนประด็นการบริหารจัดการน้ํา
ละการอนุรักษแปุาตนน้ํา มีพียงตําบลจุนริ่มพัฒนาการจัดทําธรรมนูญการ฿ชน้ํา ดย฿ชผลจากการวิจัย ป็นรูปบบ
การบริหารจัดการน้ําตามนวทางของกรมชลประทาน นํามาผสานกับภูมิปใญญาทองถิ่นที่สืบทอดภูมิปใญญากันมา
จากบรรพบุรุษ ละประพณีการลี้ยงผีตนน้ํา ผีหมืองผีฝาย ผูที่ขารวมพิธีกรรมจะมีการพูดคุย รื้อฟื้น กฎ กติกา 
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ขอตกลงตอหนาพิธีกรรมที่เดสืบสานตอกันมา กี่ยวกับการ฿ชลําน้ํารวมกัน ป็นการประยุกตแหลักความช่ือชิงสัญญะ คือ
การสัญญาตอหนาผีรวมกัน ซึ่งกี่ยวของกับมิติสุขภาพบบองคแรวม (holistic health) ที่ป็นความตอนื่องของ
สุขภาพ ดยนํามาผสมผสานกับความช่ือกี่ยวกับมนุษยแคลอบคลุมทั้งความรูสึก ความช่ือ คานิยม การดํานินชีวิต 
ละพฤติกรรมตางๆ ที่ประกอบกันป็นสุขภาวะที่สมบูรณและช่ือมยงกันป็นองคแรวมอยางสมดุลทั้งทางกาย ทางจิต 
ทางสังคม ละทางจิตวิญญาณของบุคคลละชุมชนนั้นๆ   
 2) ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวยการดํานินการกองทุนสวัสดิการชุมชน มี 4ตําบลที่
สามารถดํานินการเปเดดวยดี ยกวนตําบลสันปุามวงที่การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนยังเมสามารถ
ดํานินการ฿หบรรลุเด นื่องจากจํานวนสมาชิก฿นตําบลยังเมครบตามกณฑแที่กําหนด การดํานินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชน การงดลี้ยงละดื่มสุรา฿นงานศพ งานบุญ มีการดํานินการ฿นตําบลสันปุามวงละตําบลบานตุน 
การดูลผูสูงอายุติดบานติดตียงดวยจิตอาสา ตําบลศรีถอย ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 
ดํานินการรวมกับครอบครัว การจัดการเขลือดออกดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลหวยกว 
 3) ประเด็นการเกษตรเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย กลุมขาวอินทรียแตําบลจุนละตําบลบานตุน กิดจาก
การรวมกลุมของชาวบานดยมีจุดริ่มตนจากการมีปใญหาสุขภาพ จากการเดรับผลกระทบจากสารคมีทาง
การกษตร รวมทั้งความจ็บปุวยที่กิดจากการทํางาน฿นภาคกษตรกรรม ระบบนิวศนแ เดริ่มสียเป ปลงนามี
สารคมีตกคาง มีตนทุน฿นการทํานาสูง ละป็นอันตรายตอสุขภาพ 
 ขั้นตอนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
 ผลจากการสรุปประมวลความคิดห็นสรุปตามขั้นตอนการขับคลื่อน 5 ขั้นตอน สดงดังภาพที่ 2 ละ
สามารถอธิบายเดดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 2 วงจรกระบวนการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพระดับตําบล จังหวัดพะยา 
 

 1. การกํอตัวของนโยบายสาธารณะ (ประเด็นเชิงนโยบาย) 
  พบวาการกอตัวประด็นชิงนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพ กิดจากปใญหาที่กิดขึ้น฿นชุมชน ดยที่ผูนํา
ชุมชน กนนําชุมชน เดมองห็นปใญหาหลานั้นสงผลกระทบตอสุขภาพละการดํานินชีวิต ชน ชุมชนประสบ
ปใญหาการ฿ชน้ําทางการกษตร การ฿ชสารคมีทางการกษตรที่พ่ิมมากข้ึน ผูสูงอายุอยู฿นสภาพติดบานติดตียงละ
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ขาดคนดูล ป็นตน ผูนําชุมชนเดรวมกับกนนํากลุมนําสนอขอมูลปใญหาละผลกระทบตอสุขภาพของคน฿นชุมชน 
มีพียงตําบลหวยกวที่การกอตัวของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ริ่มจากผูนําชุมชนทั้ง 17 หมูบาน
คิดละดํานินการ ต฿นบื้องตนเมประสบผลสําร็จ จึงเดรวมกันวิคราะหแปใญหา฿หม ฿หผูนําชุมชนนําสนอ
นวความคิดการจัดตั้งกองทุน฿หกับประชาชนทุกหมูบานพื่อป็นการสรางความขา฿จรวมกัน ละดํานินการเด฿น
ที่สุด 
 2. การกําหนดทางเลือกเชิงนโยบาย 
  พบวา ตละตําบลรวบรวมประด็นนยบายสาธารณะพื่อสุขภาพท่ีเดมาจากการทบทวนระบบบูรณา
การทุนทางสังคมรวมกันจากวทีประชาคมตละหมูบาน ขาสูการประชุมสภาทศบาลพื่อกําหนดผน งบประมาณ
฿นการพัฒนาตําบลตละปี ที่ทุกผนของตละหมูบานตองผานการประชุมสภาตําบล ประชุมพิจารณารวมกันวา
สงผลตอประชาชน฿นหมูบานดยรวมหรือเม  ดย฿ชขอมูลความจําป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ป็นหลัก฿นการกําหนด
ทางลือกชิงนยบาย   
 3. การตัดสินใจเชิงนโยบาย 
  พบวา ป็นการตัดสิน฿จดยผานกระบวนการประชุมของผูนําชุมชนลวนํามากําหนดปน็กฎระบียบ ละ
ขอบัญญัติ฿หคน฿นชุมชนถือปฏิบัติ ชนนยบายการงดหลา฿นงานศพ หรือการตัดสิน฿จดยผานการประชุมสภา
ตําบลหรือการประชุมผูนําชุมชนของตละตําบล ดย฿ชขอมูลที่ทางทองถิ่นดํานินการประชาคมพื่อทําผนพัฒนา
ตําบล มีพียงตําบลจุนท่ี฿ชขอมูลจากการวิจัยมาสนับสนุนการตัดสิน฿จ ป็นการตัดสิน฿จพื่อลือกทางลือกที่ดีที่สุด
ป็นการดํานินการผานสภาตําบล 
 4. การนํานโยบายสูํการปฏิบัต ิ
  พบวา การกําหนดผูรับผิดชอบสวน฿หญป็นลักษณะการตงตั้งคณะกรรมการดํานินงานจากทองถิ่น 
พื่อ฿หตละนยบายที่มีมติรวมกัน฿นการประชุมสภาตําบล ชนการบริหารจัดการน้ํา กองทุนสวัสดิการชุมชน มีการ
กําหนดกฎระบียบ พื่อ฿หถือปฏิบัติ฿หป็นนวทางดียวกันภาย฿ตกรอบการประชุมละมติของสภาตําบล 
 5. การติดตามและประเมินผลนโยบาย 
  พบวา ยังป็นการติดตามละประมินผลอยางเมป็นทางการ ชน การติดตามผลนยบายงดหลา฿น
งานศพ ฿ชกลเกของผูนําชุมชน กนนํา รวมกันสังกตการปฏิบัติตามนยบาย ลวนํามาสรุปผลรวมกันดวยการ
คาดการณแ฿นความสําร็จ฿นการดํานินนยบาย สวนกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการติดตามผลดวยคณะกรรมการ มี
การสรุปรายรับรายจายประจําดือนตอสภาตําบล ละประมินผลงานการดํานินการ฿นรอบ 6 ดือน ละ
ประมินผลงานตลอดปี 
 
อภิปรายผล 
 กระบวนการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพระดับตําบล พื้นที่จังหวัดพะยา มีการดํานินงาน฿นลักษณะ
การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการขับคลื่อนตละประด็น ดยมีกนหลักคือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน 
หนวยราชการ รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล พระสงฆแ องคแกรภาคประชาชนที่ริ่มดวยดวยการมองห็นปใญหารวมกัน 
ทั้งนี้ ผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชน มีความขา฿จ฿นทิศทางดียวกัน กี่ยวกับประด็นนยบายสาธารณะที่กิดขึ้น จากท่ี
ทองถิ่นป็นผูประกาศ฿ช฿หป็นขอตกลงละขอปฏิบัติรวมกันของประชาชน฿นตําบล วาป็นทิศทางหรือนวทาง
กปใญหา฿นชุมชนที่จะทํา฿หชุมชนของตนองเดประยชนแจากการออกกฎระบียบนั้นๆ ตละชุมชนปฏิบัติเมสามารถ
ลอกลียนบบกันเด ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ฿นตําบลละบริบทของตําบลนั้นๆ ดังชนกองทุนสวัสดิการชุมชน
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ตําบลหวยกว มีจุดริ่มตนจากผูนําชุมชนอยากทํา฿หกิดประยชนแตอคน฿นชุมชน ตกิดความลมหลว฿นชวงริ่มตน
ของการดํานินการ พราะกิจกรรมเมเดกิดมาจากความตองการของคน฿นชุมชน ละบริบทของชุมชนมีความ
ตกตางกัน มีพียงตําบลจุนที่มีความพยายาม฿นการจัดทําธรรมนูญการ฿ชน้ํา ที่฿ชขอมูลชิงจากงานวิจัย มาป็นพื้นฐาน
฿นการดํานินการ ฿นจุดริ่มตนยังพบวายังเมเดรับการยอมรบัจากทุกฝาุย ดยฉพาะกลุมภูมิปใญญากหมืองกฝาย
ที่ป็นภูมิปใญญาดั้งดิมที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ ทศบาลจึงเดตงตั้งภูมิปใญญาทองถิ่นดานการจัดการน้ําขามา
ป็นคณะทํางาน ป็นการผสานองคแความรูสมัย฿หมกับภูมิปใญญาชาวบาน ผานความช่ือทางพิธีกรรม จัดเดวาป็น
กระบวนการหาฉันทามติการ฿ชน้ํารวมกัน ป็นลักษณะของสัญญา฿จตอหนาผี ท่ีทุกคนคารพสักการะ นับถือรวมกัน 
ถาผู฿ดเมทําตามมติที่เดพูดคุยรวมกัน จะถือวาป็นรื่อง “ขึด” ที่จะทํา฿หคนละมิดกติกามีอันป็นเป พราะถือวา
เมคารพผี ซึ่งกี่ยวของกับมิติสุขภาพทางจิต฿จละจิตวิญญาณที่สดงออก฿นชิงสัญญะรวมกัน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของนงยาวแ  อุดมวงศและคณะ (2558 : 98-107) พบวากนนําป็นตัวสําคัญหลัก฿นการขับคลื่อน ละ
ตองอาศัยหลายภาคสวนขามามีสวนรวม฿นการพัฒนา ที่สําคัญคือ฿หภาคประชาชนตระหนักรูถึงปใญหาของชุมชน
ละตองการกเขปใญหา จึงจะกิดนยบายสาธารณะพื่อสุขภาวะของชุมชนละสามารถขยายผลละมีครือขายมากขึ้น 
ผูขารวมประชุมมีการสดงออกทางความคิดเดอยางต็มที่ ยังป็นการสรางการเกลกลี่ย (mediating) ฿หกับกลุมที่฿ช
ความรูสึกของตัวองป็นสําคัญ ป็นกระบวนการหนึ่ง฿นการสรางสริมสุขภาพ ซึ่งผลประยชนแจะกิดขึ้นตั้งตระดับบุคคล
ละชุมชน ตั้งตการนําประด็นปใญหาที่สรุปรวมกัน จนนําเปสูการกําหนดปูาหมายรวมกัน (NACCHO, 2017) 
ชนดียวกับผลการวิจัยของทวีวัฒนแ  มฆอากาศ ละภาณุวัฒนแ  ภักดีวงศแ (2554) พบวาวทีรก฿นการพัฒนา
นยบายสาธารณะคือวทีสรางความขา฿จ฿หกับภาคประชาชนละภาคประชาสังคม จึงกิดความรวมมือรวม฿จ฿นการ
พัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพเปดวยกัน ชนดียวกับยาวรศ  หลุดพา. (2560) เดสรุปกลเกการขับคลื่อน
฿หกิดการพัฒนา ดยฉพาะ฿นระดับทองถิ่นมีความ฿กลชิดชุมชนซึ่งป็นประชาชนสวน฿หญ฿หมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ละป็นชุมชนหรือทองถิ่นที่ขมข็งสามารถบริหารจัดการเดละมีความยั่งยืน 
 บทเรียนที่ได๎จากการศึกษาของพ้ืนที่ 
 1. ชุมชนตละพื้นที่มีอกลักษณแฉพาะพืน้ที่ มีประวัติศาสตรแ รากหงาความป็นมาที่หลากหลายตกตางกัน 
ความป็นสังคมครือญาติของคนพ้ืนถ่ินลานนา ท่ียังกาะกี่ยวชื่อมยง฿นสังคมชนบทที่อยูรวมกันอยางอื้ออาทร  
 2. การมีสวนรวมของประชาชน฿นพื้นที่ ป็นหลักการสําคัญ฿นการพัฒนาละขับคลื่อนนยบาย
สาธารณะพื่อสุขภาพ จากทุกขแรวมของคนทั้งตําบล ฿นลักษณะที่วา “ตุ๏กฮํวม ต้ีต๎องหาปุองเตียว” (ทุกขแรวมกัน
ของชาวบานที่ตองรวมกันหาทางออก)  ทํา฿หป็นมติที่ห็นพองตองกันท้ังตําบล 
 3. การสรางกลเกของพื้นที่ดํานินงานท่ีมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ที่ท้ัง 3 กลเก เดทํางานหลอมรวมป็น
นื้อดียวกัน ที่กิดจากทุกขแของชุมชน นําเปสูการจัดการรียนการสอน การวิจัยพื่อทองถิ่น การบริการวิชาการ 
ทีมงาน฿นตละกลเกที่มีจิตอาสาละความรูความสามารถฉพาะตัวที่หลากหลาย ตช่ือมรอยการทํางาน฿น
ปูาหมายดียวกัน จนกิดความรูสึกป็นจาของรวมกัน ตั้งตริ่มวางผน รวมออกบบ รวมกันคิด รวมกันทํา ละ
เดห็นความปิติสุขจากการทํางานพัฒนา 
 4. กระบวนการรียนรูของชุมชนทั้งการสราง การรับรู การรียนรู การสรางความขา฿จรวมกับชุมชนที่
ผานงานรวมกันท้ังงานการรียนการสอน งานวิจัยพื่อทองถิ่น ท่ีทํา฿หคน฿นชุมชนมีอกาสเดเปลกปลี่ยนรียนรู฿น
พื้นที่อ่ืน ป็นการสริมสรางศักยภาพของคน฿นชุมชน ที่เดมีอกาสลกปลี่ยนรียนรูละประสบการณแรวม จนป็น
พลังชุมชน฿นการจัดการตนอง ท่ีดํานินการดย ประชา(ชน).รัฐ ขามาหนุนสริม 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อวิคราะหแสภาพปใญหาละความพึงพอ฿จนักศึกษา คณาจารยแนิทศกแ ละ
ผูนิทศของสถานประกอบการที่มีตอการบริการจัดการกระบวนการฝึกสหกิจศึกษาของสาขาอาชีวอนามัยละความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชากรที่฿ชศึกษา คือ นักศึกษาจํานวน 29 
คน คณาจารยแนิทศกแ จํานวน 6 คน ละผูนิทศงานของสถานประกอบการ 17 คน ก็บขอมูลดย฿ชบบสอบถาม
ละวิคราะหแขอมูลดย฿ชคารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐานละการวิคราะหแนื้อหา ผลการศึกษาพบวา 
฿นดานของนักศึกษาปใญหาสวน฿หญ คือ พนักงานที่ปรึกษาเมมีวลากํากับดูลละสอนงาน มีการปลี่ยนปลง
พนักงานที่ปรึกษาทํา฿หสงผลสียตองานที่ปฏิบัติ ละเมมีผนการปฏิบัติงานที่ชัดจน ฿นดานคณาจารยแนิทศกแ 
พบวาปใญหาที่กิดขึ้นมากท่ีสุด คือ การเมมีฐานขอมูลสถานประกอบการพื่อการจัดหางาน฿หนักศึกษา ละการเมมี
หนวยงานกลางรับผิดชอบการดํานินงานสหกิจศึกษาอยางป็นรูปธรรม ละ฿นดานผูนิทศของสถานประกอบการ 
สวน฿หญ คือ ปใญหาการเมทราบถึงความตกตางระหวางสหกิจศึกษากับการฝึกงาน/การฝึกประสบการณแวิชาชีพ 
ละปใญหาการเมเดรับขอมูลขาวสารอยางพียงพอจากสาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย  
 ดานความพึงพอ฿จตอการบริหารจัดการกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาสวน฿หญมีความพึงพอ฿จ฿น
ระดับดีถึงดีมาก฿นทุกดาน คณาจารยแนิทศกแมีความพึงพอ฿จสวน฿หญ฿นระดับดีมาก ชนดียวกันผูนิทศของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿นระดับดีละมีความพึงพอ฿จตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาอยู฿นระดับดี
ทุกดาน 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, กระบวนการสหกิจศึกษา  
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the problem and satisfaction towards the cooperative 
education process of the occupational health and safety program, faculty of public health, 
NakhonRatchasima Rajabhat university. The sampling consisted of 29 students, 6 supervisors of 
the faculty, and 17 supervisors of companies. The data were collected by using questionnaires 
and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and content analysis.  This research  
found that the cooperative education process problems were divided into three main 
perspectives: first, students’ perspective indicated that the important problems in the workplaces 
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were that student’s mentors did not have time to supervise and coach the job, changing their’ 
mentors had a negative impact on students’ performing and there was no clear plan. Second, 
the problems that were mostly found from the faculty supervisors included no database about 
companies for students, no center agency responsible for cooperative education. Last, the 
problems were found in the perspectives of supervisors of companies, the supervisors might not 
know the difference between cooperative education and internship and might rarely receive 
enough information from the occupational health and safety program.  
 In the satisfaction towards the cooperative education process, the majority of students 
were very satisfied in good to very good level. The faculty supervisors were very satisfied in very 
good level. Also, the supervisors of companies were mostly satisfied in good level towards the 
process of cooperative education and students’ performance in all aspects.  
Keywords : Management, Cooperative education process 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ป็นระบบการจัดการรียนการสอนดยจัด฿หนักศึกษามีประสบการณแตรง
จากการปฏิบัติงานจริง฿นองคแกรผู฿ชบัณฑิตหรือสถานประกอบการดวยความรวมมือจากสถานประกอบการละทุกฝุาย
ที่กี่ยวของ สหกิจศึกษาชวย฿หนักศึกษาสามารถรียนรูละพัฒนาทักษะที่ป็นความตองการของสถานประกอบการ 
ละนักศึกษาจะเดปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชาที่รียนพื่อป็นการสงสริม฿หนักศึกษานําความรูเปประยุกตแ฿หกิด
ประกิดประยชนแ฿นการปฏิบัติงานจริง ปใจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ท่ัวลกเดมีการจัดการศึกษาดย฿ชระบบสห
กิจศึกษา฿นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยางพรหลาย สําหรับประทศเทยนั้น ศ.ดร . วิจิตร ศรีสอาน ป็นบุคคล
รกที่นําระบบสหกิจศึกษาขามาละริ่มดํานินการที่มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารีมื่อปี  พ.ศ. 2536 ละ฿นปี 
พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยเดประกาศนยบาย฿หการสนับสนุนดานการงินกสถาบันการศึกษาท่ี
จัดสหกิจศึกษาดย฿ห฿ชหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารีป็นตนบบ กลาวคือจะตอง฿ห
นักศึกษาระดับปริญญาตรีออกเปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา ( 4 ดือน) หรือ 16 สัปดาหแ  
 ฿นปีการศึกษา 2557 คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดทําการปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัยขึ้น นื่องดวยล็งห็นถึงความสําคัญของการผลิต
บุคลากรทางดานอาชีวอนามัยละความปลอดภัยพื่อทําหนาที่฿นการดูลสุขภาพของผูประกอบอาชีพ฿น
ภาคอุตสาหกรรมป็นสวน฿หญ ละ฿หพียงพอกับความตองการของตลาดรงงาน อีกทั้งเดตระหนักถึงความสําคัญ
ของสหกิจศึกษา จึงเดนําอาสหกิจศึกษาขามาป็นสวนหนึ่ง฿นครงสรางของหลักสูตรฯ ซึ่งนักศึกษาจะตองมี
คุณสมบัติตางๆ ตามที่กําหนด ละตองลงทะบียนกอนเปปฏิบัติงาน จํานวน 6 หนวยกิต ขารับการอบรมละ
ตรียมความพรอมอยางครบถวนจํานวน 30 ช่ัวมง ฿นสวนของสถานประกอบการจะตองจัด฿หนักศึกษาปฏิบัติงาน
จริง฿นสถานประกอบการ฿นฐานะป็นพนักงานช่ัวคราวละอยูภาย฿ตการดูลของพนักงานพี่ลี้ยงผูซึ่งจบสาขาวิชา
ดียวกันหรือ฿กลคียง ละ฿นปีการศึกษา 2/2560 นี้ ป็นปีการศึกษารกที่หลักสูตรฯ เดสงนักศึกษาออกฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา฿นสถานประกอบการทั้ง฿นละนอกจังหวัดนครราชสีมาจํานวนทั้งสิ้น 29 คน 21 สถาน
ประกอบการ ซึ่งจากการดํานินงานละการตรียมความพรอม฿นภาคการศึกษา 1/2560 ที่ผานมาพบวามีปใญหา
ละอุปสรรคคอนขางมาก ชน ปใญหาที่กิดจากตัวนักศึกษา ปใญหาที่กิดจากระบบละการปฏิบัติงานของ
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ผูกี่ยวของ ปใญหา฿นรื่องการติดตอประสานงานละการสงหนังสือขอความอนุคราะหแหลงฝึกลาชาทํา฿หสถาน
ประกอบการตองปฏิสธการรับขาปฏิบัติงานนื่องจากเดตอบรับมหาวิทยาลัยอื่นเปลว ละปใญหาจากสถาน
ประกอบการบางหงขาดความขา฿จ฿นการจัดการรียนสอนบบสหกิจศึกษา ป็นตน 
 จากปใญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความประสงคแที่จะวิคราะหแสภาพปใญหาละความพึงพอ฿จของนักศึกษา 
คณาจารยแนิทศกแกแ ผูนิทศงานของสถานประกอบการตอการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษาอัน
ประกอบดวย กอนฝึกสหกิจศึกษา ระหวางฝึกสหกิจศึกษา ละหลังฝึกสหกิจศึกษา พื่อนําผลของการวิจัยมา
ปรับปรุงกเขการจัดการรียนการสอน฿นปีการศึกษา 2561 เดอยางหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อวิคราะหแสภาพปใญหาการบริหารจัดการของกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอ
นามัยละความปลอดภัย 
 2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของนักศึกษา คณาจารยแนิทศกแ ละผูนิทศของสถานประกอบการ  
 3. พื่อหานวทางละขอสนอนะ฿นการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 สหกิจศึกษา หมายถึง ระบบการจัดการรียนการสอนดยจัด฿หนักศึกษามีประสบการณแตรงจากการ
ปฏิบัติงานจริง฿นองคแกรผู฿ชบัณฑิตหรือสถานประกอบการดวยความรวมมือจากสถานประกอบการละทุกฝุายที่
กี่ยวของ  
 การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาสหกิจ
ศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย ดยบงเด 3 กระบวนการคือ 
กระบวนการกอนฝึกสหกิจ กระบวนการระหวางฝึกสหกิจ ละกระบวนการหลังฝึกสหกิจ 
 คณาจารยแนิทศกแ หมายถึง อาจารยแประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยละความ
ปลอดภัย 
 ผูนิทศงานของสถานประกอบการ หมายถึง พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่ลี้ยงที่ดูลงานที่นักศึกษา
เดรับมอบหมายตลอดระยะวลาการปฏิบัติงาน 16 สัปดาหแหรือ 4 ดือน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่฿ชวิจัย คือ นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 สาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัยที่ลงทะบียนรายวิชาสห
กิจศึกษา ฿นปีการศึกษา 2/2560 จํานวน 29 คน คณาจารยแประจําสาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย จํานวน 6 
คน ละผูนิทศงานของสถานประกอบการจํานวน 21 คน 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย เดก บบสอบถามสภาพปใญหาละความพึงพอ฿จ ซึ่งมี 3 ชุดเดกชุดที่ 1 
สําหรับนักศึกษา ชุดที่ 2 สําหรับคณาจารยแนิทศกแ ละชุดที่ 3 ผูนิทศงานของสถานประกอบการ 
 วิธีการก็บรวบรวมขอมูล เดจากการก็บขอมูลจากบบสอบถามสภาพปใญหาละความพึงพอ฿จของ
นักศึกษา คณาจารยแนิทศกแ ผูนิทศงานของสถานประกอบการตอการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา ซึ่งมี 3 
ชุด เดก ชุดที่ 1 สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 29 ชุด ชุดที่ 2 สําหรับคณาจารยแนิทศกแ จํานวน 6 ชุด ละ
ชุดที่ 3 สําหรับผูนิทศงานของสถานประกอบการ จํานวน 21 ชุด 
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 การวิคราะหแขอมูลจากบบสอบถาม ขอมูลของผูตอบบบสอบถาม สภาพปใญหาอุปสรรค ความพึงพอ฿จ
วิคราะหแดยการจกจงความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะหแนื้อหาดย
กําหนดกณฑแการปลความหมายพื่อจัดระดับคาฉลี่ยออกป็นชวงดังตอเปนี้ (ธานินทรแ ศิลปจารุ : 2549) 
  คาฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวาความพึงพอ฿จ/ดีมาก 
  คาฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวาความพึงพอ฿จ/ดี 
  คาฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวาความพึงพอ฿จ/ปานกลาง 
  คาฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวาความพึงพอ฿จ/พอ฿ช 
  คาฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวาความพึงพอ฿จ/ควรปรับปรุง 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งน้ี ผูวิจัยเดก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มสีวนกี่ยวของกับกระบวนการจัดการรียนการสอน฿น
รายวิชาสหกิจศึกษา ดยบงผลการวิจัยออกป็นดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วเปของประชากร (นักศึกษา อาจารยแนิทศ ละผูนิทศงานของสถานประกอบการ) 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิคราะหแสภาพปใญหาของการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิคราะหแความพึงพอ฿จตอการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 ตอนที่ 4 นวทางละขอสนอนะ฿นการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของประชากร (นักศึกษา คณาจารย๑นิเทศก๑ และผ๎ูนิเทศงานของสถาน
ประกอบการ) 
 นักศึกษาสวน฿หญเดรับคาตอบทน/สวัสดิการ ป็นงิน 100-150 บาท/วัน รอยละ 61.54 รองลงมาเด
ขาวฟรี รอยละ 34.62 ตามลําดับ สวนชองทางการรับขอมูลขาวสารสหกิจศึกษา กอนขารวมครงการสหกิจศึกษา 
พบวา รอยละ 88.46 เดรับขอมูลครงการสหกิจศึกษาจากอาจารยแ฿นสาขาวิชา รองลงมาเดจากอาจารยแที่ปรึกษาสห
กิจ บอรแดประชาสัมพันธแของมหาวิทยาลัย ละ Website ของคณะ รอยละ 69.23 , 15.38 ละ 11.54 ตามลําดับ 
 อาจารยแนิทศสหกิจศึกษาป็นพศชาย รอยละ 16.67 พศหญิง รอยละ 83.33 สังกัดสาขาวิชาอาชีวอนา
มัยละความปลอดภัย รอยละ 100 มีประสบการณแสอน฿นระดับสถาบันอุดมศึกษา 6 ปีขึ้นเป รอยละ 33.33 ซึ่ง
สวน฿หญมีประสบการณแ฿นการป็นอาจารยแนิทศสหกิจ 0-1 ปี รอยละ 83.33 ดยมีชองทางการรับขอมูลขาวสาร
งานสหกิจศึกษาจากอาจารยแผูประสานงานสหกิจของสาขาวิชา รอยละ 100 หตุผลสวน฿หญการขารวมนิทศ
งานสหกิจศึกษา รอยละ 83.33 ตองการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาดรงงาน รองลงมา 
ป็นนยบายของคณะ ละมหาวิทยาลัย ตองการผลิตบัณฑิตที่มศีักยภาพ ละตองการมีอกาสพิ่มพูนประสบการณแ
จากการยี่ยมชมภาคธุกิจ/อุตสาหกรรม รอยละ 66.67 , 66.67 ละ 66.67 ตามลําดับ 
 ผูนิทศงานของสถานประกอบการป็นพศชาย รอยละ 52.94 พศหญิง รอยละ 47.06 สวน฿หญอายุ 25-
35 ปี รอยละ 47.06 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 88.24 พนักงานที่ปรึกษาที่ตอบบบสอบถามรอยละ 
41.18 ป็นตําหนงหัวหนางาน ดยมีประสบการณแทํางาน 0-5 ปี รอยละ 41.18 ละ 6-10 ปี รอยละ 41.18 ซึ่ง
สถานประกอบการสวน฿หญที่นักศึกษาเปฝึกสหกิจ รอยละ 58.82 ป็นบริษัท/หางหุนสวน รองลงมาป็นหนวยงาน
อกชน รอยละ 41.18 นอกจากนี้สถานประกอบการเดขารวมสหกิจศึกษา 0 -5 ปี รอยละ 70.59 ละที่ผานมามี
นักศึกษาขารวมฝึกสหกิจ฿นสถานประกอบการ 0-5 คน รอยละ 58.52 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาของการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 
ตารางที่ 1 จํานวนละรอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีตอบคําถามกี่ยวกับปใญหาละอุปสรรค 

หัวข๎อ จํานวน (คน) ร๎อยละ 
1. ด๎านสถานประกอบการ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)   
    1.1 เมขา฿จหลักการละนวคิดของสหกิจศึกษา 1 3.85 
    1.2 ผูบริหารสถานประกอบการเม฿หความสําคัญกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา - - 
    1.3 พนักงานเม฿หความสําคัญกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา - - 
    1.4 เมมีการปฐมนิทศชี้จงกฎระบียบกอนการปฏิบัติงาน 5 19.23 
    1.5 เมมีพนักงานท่ีปรึกษาดูล - - 
    1.6 เมมีผนการปฏิบัติงานท่ีชัดจน 6 23.08 
    1.7 เมมีครื่องมือ อุปกรณแท่ีจําป็น฿นการปฏิบัติงานท่ีเดรับมอบหมาย 3 11.54 
    1.8 เมมีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีหมาะสม 1 3.85 
    1.9 พนักงานท่ีปรึกษาเมมีประสบการณแ฿นวิชาชีพดียวกันหรือ฿กลคียงกับนักศึกษา - - 
    1.10 มีการปลี่ยนปลงพนักงานท่ีปรึกษาทํา฿หสงผลสียตองานท่ีปฏิบัติ 8 30.77 
    1.11 พนักงานท่ีปรึกษาเมมีวลากํากับดูลละสอนงาน 9 34.62 
    1.12 ปริมาณงานท่ีเดรับมอบหมายมากกินกวาจะทํา฿หสําร็จภาย฿นระยะวลาปฏิบัติงาน 2 7.69 
    1.13 ลักษณะงานท่ีเดรับมอบหมายกินขีดความสามารถของนักศึกษา 1 3.85 
    1.14 ลักษณะงานเมมีคุณภาพ เมตรงกับสาขาวิชาชีพ - - 
    1.15 เมมีบี้ยลี้ยง คาตอบทน 2 7.69 
    1.16 เมมีสวัสดิการ฿นระหวางปฏิบัติงาน 6 23.08 
    1.17 เมมีวันหยุด - - 
    1.18 อื่นๆ ปรดระบุ................................................. - - 
2. ด๎านนักศึกษา (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)   
    2.1 เมขา฿จหลักการละนวคิดสหกิจศึกษา - - 
    2.2 ความพรอมทางดานวิชาการเมพียงพอ 16 61.54 
    2.3 เมมีความม่ัน฿จวาจะปฏิบัติงานเดสมือนหน่ึงป็นพนักงานขององคแกร 8 30.77 
    2.4 เมสามารถปรับตัว฿หขากับวัฒนธรรมองคแกร (ระบียบวินัย  นวปฏิบัติ ฯลฯ) - - 
    2.5 เมมีความชื่อมั่น฿นตนอง  เมกลาสดงออก 8 30.77 
    2.6 เมสามารถปรับตัว฿หขากับพื่อนรวมงา - - 
    2.7 มีปใญหา฿นการสื่อสาร  (พูด ฟใง ขียน ละนําสนอ) 5 19.23 
    2.8 ผูปกครองเมห็นดวยกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - 
    2.9 เมพอ฿จงานท่ีเดรับมอบหมาย 1 3.85 
    2.10 อื่นๆ ปรดระบุ................................................ - - 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา ปใญหาอุปสรรคดานสถานประกอบการสวน฿หญ รอยละ 34.62  พนักงานที่ปรึกษา
เมมีวลากํากับดูลละสอนงาน รองลงมามีการปลี่ยนปลงพนักงานที่ปรึกษาทํา฿หสงผลสียตองานที่ปฏิบัติ รอยละ 
23.08 นอกจากนี้ยังมีปใญหาอุปสรรคดานนักศึกษาสหกิจศึกษาองสวน฿หญ รอยละ 61.54 ความพรอมทางดาน
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วิชาการเมพียงพอ รองลงมาเมมีความมั่น฿จวาจะปฏิบัติงานเดสมือนหนึ่งป็นพนักงานขององคแกร  เมมีความ
ชื่อมั่น฿นตนอง  เมกลาสดงออก ละมีปใญหา฿นการสื่อสาร  (พูด ฟใง ขียน ละนําสนอ) รอยละ 30.77 ,30.77 
ละ 19.23 ตามลําดับ 
 สําหรับผูนิทศงานของสถานประกอบการ สวน฿หญพบวา ปใญหาหรืออุปสรรค฿นการทําหนาที่พนักงานที่
ปรึกษากิดขึ้นนอย ดยปใญหาที่อาจจะกิดขึ้นคือ ปใญหาการเมทราบถึงความตกตางระหวางสหกิจศึกษากับการ
ฝึกงาน/การฝึกประสบการณแวิชาชีพ ละปใญหาการเมเดรับขอมูลขาวสารอยางพียงพอจากสาขาอาชีวอนามัยละ
ความปลอดภัย ละ฿นมุมมองของคณาจารยแนิทศกแ พบวา ปใญหาอุปสรรคดานสถานศึกษาสวน฿หญ รอยละ 83.33 
เมมีฐานขอมูลสถานประกอบการพื่อการจัดหางาน฿หนักศึกษา รองลงมารอยละ 66.67 เมมีหนวยงานกลาง
รับผิดชอบการดํานินงานสหกิจศึกษาอยางป็นรูปธรรม สวนดานสถานประกอบการสวน฿หญรอยละ 66.67 เม
ขา฿จหลักการละนวคิดสหกิจศึกษา ละมีการปลี่ยนปลงพนักงานที่ปรึกษาทํา฿หสงผลสียตองานที่นักศึกษา
ปฏิบัติ รองลงมาเมมีผนปฏิบัติงานที่ชัดจน฿หนักศึกษาปฏิบัติ ละพนักงานที่ปรึกษาเมมีประสบการณแ฿นวิชาชีพ
ดียวกันหรือ฿กลคียงกับนักศึกษา รอยละ 50 ละ รอยละ 16.67 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห๑ความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 คาฉลี่ยระดับความพึงพอ฿จของนักศึกษาสหกิจศึกษากี่ยวกับการดูล฿หคํานะนําของอาจารยแนิทศ
พบวา ระดับความพึงพอ฿จของนักศึกษาสหกิจศึกษากี่ยวกับการดูล฿หคํานะนําของอาจารยแนิทศ สวน฿หญมี
ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดีมาก ฿นดานการเดพบปะกับอาจารยแนิทศ ณ สถานประกอบการ การนิทศงานของ
อาจารยแนิทศป็นประยชนแตอการปฏิบัติงาน ละการนิทศงานป็นประยชนแตอการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา มี
คาฉลี่ย 4.62 ,4.54 ละ 4.54 ตามลําดับ สวนดานอ่ืนๆอยู฿นระดับดี 
 
ตารางที่ 2 คาฉลี่ยระดับความพึงพอ฿จของนักศึกษาสหกิจศึกษากี่ยวกับการดูล฿หคํานะนําของผูนิทศของ
 สถานประกอบการ 

หัวข๎อ คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คํา 
เฉลี่ย 

SD แปล
ผล 

1. ความขา฿จท่ีเดรับจากพนักงานท่ีปรึกษากี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรสหกิจ 2 5 4.23 0.82 ดี 
2. งานท่ีเดรับมอบหมายตรงตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู 3 5 4.5 0.58 ดี 
3. มีการชี้จงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กอนริ่มการปฏิบัติงาน 3 5 4.20 0.75 ดี 
4. มีผนการปฏิบัติงานท่ีชัดจน 3 5 4.15 0.73 ดี 
5. มีการปรับปรุงผนการปฏิบัติงานมื่อกิดปใญหา฿นการปฏิบัติงาน 3 5 4.04 0.72 ดี 
6. ฿หความชวยหลือ฿นการกปใญหาท่ีกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน 3 5 4.23 0.76 ดี 
7. มีวลา฿หคําปรึกษานะนําการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 1 5 3.96 0.92 ดี 
8. มีความรูความสามารถพียงพอท่ีจะ฿หคําปรึกษา฿นการปฏิบัติงาน 3 5 4.42 0.64 ดี 
9. ฿หความสน฿จสอนงาน ถายทอด/นะนําการทํางาน 3 5 4.70 0.83 ดีมาก 
10. การดูล อา฿จ฿ส ฿หความสนิทสนมป็นกันอง 3 5 4.42 0.76 ดี 
11. ภาพรวม฿นการดูล ฿หคํานะนําของพนักงานท่ีปรึกษา฿นการปฏิบัติงาน 3 5 4.38 0.80 ดี 
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 จากตารางที่ 2 พบวา สวน฿หญนักศึกษามีระดับความพึงพอ฿จดานการ฿หความสน฿จสอนงาน ถายทอด/
นะนําการทํางาน ฉลี่ย 4.70 อยู฿นระดับดีมาก รองลงมาดานการมีความรูความสามารถพียงพอที่จะ฿หคําปรึกษา
฿นการปฏิบัติงาน  มีคาฉลี่ย 4.42 อยู฿นระดับดี ดยภาพรวม฿นการดูล ฿หคํานะนําของพนักงานที่ปรึกษา฿นการ
ปฏิบัติงานอยู฿นระดับดี ฉลี่ย 4.38 ละคาฉลี่ยระดับความพึงพอ฿จของนักศึกษาสหกิจศึกษากี่ยวกับสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาขาปฏิบัติงาน พบวา นักศึกษามีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดีมากดานที่หนวยงาน/ 
ทีมงาน ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน฿หความป็นกันอง ความสนิทสนม ดูลสนับสนุนนักศึกษา ละบุคลากรอื่นๆ ที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน฿หความป็นกันอง ความสนิทสนม ดูลสนับสนุนนักศึกษา ฉลี่ย 4.58 ละ 4.61 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 คาฉลี่ยระดับความพึงพอ฿จของพนักงานท่ีปรึกษากี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หัวข๎อ 
คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คํา 
เฉลี่ย 

SD แปลผล 

1. ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่      
    1.1 มีความรับผิดชอบตองานท่ีเดรับมอบหมาย 2 5 4 1.06 ดี 
    1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน 1 5 3.76 1.03 ดี 
    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูสมอ 2 5 3.82 0.95 ดี 
    1.4 ฿ชวลา฿นการทํางาน฿หกิดประยชนแสูงสุด 2 5 3.71 0.77 ดี 
    1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 5 3.71 0.85 ดี 
2. ความรู๎ ความสามารถในการปฏิบัติงาน      
    2.1 มีความรูความสามารถ฿นดานวิชาการท่ีกี่ยวของ 2 5 3.47 0.80 ปานกลาง 
    2.2 ปฏิบัติงานดย฿ชความรู ความสามารถทีม่ีอยูอยางต็มท่ี 2 5 3.76 1.09 ดี 
    2.3 มีความสามารถ฿นการประยุกตแ฿ชความรู 2 5 3.53 0.94 ดี 
    2.4 มีความชํานาญ฿นดานปฏิบัติการ 2 5 3.47 0.87 ปานกลาง 
    2.5 มีความสามารถ฿นการวางผน จัดลําดับความสําคัญของงาน 2 5 3.35 0.99 ปานกลาง 
    2.6 ฿ฝุรู สน฿จศึกษาหาความรู฿หมๆ พิ่มติม 2 5 3.71 1.16 ดี 
3. คุณลักษณะสํวนบุคคล      
    3.1 มีความขยัน อดทน สูงาน 2 5 4.12 1.05 ดี 
    3.2 มีความมั่น฿จ฿นตนอง กลาสอบถาม ละสนอความคิดห็น 2 5 3.65 1.11 ดี 
    3.3 มีลักษณะความป็นผูนํา 2 5 3.53 1.23 ดี 
    3.4 มีความสามารถ฿นการคิดวิคราะหแกปใญหา 2 5 3.65 0.99 ดี 
    3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ชน ซ่ือสัตยแ สุจริต รักษาความลับองคแกร 2 5 4.24 0.90 ดี 
    3.6 มีบุคลิกภาพ ละการวางตัวหมาะสม 3 5 4.06 0.83 ดี 
    3.7 ปฏิบัติตามกฎ ระบียบหรือขอบังคับขององคแกรดยครงครัด 2 5 4.12 1.05 ดี 
    3.8 ขางานตรงวลา  2 5 4.12 1.11 ดี 
    3.9 ฿หความคารพชื่อฟใงผูบังคับบัญชา 2 5 4.29 0.92 ดี 
    3.10 มีบุคลิกภาพ ละการวางตัวหมาะสม  2 5 4.12 0.86 ดี 
    3.11 มีความสามารถ฿นการทํางานป็นทีมรวมกับผูอื่น 3 5 4.24 0.83 ดี 
    3.12 ฿ชทรัพยากรขององคแกรอยางรูคุณคา  3 5 4.12 0.78 ดี 
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของนักศึกษา      
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หัวข๎อ 
คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คํา 
เฉลี่ย 

SD แปลผล 

1. ดานปริมาณงาน 2 5 3.76 0.90 ดี 
2. ดานคุณภาพ 2 5 3.71 0.84 ดี 
สหกิจศึกษามีประโยชน๑ตํอองค๑กรของทําน      
1. เดประยชนแจากผลงานของนักศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 3 5 4 0.87 ดี 
2. พนักงานประจํามีวลาสรางสรรคแงานพ่ิมขึ้นนื่องจากมีนักศึกษา
ชวยปฏิบัติงาน 

3 5 4.06 0.83 ดี 

3. มีอกาสเดคัดลือกพนักงานขาทํางาน 2 5 3.82 0.95 ดี 
4. มีอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 3 5 3.94 0.74 ดี 
ความพึงพอใจตํอการรํวมโครงการสหกิจศึกษา 3 5 3.94 0.75 ดี 

 
 ตารางที่ 3 ความพึงพอ฿จของพนักงานที่ปรึกษากี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาพบวา
ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษาสวน฿หญมีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดี ซึ่ง มี
ความรับผิดชอบตองานท่ีเดรับมอบหมาย มีคะนนฉลี่ย 4 มากที่สุดของดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี รองลงมาคือ 
มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูสมอ คะนนฉลี่ย 3.82 ดานความรู ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน มีการ
ปฏิบัติงานดย฿ชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางต็มที่ มีความสามารถ฿นการประยุกตแ฿ชความรู ละ ฿ฝุรู สน฿จ
ศึกษาหาความรู฿หมๆ พิ่มติม มีคะนนฉลี่ย 3.76, 3.53, 3.71 ตามลําดับ ดานคุณลักษณะสวนบุคคลอยู฿นระดับ
ดี  ฿หความคารพช่ือฟใงผูบังคับบัญชามีคะนนฉลี่ยมากที่สุด 3.29 อยู฿นระดับดี สวนดานผลสําร็จของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาดานปริมาณงานละคุณภาพ อยู฿นระดับดี คะนนฉลี่ย 3.76 ละ 3.71 ตามลําดับ 
นอกจากน้ีดานสหกิจศึกษามีประยชนแตอองคแกร อยู฿นระดับดี ซึ่งทํา฿หพนักงานประจํามีวลาสรางสรรคแงานพิ่มขึ้น
นื่องจากมีนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน คะนนฉลี่ย 4.06 อยู฿นระดับดี 
 ตอนที ่4 แนวทางและข๎อเสนอแนะในการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา 
 ดานการตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีความคิดห็นวาควรมีการอบรมพิ่มความรู
ภาษาอังกฤษละการ฿ชปรกรม Microsoft Office อบรมพิ่มติม฿นรื่องกฎหมายฯ, การประมินความสี่ยง, 
มาตรฐานระบบสากล การ฿ชภาษา฿นการขียน ละการ฿ชครื่องมือตรวจวัด/สื่อ฿นการรียน ดานการจัดหางาน 
นักศึกษามีความคิดห็นวาควรจัดหาสถานประกอบการ฿หกับนักศึกษา ควรมีรายช่ือสถานประกอบการที่ยินดีรับ
นักศึกษาฝึกงานสหกิจ฿หนักศึกษาลงสมัคร ทนการเปหาหลงฝึกอง ดานการนิทศงาน นักศึกษามีความคิดห็นวา 
ควรพิ่มวลา฿นการพบปะนักศึกษา พื่อพูดคุยรับฟใง/฿หคําปรึกษา ละสําหรับกิจกรรมภายหลังกลับจากปฏิบัติงาน
นักศึกษาสวน฿หญมีความคิดห็นตรงกันวา กิจกรรมคอนขางยอะ กระช้ันชิดจัดติดตอกันซึ่งทํา฿หนักศึกษาเมมีวลา
ตรียมตัวสําหรับการนําสนอ ป็นตน 
 สําหรับสถานประกอบการเดมีขอสนอนะละความคิดห็นพิ่มติมดังนี้ มหาวิทยาลัยฯควรจัดอบรม
นะนํานักศึกษา฿หห็นถึงความสําคัญละอกาส฿นการฝึกงานพื่อ฿ชอกาสนี้฿หคุมคาละกิดประยชนแตอตนอง 
ซึ่งจะตอง฿ชประสบการณแนี้เปประกอบวิชาชีพ ดย฿นครั้ งนี้ผูประมินมองวานักศึกษาเมเด฿ชอกาสนี้฿หคุมคา
ละสหกิจศึกษาป็นกิจกรรม/หลักสูตร ที่ทํา฿หนักศึกษาเดปฏิบัติงานจริง ละยังปิดอกาส฿หสถานประกอบการ
ประมินพื่อคัดลือกนักศึกษาขามาปฏิบัติงานรวมกับองคแกรเดจึงอยาก฿หมีครงการนี้ตอเป 
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อภิปรายผล 
 การวิจัย฿นครั้งนี้ป็นการวิจัยพื่อการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาสหกิจศึกษา ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ปิดหลักสูตรตั้งตปี 2556 รับนักศึกษารุนรก฿นปีการศึกษา 2557 ละ฿นปีการศึกษา 2/2560 จึงป็นการฝึก
ประสบการณแวิชาชีพของนักศึกษารุนรกที่อยู฿นระบบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวามีบางประด็นปใญหาที่ทางหลักสูตรฯ สามารถดํานินการเดละดํานินการเปบางลว 
ชน ปใญหาความพรอมทางดานวิชาการเมพียงพอของนักศึกษา ทางหลักสูตรฯเดมีการตรียมความพรอม฿หกับ
นักศึกษา฿นรายวิชาตรียมฝึกประสบการณแวิชาชีพ ละทางมหาวิทยาลัยก็เดมีการตรียมความพรอม฿หกับนักศึกษา
฿นหัวขอตางๆ ที่จําป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ชน ภาษาอังกฤษ ดย฿ชวลาเมนอยกวา  30 ช่ัวมง ละนักศึกษา
ตองมีวลา฿นการขารับการอบรมเมนอยกวารอยละ 80 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสาวนียแ ศรีจันทรแนิล 
(2557:146) เดศึกษาวาสถานประกอบการมีความห็น฿นรื่องของภาษาอังกฤษละการ฿ชปรกรมคอมพิวตอรแ฿น
การทํางานยังป็นปใญหา฿นนักศึกษา  ตทั้งนี้มีบางประด็นปใญหาที่ทางหลักสูตรฯ เมสามารถควบคุมเด ชน 
พนักงานที่ปรึกษาเมมีวลากํากับดูลละสอนงาน ตลอดจนมีการปลี่ยนปลงพนักงานที่ปรึกษาบอยครั้ง จาก
ปใญหาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสิริฉันทแ สถิรกุลตชพาหพงษแ (2558:149) ที่พบวาดานสถาน
ประกอบการนั้น นักศึกษาละคณาจารยแนิทศกแกแกแมีความคิดห็นสอดคลองกันวา ผูนิทศงานของสถาน
ประกอบการเมมีวลาดูลละสอนงาน ตทั้งนี้ท้ังนั้นทางหลักสูตรฯ ก็เดขาเปดูลชวยหลือป็นรายๆ เป 
 สําหรับคาฉลี่ยของความพึงพอ฿จ฿นดานตางๆ นั้น นักศึกษาสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอกระบวนการ
ดํานินงานของสหกิจศึกษา฿นระดับดีถึงดีมาก฿นทุกดาน ประกอบเปดวย ดานการจัดการรียนการสอนหลักสูตร 
วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย ดานการดูล฿หคํานะนําของอาจารยแนิทศ ดานการดูล฿ห
คํานะนําของพนักงานที่ปรึกษา ละดานสถานประกอบการที่รับนักศึกษาขาปฏิบัติงาน ทํานองดียวกัน ผูนิทศ
งานของสถานประกอบการหรือพ่ีลี้ยง มีความพึงพอ฿จตอกระบวนการดํานินงานของสหกิจศึกษา฿นระดับดี ละมี
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา฿นระดับดี฿นทุกดาน อันประกอบเปดวย ดานความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี ดานความรูละความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานผลสําร็จของ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ละดานผลประยชนแของสหกิจศึกษาที่มีตอองคแกร ชนดียวกันกับคณาจารยแผูนิทศ
การฝึกสหกิจศึกษาซึ่งมีความพึงพอ฿จอยางมากตอผลสัมฤทธ์ิของการดํานินงานสหกิจศึกษา฿นทุกดานชนดียวกัน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. หลักสูตรฯ ควรจัดทําฐานขอมูลของสถานประกอบการที่ปิดรับนักศึกษาสหกิจ พรอมทั้งดํานินการสง
อกสารขอความอนุคราะหแเปยังสถานประกอบการทันทีหลังจากที่เดติดตอเปพื่อลดปใญหาการถูกปฏิสธตําหนง
งาน ตทั้งนี้จะตองเมขัดยงหรือซ้ําซอนกับการดํานินการของงานสหกิจมหาวิทยาลัย  
 2. หลักสูตรฯ ควรสริมสรางความรู หลักการ ทักษะ นวคิด ละดานวิชาการ/วิชาชีพ ดยฉพาะดาน
ภาษาตางประทศ ชน ภาษาอังกฤษ, การ฿ชปรกรมคอมพิวตอรแ฿หกับนักศึกษาตั้งตช้ันปีท่ี1  
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การเปิดรับสื่อ การใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจเกมโปเกมอนโก ของวัยรํุนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
MEDIA EXPOSURE, USES AND GRATIFICATION TOWARD POKÉMON GO AMONG TEENAGERS IN 

MUANG, CHANTHABURI PROVINCE 
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เหมือนฝ๓น คงสมแสวง2 

Muanfun Kongsomsawang2 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1)พื่อศึกษาการปิดรับสื่อ การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก 
ของวัยรุน฿นอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี ละ 2) พื่อปรียบทียบการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก 
ของวัยรุน฿นอําภอมือง จังหวัดจันทบุรีจํานกตามการปิดรับสื่อ ดยป็นงานวิจัยชิงปริมาณ ฿ชบบสอบถาม
ป็นครื่องมือ฿นการก็บขอมูล กับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ละวิคราะหแขอมูลดวยสถิติพรรณนา เดก คารอยละ 
คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน จากนั้นทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอางอิง เดก คา t-test ละ one-way 
ANOVA ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง อายุระหวาง 19-21 ปี ลนกมฉลี่ยนอยกวาหรือ
ทากับ 1 ช่ัวมงตอวัน ละลนกมฉลี่ยทุกวัน ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จดานการเดรับความบันทิงมากที่สุด 
มื่อนํามาทดสอบสมมตฐิานการวิจัยพบวา 1) ลักษณะทั่วเปของวัยรุนตกตางกัน พึงพอ฿จละ฿ชประยชนแกมปกมอน ก 
ตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 2) การปิดรับสื่อกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี
ตกตางกัน ฿ชประยชนและพึงพอ฿จตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
คําสําคัญ : วัยรุน, กมปกมอน ก, การปิดรับสื่อ, การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จ  
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the media exposure and uses and gratification of Pokémon Go 
among Teenagers in Muang, Chanthaburi Province also compares the uses and gratification of 
Pokémon Go among Teenagers in Muang, Chanthaburi Province classifies by media exposure. This is a 
quantitative research by using a questionnaire as a tool with 400 samples. Descriptive statistics were 
used by showing validity, mean and S.D., then used t-test and one-way ANOVA to test the hypothesis. 
The research found that most of the sampling is female, age between 19-21 years old, play this game 
around an hour or less than an hour each day and playing every day. The uses and gratification of 
entertainment were found most. After testing the hypothesis, the research shown that 1) the 
differentiate of general characteristics of teenagers, the uses and gratification toward Pokémon Go 
were differences statistically significant at .05 levels 2) the differentiate of media exposure toward 
Pokémon Go among Teenagers in Muang, Chanthaburi Province, the uses and gratification toward 
Pokémon Go were differences statistically significant at .05 levels.  
Keywords : Teenagers, Pokémon Go, Media Exposure, Uses and Gratification 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันทคนลยีสารสนทศเดขามามีบทบาท฿นชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น เมวาจะป็นตอนตื่น เปจนถึง
ขานอน ลวนลวตมีการ฿ชทคนลยีทั้งสิ้น นอกจากการ฿ชทคนลยี฿นระดับปใจจกบุคคลลว ยังมีสงผลตอการ
฿ช฿นระดับมหภาค เมวาจะป็นการติดตอสื่อสาร฿นระดับองคแกร หรือระดับประทศ หรือการพัฒนาดานความ
ป็นอยูพื่อสริมสรางความสะดวกสบาย คณะกรรมการวิจัยหงชาติสาขาทคนลยีสารสนทศละนิทศศาสตรแจึง
เดจัดทําหนังสือรื่อง “สมารแทซิตี้” ดยกลาววา การ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละนิทศศาสตรแมีความกี่ยวนื่องกัน 
ทั้งนี้พื่อป็นการสื่อสารละสรางความขา฿จกี่ยวกับทคนลยี฿หกับบุคคลทั่วเปอีกดวย 
 ทคนลยีที่จะกลาวถึง฿นงานวิจัยนี้ คือ ทคนลยีความจริงสริม (Augmented Reality : AR) ซึ่งป็น
ทคนลยีความจริงสมือน (Virtual Reality : VR) ประภทหนึ่ง ดยผู฿ชสามารถมองห็นสภาพวดลอมจริงละ
วัตถุสมือนซอนทับกัน ป็นการประกอบสรางลกจริงละลกสมือน กลาวคือ ทคนลยีความจริงสริมจะพิ่มติม
สภาพจริงมากกวาที่จะเปทนที่ลกจริงทั้งหมด ป็นการสรางประสบการณแ฿นลกหงความป็นจริง ดยการ
พิ่มติมนื้อหาท่ีสรางขึ้นจากคอมพิวตอรแ ซึ่งป็นการช่ือมยงสถานที่ ละกิจกรรมที่ฉพาะจาะจง พื่อ฿หนื้อหา
ดิจิทัลที่พ่ิมติมผสมผสานกับการรับรูของคน฿นลกหงความจริง 
 ฿นชวงสองทศวรรษท่ีผานมา ริ่มมีการทดลองนําทคนลยีความจริงสริมมาทดลอง฿ชกับศาสตรแอื่น ๆ ต
ยังเมป็นที่พรหลายมากนัก อาจป็นพราะวิธีการศึกษาละการฝึกอบรมยังมีนอย ประกอบกับการที่ทคนลยีมี
ความจริญกาวหนาอยางรวดรว็ ทํา฿หทคนลยีตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น฿นระยะวลาอันสั้น ละอุปกรณแที่฿ช
กับทคนลยีชนิดนี้มีความกระทัดรัดกวาดิม ชน คอมพิวตอรแสวนบุคคล ทรศัพทแมือถือ ละนวัตกรรม
อิล็กทรอนิกสแอื่น ๆ สงผล฿หมีการ฿ชทคนลยีนี้อยางกวางขวางยิ่งข้ึน ประกอบกับทคนลยีดังกลาวหมาะสมกับ
สภาพวดลอมการรียนรู฿นศตวรรษที่ 21 ซึ่งป็นการสรางสรรคแนวปฏิบัติทางการรียนที่สนับสนุนจากบุคลากร 
ละสภาพวดลอมทางกายภาพ สงผล฿หผูรียนบรรลุจุดประสงคแ฿นการรียนรูเดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ละยังป็นการพิ่มอกาส฿นการขาถึงทคนลยี ซึ่งป็นหลงการรียนรูที่มีคุณภาพ ที่จะชวยออกบบระบบการ
รียนรูที่หมาะสมกับการรียนป็นกลุมหรือรายบุคคลเดอีกดวย 
 หากกลาวถึง “ปกมอน” ลว หลายคนคงนึกถึงการแตูนที่อยู฿นความทรงจําวัยด็กที่มี “ปิกาจู” ตัวสี
หลืองซึ่งป็นตัวองของรื่อง มื่อบริษัท Niantic ซึ่งป็นการรวมทุนระหวางบริษัท Nintendo, The Pokémon 
Company ละ Google พื่อพัฒนากมออนเลนแ “ปกมอน ก” บนทรศัพทแมือถือ ประภทสมารแทฟน ซึ่งป็น
กมที่มีการนําทคนลยีความจริงสริมผนวกกับการ฿ชการระบุตําหนงของตัวครื่องผานการ฿ชฐานขอมูลดาน
ภูมิศาสตรแจากปรกรม Google Map นอกจากน้ีทรศัพทแท่ี฿ชจะตองมีกลองหลัง ป็นระบบจอสัมผัส ละมีระบบ
ตรวจจับการหมุนของตัวครื่องอีกดวย ป็นกมที่สามารสรางประสบการณแปลก฿หม฿หกับผูลน พื่อ฿หผูลนเดรับ
ความรูสึกป็นสวนหนึ่งของการผสานลกสมือนละลกจริงเดอยางนบนียน ดยลักษณะของกมจะริ่มจากการที่
฿หผูลนสมัครสมาชิกพื่อสรางตัวละคร avatar ของตนองขึ้นมา จากนั้นตัวละครดังกลาวจะปรากฏอยูบนผนที่ที่มี
การระบุตําหนงดียวกับลกจริงท่ีคนคนน้ันอยู มีการ฿หผูลนเปตามสถานท่ีจรงิตาง ๆ บนลก พื่อก็บตัวปกมอน
ตาง ๆ เว ดย฿นตัวกมองจะมีการจงตือนผูลนดวยระบบสั่น มื่อจอตัวปลก ๆ ผูลนก็จะริ่มมีการบอกกลาว
พื่อ฿หคนอื่น ๆ เปตามหาดวยชนกัน สงผล฿หกมดังกลาวกลายสรางปรากฏการณแที่ทํา฿หหลายคนติดดยเมยาก
นัก ซึ่งกอนหนานี้บริษัท Niantic เดผลิตกมช่ือ Ingress มากอนลว หากตเมป็นที่พรหลาย อาจนื่องจากภาพ
ที่฿ช ละคําศัพทแตาง ๆ ฿นกม ยังป็นท่ีขา฿จยากของบุคคลทั่วเป 
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 ปรากฏการณแ “ปกมอน ก” ริ่มพรหลายตั้งตปลายปี 2559 ละป็นที่นิยมมากขึ้น฿นปี 2560 ทํา฿ห
ผูวิจัยห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษาการปิดรับสื่อ การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จของวัยรุนที่มีตอกมปกมอน 
กนี้ พื่อ฿หผลการศึกษาสามารถนําเปป็นนวทาง฿นการรับมือกับพฤติกรรมที่อาจจะกิดขึ้น฿นอนาคตเดอยาง
หมาะสมตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1) พื่อศึกษาการปิดรับสื่อ การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นอําภอมือง 
จังหวัดจันทบุรี  
 2) พื่อปรียบทียบการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นอําภอมือง จังหวัด
จันทบุรีจํานกตามการปิดรับสื่อ 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1) ลักษณะทั่วเปของวัยรุนตกตางกัน พึงพอ฿จละ฿ชประยชนแกมปกมอน ก ตกตางกัน  
 2) การปิดรับสื่อกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นอําภอมือง จังหวัดจันทบุรีตกตางกัน ฿ชประยชนและ
พึงพอ฿จตกตางกัน  
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 วัยรุน (Teenagers) หมายถึง กลุมประชากรจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตั้งต 13 -21 ปี 
 กมปกมอน ก (Pokémon Go) หมายถึง กมพกพาที่฿ชทคนลยีสมือนจริง ลนบนทรศัพทแมือถือ 
ประภทสมารแทฟนที่มีกลองหลัง, ระบบตรวจจับพิกัด, ตัวจับระดับการหมุน ละจอสัมผัส ดยศึกษา฿นกลุมผูลน
฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี 
 การปิดรับ หมายถึง ระยะวลา฿นการลนกมตละวัน ละความถี่฿นการลนกมตอสัปดาหแของวัยรุน฿น
ขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี 
 การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จ หมายถึง สิ่งที่ผูลนกมปกมอน ก เดรับภายหลังจากการลน 
สามารถนําเป฿ชประยชนแ฿นชีวิตประจําวันละกิดความพึงพอ฿จ฿นการลนกมปกมอน ก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

ลักษณะประชากรศาสตรแของวัยรุน฿นขต
อําภอมือง จังหวัดจันทบุร ี

การปิดรับสื่อ 

การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ป็นงานวิจัยชิงปริมาณ ดยทําการสํารวจกลุมวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี ดย
มีขั้นตอนการดํานินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) กําหนดประชากรละกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ป็นวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 4,199 คน (ระบบสถิติทางการ
ทะบียน, 2558) ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางหลือพียง 400 คน ดย฿ชกณฑแของ Taro Yamane ซึ่งกําหนดระดับ
ความช่ือมั่นทากับรอยละ 95 ละคาความคลาดคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับเดเมกินรอยละ 5 หรือที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 2) กําหนดตัวปรการวิจัย 
  ตัวปรการวิจัยครั้งนี้บงออกป็น  
  ตัวปรอิสระ เดก ลักษณะประชากรของวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี ละการปิดรับกม
ปกมอน ก 
  ตัวปรตาม คือ การ฿ชประยชนแ ละความพึงพอ฿จกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นขตอําภอมือง 
จังหวัดจันทบรุี 
 3) สรางครื่องมือการวิจัย ดยการวิจัยครั้งนี้฿ชบบสอบถาม (questionnaire) ป็นครื่องมือ฿นการก็บ
ขอมูลประกอบดวย 3 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 ขอคําถามดานลักษณะประชากรของวัยรุน จํานวน 2 ขอ  
  ตอนท่ี 2 ขอคําถามดานการปิดรับสื่อกมปกมอนก จํานวน 2 ขอ  
  ตอนท่ี 3 ขอคําถามกี่ยวกับการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอนก 10 ขอ 
 4) ดํานินการทดสอบความช่ือมั่นของบบสอบถาม ดยนําขอคําถาม฿หผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลอง
ของขอคําถาม฿นบบสอบถาม 3 ทาน จากนั้นนําบบสอบถามทําการทดสอบก็บขอมูล ทดสอบ (try-out) กับกลุมตัวอยาง
ที่มีความ฿กลคียงกับกลุมตัวอยางจริง ดยผูวิจัยลือกทดสอบกับกลุมตัวอยางวัยรุน฿นขตอําภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 

จํานวน 30 คน ซึ่งเดคาความชื่อมั่น =0.784 ลวดํานินการก็บกับกลุมตัวอยางจริง 
 5) ดํานินการก็บขอมูลการวิจัย ผูวิจัยก็บขอมูลจากอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของมากําหนดกรอบ
การศึกษา สรางครื่องมือการวิจัยพื่อนํามากําหนดป็นประด็นคําถาม฿นบบสอบถาม ละนําเปก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางจริง 
 6) ดํานินการวิคราะหแขอมูลการวิจัยดวยสถิติการวิจัย ประกอบดวย สถิติชิงพรรณนา เดก คารอยละ 
คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน สถิติอางอิง เดก คา t-test ละone-way ANOVA หากพบความตกตางที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จะดํานินการปรียบทียบรายคูดยวิธี Scheffe ละนําสนอผลการวิจัยตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังน้ี 
 1) ผลการศึกษาทั่วไป ด้านลักษณะประชากร ด้านการเปิดรับ และด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของวัยรุ่นในเขตอ าเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี 
ลักษณะประชากร จํานวน ร๎อยละ 

เพศ   
ชาย 179 44.8 
หญิง 221 55.3 
อาย ุ   
13-15 ปี 42 10.5 
16-18 ปี 117 29.3 
19-21 ปี 241 60.3 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา วัยรุนผูลนกมปกมอน ก สวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็นรอยละ 55.3 ที่หลือ
ป็นพศชาย รอยละ 44.8 สวน฿หญมีอายุระหวาง 19-21 ปี คิดป็นรอยละ 60.3 รองลงมา คือ อายุระหวาง 16-18 
ปี คิดป็นรอยละ 29.3 ละอายุระหวาง 13-15 ปี คิดป็นรอยละ 10.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 การปิดรับกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี 

การเปิดรับ จํานวน ร๎อยละ 
ระยะเวลาในการเลํนเกมตํอวัน   
น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง 188 47 
1-3 ชั่วโมง 137 34.3 
มากกวํา 3 ชั่วโมง 75 18.8 
ความถี่ในการเลํนเกมตํอสัปดาห๑   
1 วัน 111 27.8 
2-3 วัน 74 18.5 
4-6 วัน 96 24 
ทุกวัน 119 29.8 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา วัยรุนผูลนกมปกมอน ก สวน฿หญ฿ชวลาลนกมนอยกวา 1 ช่ัวมงตอวัน คิด
ป็นรอยละ 47 1-3 ช่ัวมง คิดป็นรอยละ 34.3 ที่฿ชวลาลนกมมากกวา 3 ช่ัวมงตอวัน รอยละ 18.8 สวน฿หญ
ลนกมปกมอน กทุกวัน คิดป็นรอยละ 29.8 รองลงมา ลนกมปกมอน ก 1 วันตอสัปดาหแ คิดป็นรอยละ 
27.8 ตอมา฿ชวลาลนกมปกมอน ก 4-6 วันตอสัปดาหแ คิดป็นรอยละ 24 ละลนกมปกมอน ก 2-3 วันตอ
สัปดาหแ คิดป็นรอยละ 18.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จของวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดจันทบุรี 
การใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจ  S.D. ความหมาย 

ความบันเทิง 4.07 .974 มาก 
รวมตัวกับคนที่มีความชอบใกล๎เคียงกัน 3.68 1.087 มาก 
ความทันสมัย เกาะติดกระแสเกมในป๓จจุบัน 3.99 .989 มาก 
นําไปเป็นหัวข๎อสนทนาในกลุํมเพ่ือน 3.76 1.114 มาก 
ความยาก งําย ของเกมทําให๎เกิดความสนใจ 3.56 .917 มาก 
เกมทําให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ 3.90 .956 มาก 
ผํอนคลายความเครียดทางรํางกาย และจิตใจ 3.36 .718 มาก 
ทําให๎มีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม 3.43 .504 มาก 
แขํงขัน ท๎าประลองกับผ๎ูอื่น 3.93 .415 มาก 
ท๎าทายความสามารถในการเลํน 4.01 .833 มาก 

รวม 3.87 .900 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 จํานวนคาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจํานกตามการ฿ชประยชนแ
ละความพึงพอ฿จของวัยรุนที่฿นขตอําภอมือง จันทบุรี พบวา ภาพรวมมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จ฿น
ระดับมาก ฿นระดับคาฉลี่ย 3.87 ละ สวนบี่ยงบนมาตรฐาน .900 หากพิจารณาตละดาน พบวา ดานการเดรับ
ความบันทิงมากที่สุด ฿นระดับคาฉลี่ย 4.07 ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน .974 รองลงมาป็นดานทาทาย
ความสามารถ฿นการลน ฿นระดับคาฉลี่ย 4.01 ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน .833 ตอมาป็นดานความทันสมัย 
กาะติดกระสกม฿นปใจจบุัน ฿นระดับคาฉลี่ย 3.99 ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน .989 ละดานขงขัน ทาประลอง
กับผูอื่น ฿นระดับคาฉลี่ย 3.93 ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน .415 ตามลําดับ 
 
 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และพึงพอใจเกมโปเกมอน โก 
 
ตารางที่ 4 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานกตามพศ 

เพศ จํานวน คําเฉลี่ย S.D. t P. value 
ชาย 179 3.73 .635 -2.654 .029 
หญิง 221 4.10 .523   
  
 จากตารางที่ 4 วัยรุนพศชายมีคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก 3.736 ขณะที่
พศหญิงมีคาฉลี่ย 4.106 มื่อทําการปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปก
มอน กดวยการทดสอบ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา พศตกตางกันพึงพอ฿จละ฿ชประยชนแ
ตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 5 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานกตามอายุ 
อาย ุ จํานวน คําเฉลี่ย S.D. F P. value คูํท่ีแตกตําง 

1) 13-15 ปี 42 3.80 .39 5.65* .001* 1) > 3) 
2) 16-18 ปี 117 3.75 .44   2) > 3) 
3) 19-21 ปี 241 3.52 .41    
*P. value <.001 
 

 จากตารางที่ 5 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก 
จํานกตามอายุ ดยวิคราะหแคาความปรปรวนทางดียว (one-way ANOVA) พบวา ชวงอายุของวัยรุนตกตาง
กันมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน กตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มื่อปรียบทียบ
ความตกตางป็นรายคูดวยวิธีการ Scheffe พบวา คูที่ตกตางกันเดก ผู฿หขอมูลที่มีอายุ 13-15 ปี มีการ฿ช
ประยชนและความพึงพอ฿จสูงกวาผู฿หขอมูลที่มีอายุ 19-21 ปี ผู฿หขอมูลที่มีอายุ 16-18 ปี มีการ฿ชประยชนและ
ความพึงพอ฿จสูงกวาผู฿หขอมูลที่มีอายุ 19-21 ปี ชนกัน 
 

ตารางที่ 6 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานกตาม
 ระยะวลา฿นการลนกมตอวัน 
ระยะเวลาในการเลํนเกมตํอวัน จํานวน คําเฉลี่ย S.D. F P. value คูํท่ีแตกตําง 
1) น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง 188 3.80 .39 7.58* .00* 1) > 3) 
2) 1-3 ชั่วโมง 137 3.75 .44   2) > 3) 
3) มากกวํา 3 ชั่วโมง 75 3.52 .41    
*P. value <.001 
 

 จากตารางที่ 6 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก 
จํานกตามระยะวลาการลนกมตอวัน ดยวิคราะหแคาความปรปรวนทางดียว (one-way ANOVA) พบวา 
ระยะวลา฿นการลนกมตอวันตกตางกันมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน กตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 มื่อปรียบทียบความตกตางป็นรายคูดวยวิธีการ Scheffe พบวา คูที่ตกตางกันเดก ผูที่
฿ชวลา฿นการลนกมปกมอน กนอยกวา 1 ช่ัวมงตอวัน มีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จสูงกวาผูที่฿ชวลา
ลนกมปกมอน กมากกวา 3 ช่ัวมงตอวัน ผูที่฿ชวลา฿นการลนกมปกมอน ก 1-3 ช่ัวมงตอวัน มีการ฿ช
ประยชนและความพึงพอ฿จสูงกวาผูที่฿ชวลาลนกมปกมอน กมากกวา 3 ช่ัวมงตอวัน ชนกัน 
 

ตารางที่ 7 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานกตาม
 ความถี่฿นการลนกมตอสัปดาหแ 
ความถี่ในการเลํนเกมตํอสัปดาห๑ จํานวน คําเฉลี่ย S.D. F P. value คูํท่ีแตกตําง 
1) 1 วัน 111 3.75 .44 2.29* .00* 2) > 1) 
2) 2-3 วัน 74 3.78 .47   2) > 3) 
3) 4-6 วัน 96 3.73 .31   4) > 2) 
4) ทุกวัน 119 3.82 .38    
*P. value <.001 
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 จากตารางที่ 7 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก 
จํานกตามความถี่฿นการลนกมตอสัปดาหแ ดยวิคราะหแคาความปรปรวนทางดียว (one-way ANOVA) พบวา 
ความถี่฿นการลนกมตอสัปดาหแตกตางกันมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน กตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มื่อปรียบทียบความตกตางป็นรายคูดวยวิธีการ Scheffe พบวา คูที่ตกตางกัน
เดก ผูที่฿ชวลา฿นการลนกมปกมอน ก 2-3 วันตอสัปดาหแ มีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จสูงกวาผูที่฿ช
วลาลนกมปกมอน ก 1 วันตอสัปดาหแ ผูที่฿ชวลา฿นการลนกมปกมอน ก 2-3 วันตอสัปดาหแ มีการ฿ช
ประยชนและความพึงพอ฿จสูงกวาผูที่฿ชวลาลนกมปกมอน ก 4-6 วันตอสัปดาหแ ผูที่฿ชวลา฿นการลนกมปก
มอน ก ทุกวันตอสัปดาหแ มีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จสูงกวาผูที่฿ชวลาลนกมปกมอน ก 2-3 วันตอ
สัปดาหแ ชนกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการปิดรับสื่อ การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก ของวัยรุน฿นอําภอมือง 
จังหวัดจันทบุรี จากการ฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา กลุมตัวอยาง
สวน฿หญป็นพศหญิง ซึ่งตกตางจากการลนกมออนเลนแทั่วเปดังที่กลาวเว฿นงานวิจัยรื่อง การปิดรับสื่อ 
พฤติกรรม ละผลกระทบจากการลนกมออนเลนแประภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-
Playing Game) ของนักรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ฿นขตกรุงทพมหานคร ของธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2556) ที่฿ห
หตุผลเววา ที่ป็นชนนี้พราะพศชายนิยมลนกมที่มีความรุนรง ทาทาย ละขงขันสูงมากกวา ซึ่ง฿นกมนี้เด
ตกตางออกเป  
 สําหรับการปิดรับสื่อกมปกมอน ก พบวา วัยรุนสวน฿หญ฿ชวลาลนกมนอยกวา 1 ช่ัวมงตอวัน ต
จะลนกมนี้ทุกวัน ทํา฿หห็นถึงกระวนการทางสังคมที่ความสลับซับซอน ดังที่กลาวเว฿นงานวิจัยของ ดวงฤทัย พงศแ
เพฑูรยแ (2544) ที่พูดถึงการสื่อสารซึ่งป็นปใจจัยสําคัญ฿นการดํารงชีวิต หากตมนุษยแจะมีครื่องมือ฿นการสื่อสาร
พื่อ฿หบรรลุวัตถุประสงคแ฿นการดํานินกิจกรรมตาง ๆ ของตน฿หเดอยางชัดจน ดยการสื่อสารดังกลาวอาจจะเมเด
อยู฿นรูปบบการสนทนา หากตป็นการปิดรับขาวสารจากความตองการของตนองจากสื่อสารมวลชนจนกิดการ
ปลี่ยนปลงพฤติกรรมบางอยางเด 
 สวนการ฿ชประยชนและพึงพอ฿จจากการลนกมปกมอน ก พบวา ผู฿หขอมูลสวน฿หญ฿ชประยชนแ
ละพึงพอ฿จจากการเดรับความบันทิง฿นการลนกมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ McQuail (1987 อาง฿น Dainton 
& Zelley, 2011) ที่มีการกลาวถึงการตอบสนองของสื่อกับความตองการของปใจจกบุคคลเว฿นดานการสรางความ
บันทิง (Entertainment) ดยที่ผูบริภคสื่อจะนนพื่อความพลินพลิน บันทิง฿จ ละคาดหวังวาจะมีสวนชวย฿น
การผอนคลายความครียด เปจนถึงการฆาวลา ระบายอารมณแ หรือมกระทั่งการหลีกหนีจากปใญหาที่กิดขึ้น฿น
ชีวิตประจําวัน ดยอาศัยการปลีกตัวออกจากลกหงความจริง พื่อขาเปอยู฿นลกสมือนท่ีตนองคิดวาจะสามารถ
สรางความสุขเดมากกวาลกท่ีตนองป็นอยูนั่นอง 
 ฿นสวนของการปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน กที่
จํานกตามพศ พบวา พศตกตางกันมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จท่ีตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับธนกฤต ดี
พลภักดิ์ (2556) นื่องจากประชากรที่ตางพศมักจะมีพฤติกรรมการสือ่สารที่ตกตางกันออกเป ดยพศหญิงมักจะมี
นวนมที่จะตองการรับละสงขาวสารมากกวาพศชาย ทํา฿หพศหญิงสน฿จที่จะปิดรับสื่อที่ตรงตามความตองการ
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ของตนองมากกวา ฿นขณะที่พศชายจะ฿หความสําคัญกับนื้อหาสาระของขาวสาร หรือจะทําการปิดรับสื่อมากขึ้น
ก็ตอมื่อสื่อบุคคล ชน พื่อน เด฿หความห็นเว 
 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานกตาม
อายุ พบวา ชวงอายุของวัยรุนตกตางกันมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน กตกตางกัน อาจ
กลาวเดวามื่อมีอายุมากข้ึน ทํา฿หบุคคลนั้นมีประสบการณแมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จ
ที่ลดนอยลงดยการลนกมดังกลาวอาจจะทําเปพื่อผอนคลายความครียด หรือหลีกหนีจากสภาพความป็นจริง฿น
ปใจจุบันทานั้น 
 คาฉลี่ยการปรียบทียบความตกตางของการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานก
ตามระยะวลาการลนกมตอวัน พบวา ระยะวลา฿นการลนกมตอวันตกตางกันมีการ฿ชประยชนและความพึง
พอ฿จกมปกมอน กตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยสดง฿หห็นวาการ฿ชวลากับการลนกมพียงเมกิน 1 ช่ัวมงตอ
วัน ผู฿หขอมูลกลับมีผลการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จท่ีสูงสุด ดังจะกลาวเดวา การ฿ชวลากับกมมาก เมเดจะ
ทํา฿หกิดการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จเดอยางสูงสุดสมอเป 
 การปรียบทียบความตกตางคาฉลี่ยการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกมปกมอน ก จํานกตาม
ความถี่฿นการลนกมตอสัปดาหแ พบวา ความถี่฿นการลนกมตอสัปดาหแตกตางกันมีการ฿ชประยชนและความพึง
พอ฿จกมปกมอน กตกตางกัน ดยผูที่ลนกมทุกวันมีการ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จสูงท่ีสุดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยรื่อง การศึกษาพฤติกรรมละผลกระทบของการปิดรับสื่อกมออนเลนแของนักรียนมัธยมศึกษา ฿นขต
อําภอมือง จังหวัดนครปฐม ของจิรดา มหาจริญ (2547) ที่พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรแทางดานพศมี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการปิดรับสื่อกมออนเลนแ รวมเปถึงมีอิทธิพลซึ่งกันละกันอีกดวย 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1) จากผลการศึกษาที่พบวา วัยรุนสวน฿หญ฿ชวลาลนกมปกมอน กนอยกวา 1 ช่ัวมงตอวัน ตจะ
ลนกมนี้ทุกวัน ละกลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง ทํา฿หห็นถึงการ฿หความสน฿จ฿นกมที่มีความนิยม ดังนั้น 
หากสถานศึกษา ละบุคลากรทางการศึกษาจะ฿ชอกาสนี้฿นการสอดทรกสาระ ความรู ที่ช่ือมยงกับกมดังกลาว
พื่อพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ พื่อดึงดูดความสน฿จจากวัยรุนที่ป็นนักรียน นักศึกษา ละป็นการปรับ
นื้อหา฿หทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 2) ผลการศึกษา฿นครั้งนี้ยังพบอีกวา วัยรุน฿ชประยชนและพึงพอ฿จ฿นดานความบันทิงมาป็นอันดับหนึ่ง 
รวมถึงชอบความทาทาย ละกาะติดกระสกม฿นปใจจุบัน ทั้งนั้น ผูปกครองละสถานศึกษาควร฿หคํานะนํา฿น
การลนปกมอน กอยางถูกวิธี ละหมาะสม พื่อเม฿หวัยรุนกิดการหมกมุน฿นการลนกมมากกินเป 
 3) สําหรับการศึกษา฿นครั้งตอเป ผูวิจัยยังเมเดศึกษาถึงผลกระทบจากการลนกมปกมอน ก ฿นดาน
ตาง ๆ เมวาจะป็นดานการรียน ดานสุขภาพ ดานสถานภาพทางการงิน หรือมกระทั่งดานความสัมพันธแกับพื่อน
ละครอบครัว ซึ่งผูที่สน฿จจะศึกษากี่ยวกับกม฿นอนาคตสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้เปป็นนวทาง฿นการศึกษา
กมประภทอื่น ๆ รวมเปถึงผลกระทบที่กิดจากการลนกมเด 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูว๎ิชาคณิตศาสตร๑ เร่ือง จํานวนจริง  
โดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือรายบุคคลเสริมด๎วยกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา 

ตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON REAL NUMBER USING TEAM 

ASSISTED INDIVIDUALIZATION COOPERATIVE LEARNING SUPPLEMENTED WITH POLYA 
PROBLEM SOLVING PROCESS ON MATHEMATICAL ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING 

ABILITIES OF MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง 2) ศึกษา
ละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแระหวางกอนรียนละหลังรียน ละ 3) ศึกษา
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียน ดย฿ชการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือ
รายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา กลุมปูาหมาย คือ นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รงรียนศรี
กระนวนวิทยาคม อําภอกระนวน จังหวัดขอนกน ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 38 คน วิคราะหแ
ขอมูลดย฿ชสถิติพื้นฐาน เดก คาฉลี่ย รอยละ ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนา
กิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ดย฿ชการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคล
สริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา ประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน เดก ขั้นทบทวนความรูดิม ขั้น
นําสนอนื้อหา฿หม ขั้นฝึกทักษะ ขั้นทดสอบยอย ละขั้นสรุปผลงานกลุม 2) นักรียนมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนวิชาคณิตศาสตรแกอนรียนฉลี่ย 11.58 คิดป็นรอยละ 38.60 ละมีคะนนหลังรียนฉลี่ย 24.21 คิดป็นรอย
ละ 80.70 ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75 ละคะนนหลังรียนสูงกวากอนรียน 3) นักรียนมีความสามารถ฿นการ
กปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนฉลี่ย 31.45 คิดป็นรอยละ 78.62 ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75  
คําสําคัญ :  การรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคล, กระบวนการกปใญหาของพลยา  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were : 1) to develop mathematics learning activities on 
real number using team assisted individualization cooperative learning (TAI) supplemented with 
polya’s problem solving process. 2) to study and compare students’ achievement of 
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mathematics and 3) to study the ability of mathematical problem solving. The result of the study 
were solving after being taught with TAI supplemented with polya’s problem solving process. The 
target group were 38 of Matthayomsuksa 4 students who were studying in semester 1, academic 
2017. The data collected were analyzed by mean, percentage and standard deviations. The 
results of this study were 1) The develop mathematics learning activities on real number using 
TAI supplemented with polya’s problem solving process consisted of 5 steps : (1) revising 
knowledge (2) team learning (3) team exercise (4) personal test and (5) recognition,  
2) The students have mathematics achievement in average of 11.58 or 38.60 percent in the 
pretest and 24.21 or 80.70 percent in the posttest. So, the average in the posttest was not less 
than 75 percent and higher than the pretest. 3) The students have mathematical problem solving 
ability in average of 31.45 or 78.62 percent was not less than 75 percent  
Keywords : Team assisted individualization(TAI), Polya’s problem solving 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณิตศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยแ ทํา฿หมนุษยแมีความคิดสร างสรรคแ คิด
อยางมีหตุผล ป็นระบบ มีบบผน นอกจากนี้ยังป็นครื่องมือ฿นการศึกษาวิทยาศาสตรและทคนลยี ตลอดจน
ศาสตรแอื่น ๆ ท่ีกี่ยวของ คณิตศาสตรแจึงมีประยชนแตอการดํารงชีวิตละชวยพัฒนามนุษยแ฿หสมบูรณแ มีความสมดุล
ทั้งทางรางกาย จิต฿จ สติปใญญาละอารมณแ สามารถกปใญหาละอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 56) ดังที่ อัมพร มาคนอง (2554) เดกลาวเววา การจะพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางดานคณิตศาสตรแนั้นตองคํานึงถึงองคแประกอบหลายดาน ดยฉพาะอยางยิ่งทักษะการกปใญหาซึ่งป็นทักษะ
พื้นฐานของกระบวนการทางคณิตศาสตรแ สอดคลองกับนวทางการจัดกิจกรรมการรียนรูพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีเดกําหนด฿หทักษะกระบวนการคิดกปใญหาอยาง
สรางสรรคแป็นจุดนน฿นการพัฒนาคุณภาพผูรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
122-125)  
 การสอน฿หนักรียนรูจักการกปใญหาจะชวยสงสริม฿หนักรียนรูจักคิดอยางมีหตุผล มีระบียบบบผน
ละรูจักตัดสิน฿จเดอยางถูกตอง (สิริพร ทิพยแคง, 2544: 4) ตสภาพการรียนการสอนวิชาคณติศาสตรแ฿นปใจจุบันยัง
เมบรรลุผลสําร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตรฯ นื่องจากนักรียนจํานวนเมนอยยังขาดความสามารถ฿นการ
กปใญหา การสื่อสาร ละการช่ือมยงระหวางนื้อหาคณิตศาสตรแกับสถานการณแตางๆ (สถาบันสงสริมการสอน
วิทยาศาสตรและทคนลยี, 2555: 2) ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุมสาระการรียนรูคณิตศาสตรแ ปีการศึกษา 2553–2556 จากคะนนต็ม 
100 คะนน  พบวา฿นระดับประทศมีคะนนฉลี่ยต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะนนต็ม (คะนนฉลี่ยทากับ 14.99 , 
22.73, 22.73 ละ 20.48 ตามลําดับ) ฿นระดับจังหวัดขอนกนมีคะนนฉลี่ยต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะนนต็ม 
(คะนนฉลี่ยทากับ 13.68, 21.27, 21.19 ละ 19.06 ตามลําดับ) ละ฿นระดับรงรียนศรีกระนวนวิทยาคม  
 ผลป็นเป฿นทํานองดียวกันคือมีคะนนฉลี่ยต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะนนต็ม (คะนนฉลี่ยทากับ 14.43, 
20.92, 20.57 ละ 18.22 ตามลําดับ) (รงรียนศรีกระนวนวิทยาคม , 2557) สดงวา ผลการทดสอบ฿นวิชา
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คณิตศาสตรแ ของนักรียนยังต่ํากวามาตรฐาน จึงจําป็นอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนากิจกรรมการรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรแพื่อพัฒนาผูรียน฿หมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนท่ีสูงขึ้น 
 การรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) ป็น
วิธีการรียนที่ผสมผสานระหวางการรียนบบรวมมือละการสอนรายบุคคลขาดวยกัน ซึ่งตอบสนองตอความ
ตกตางระหวางบุคคล ผูรียนเดลงมือทํากิจกรรมการรียนรูรวมมือกันภาย฿นกลุม มีการสรางปฏิสัมพันธแทางสังคม
ดย฿หนักรียนที่มีความสามารถตกตางกันมาทํางานรวมกันป็นกลุมล็กๆ ท่ีมีสมาชิก 4 คน ประกอบดวยนักรียน
ที่รียนกง 1 คน รียนปานกลาง 2 คน ละรียนออน 1 คน ดยผลการทดสอบของนักรียนจะถูกบงออกป็น 2 
สวน คือ คะนนคาฉลี่ยของทั้งกลุมละคะนนสอบรายบุคคล ซึ่งทคนิคนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาพื่อ฿ช฿นการรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรแ ดย฿นกิจกรรมการรียนรูจะมีบบฝึกทักษะพื่อ฿หสมาชิกตละคนเดฝึกทักษะซ้ํา ๆ 
จนกระทั่งกิดป็นองคแความรูละมีบบทดสอบที่จะชวยประมินผลการรียนรูของสมาชิกเดทันที  
 กระบวนการกปใญหาของพลยาป็นกระบวนการกปใญหาที่มีความตอนื่องละกี่ยวนื่องกันทุกข้ันตอน 
ประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน เดก ขั้นทําความขา฿จปใญหา ขั้นวางผนกปใญหา ขั้นดํานินการตามผน 
ละขั้นตรวจสอบหรือขั้นมองยอนกลับ ป็นกระบวนการที่ทํา฿หนักรียนเดฝึกคิดละหานวทาง฿นการกปใญหา
ดวยตนอง สงสริม฿หนักรียนมีสวนรวม฿นการรียนการสอน กิดการรียนรูดวยตนอง (Polya, 1957: 5-6)  
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงนํากิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยา มา฿ชพัฒนากิจกรรมการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง พื่อศึกษาวา
กิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยาจะทํา฿ห
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแหลังรียนเมต่ํากวารอยละ 75 หรือเม ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา
คณิตศาสตรแหลงัรียนสงูกวากอนรียนหรือเม ละความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนเมต่ํากวา
รอยละ 75 หรือเม ซึ่งกิจกรรมการรียนรูที่เดจะชวยสงสริม฿หนักรียนกิดจตคติที่ดีตอการรียนวิชาคณิตศาสตรแ 
กิดความขา฿จ กิดการรับรูอยางมีความหมาย ละสามารถนําเปประยุกตแ฿ชกับสถานการณแ฿นชีวิตประจําวันเด 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เดรับการสอนดวยกิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของ
พลยา 
 2. พื่อศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่เดรับการสอนดวยกิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหา
ของพลยา ระหวางกอนรียนละหลังรียน 
 3. พื่อศึกษาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เดรับการ
สอนดวยกิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักรียนที่เดรับการสอนดวยกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยามีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง เมนอยกวารอยละ 75 
 2. นักรียนที่เดรับการสอนดวยกิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง หลังรียนสูงกวากอนรียน 
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 3. นักรียนที่เดรับการสอนดวยกิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ มีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง เมนอย
กวารอยละ 75 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดกําหนดนิยามศัพทแฉพาะดังนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือรายบุคคลเสริมด๎วยกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ
โพลยา หมายถึง การดํานินกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง สําหรับนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหา
ตามนวคิดของพลยา มีการบงนักรียนบบคละความสามารถออกป็นกลุมละ 4 คน ฿นตละกลุมมีจํานวน
นักรียน ความสามารถกง ปานกลาง ออน ฿นอัตราสวน 1 : 2 : 1 ตามลําดับ สรุปป็นขั้นตอนกิจกรรมเด 5 
ขั้นตอน ดังนี ้1) ขั้นทบทวนความรูดิม  2) ขั้นนําสนอนื้อหา฿หม ฿หนักรียนศึกษาตัวอยางจทยแปใญหาละรวมกัน
กจทยแปใญหาดย฿ชกระบวนการกปใญหาของพลยา 3) ขั้นฝึกทักษะ ฿หนักรียนทําบบฝึกทักษะการกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแดย฿ชกระบวนการกปใญหาของพลยา 4) ขั้นทดสอบยอย ละ 5) ขั้นสรุปผลงานกลุม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ หมายถึง ความสามารถทางดานสติปใญญา฿นการรียนวิชา
คณิตศาสตรแซึ่งพิจารณาจากผลคะนนท่ีเดจากการทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง
จํานวนจริง ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นบบลือกตอบชนิด 5 ตัวลือก ตามนวคิดของวิลสัน (Wilson, 1971: 643 – 696) ซึ่ง
฿ชจํานกพฤติกรรมที่พึงประสงคแทางดานสติปใญญาป็น 4 ระดับ เดก 1) ความรูความจําละดานการคิดคํานวณ 
2) ความขา฿จ 3) การนําเป฿ช ละ 4) การวิคราะหแ หลังผานกิจกรรมการรียนรูครบทุกวงจรลว 
 3. ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ หมายถึง พฤติกรรมที่สดงออกถึงความสามารถ ความ
ชํานาญ฿นการ฿ชกระบวนการตาง ๆ ทางสมองละประสบการณแที่มีอยูเป฿ช฿นการคนหาคําตอบของปใญหาทาง
คณิตศาสตรแดย฿ชกระบวนการกปใญหาของพลยา ซึ่งพิจารณาจากผลคะนนที่เดจากการทําบบทดสอบวัด
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นบบขียนตอบตามนวคิดของพลยา 
หลังผานกิจกรรมการรียนรูครบทุกวงจรลว ดยผูวิจัย฿ชวิธีวัดละประมินผลความสามารถ฿นการกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแตามนวคิดของ อัมพร มาคนอง (2546: 92-93) ซึ่งป็นการประมินผลบบกณฑแยอยดย฿นบบทดสอบ
ตละขอจะมีการ฿หคะนนตละขั้นตอนของกระบวนการกปใญหา ขั้นตอนละ 2 คะนน รวม 8 คะนน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต๎น 

การรยีนบบรวมมือทคนิค 
ทีมชวยหลือรายบุคคลสริม 
ดวยกระบวนการกปใญหา 

ของพลยา  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

1. ขั้นวางผน (Plan) 
2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 
3. ขั้นสังกต (Observe) 
4. ขั้นสะทอนผล (Reflect) 

 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการรียนวิชา
คณิตศาสตรแ 
2. ความสามารถ฿นการกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุํมเปูาหมาย 
  ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รงรียนศรีกระนวนวิทยาคม อําภอกระนวน จังหวัดขอนกน 
ภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 38 คน 
 2. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดยผูวิจัยเดนําหลักการละขั้นตอนการวิจัย
ชิงปฏิบัติการคมมิสละมคทกการแท (Kemmis & McTaggart, 1988: 9-15) มาป็นนวทาง฿นการดํานินการวิจัย 
พื่อพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ดย฿ชการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือ
รายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดยดํานินการตามวงจร
ปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) ขั้นวางผน  2) ขั้นปฏิบัติการ  3) ขั้นการสังกตการณแ ละ 4) ขั้นสะทอน
การปฏิบัติ ซึ่งดํานินท้ังสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย บงป็น 3 สวน เดก 
  3.1 ครื่องมือที่฿ช฿นการทดลองปฏิบัติ เดก ผนการจัดการรียนรูดย฿ชการรียนบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา รื่อง จํานวนจริง จํานวน 10 ผน 
ผนละ 2 ช่ัวมง 
  3.2 ครื่องมือที่฿ช฿นการสะทอนผลการปฏิบัติ เดก บบสังกตการจัดกิจกรรมการรียนรูของครูผูสอน 
บบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน บบสัมภาษณแผูรียนกี่ยวกับกิจกรรมการรียนรูละบบทดสอบทายวงจร
ปฏิบัติการ 
  3.3 ครื่องมือที่฿ช฿นการประมินประสิทธิภาพการจัดการรียนรู เดก บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ป็นบบทดสอบปรนัย 5 ตัวลือก จํานวน 30 ขอ ละบบทดสอบวัดความสามารถ
฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ป็นบบอัตนัยสดงวิธีทํา จํานวน 5 ขอ 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 
  4.1 นําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรและบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿ห
กปใญหาทางคณิตศาสตรแ ท่ีผูวิจัยเดสรางขึ้นเปทําการทดสอบกับนักรียนกลุมปูาหมายลวบันทึกคะนนที่เดจาก
การทดลองป็นคะนนกอนรียน (Pretest) 
  4.2 ดํานินการทดลองตามผนการจัดการรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดย฿หผูชวยวิจัยสังกตละบันทึก
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการรียนรูของครูผูสอนละพฤติกรรมการรียนรูของนักรียนทุกระยะตลอดการทดลอง 
ดย฿ชบบสังกตการจัดกิจกรรมการรียนรูของครูผูสอนละบบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน 
  4.3 หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นตละวงจรปฏิบัติการลว฿หนักรียนทําการทดสอบ
ทายวงจรปฏิบัติการ จากนั้นผูวิจัยละผูชวยวิจัยรวมกันสัมภาษณแนักรียน 
  4.4 ทําการตรวจสอบขอมูลพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่เดพียงพอหรือยัง ขอมูลที่เดรับตอบปใญหาของ
การวิจัยหรือเม ละตรวจสอบขอมูลวาป็นขอมูลที่ทจริงหรือเม 
  4.5 นําขอมูลที่เดมาสะทอนการปฏิบัติ อภิปรายละวิคราะหแรวมกับผูชวยวิจัย พื่อปรับปรุงกเข
ขอบกพรองการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นวงจรปฏิบัติการตอเป 
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  4.6 หลังจากสิ้นสุดการรียนครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ฿หนักรียนทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแซึ่งป็นชุดดียวกับชุดรก ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
บันทึกคะนนท่ีเดจากการทดลองครั้งนี้ป็นคะนนหลังรียน (Posttest) ลวนําคะนนท่ีเดเปวิคราะหแ 
 5. การวเิคราะห๑ข๎อมูล 
  5.1 ขอมูลชิงปริมาณ เดก ขอมูลที่เดจากบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ บบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแดยนํา
ขอมูลมาวิคราะหแดวยสถิติพื้นฐาน เดก คาฉลี่ย รอยละ ละสวนบี่ ยงบนมาตรฐาน ลวนําคาฉลี่ยเป
ปรียบทียบกับกณฑแรอยละ 75 ละปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระหวางกอนรียนละหลังรียน 
  5.2 ขอมูลชิงคุณภาพ เดก ขอมูลที่เดจากบบสังกตการจัดกิจกรรมการรียนรูของครู บบสังกต
พฤติกรรมการรียนรูของนักรียน บบสัมภาษณแนักรียน ฿นประด็นของการจัดการรยีนรู ดยนําขอมูลมาวิคราะหแ
นื้อหา (Content Analysis) ลวรียบรียงป็นชิงคุณภาพดยการสรุปอธิบายมื่อจบวงจรตละวงจรพื่อประมิน
สภาพการณแที่กิดขึ้นวามีผลการปฏิบัติอยางเร หมาะสมพียง฿ด มีปใญหาหรืออุปสรรคอยางเร พื่อ฿ชป็นนวทาง
฿นการปรับปรุงกเขละพัฒนาการจัดการรียนรู฿นครั้งตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการดํานินการวิจัย฿นครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัย เดดังนี้ 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ 
  ผูวิจัยเดศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของพื่อนํามาสังคราะหแขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรียนรู
ลวสรางป็นผนการจัดการรียนรูตามขั้นตอนการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยา ซึ่งผานการตรวจสอบจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูช่ียวชาญ 3 ทาน 
กอนจะนําเปทดลอง฿ช ดย฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการมาพัฒนากิจกรรมการรียนรูที่บงป็นวงจรปฏิบัติการ 
จํานวน 3 วงจร ทํา฿หเดขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่หมาะสมละสามารถนําเป฿ชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละ
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียน ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  1.1 ขั้นทบทวนความรูดิม ป็นขั้นตอนที่ครูจงจุดประสงคแการรียนรูกนักรียนทราบลวทบทวน
ความรูดิมที่กี่ยวของกับนื้อหา฿หม ดวยการตั้งคําถามพื่อ฿หนักรียนชวยกันตอบ 
  1.2 ขั้นนําสนอนื้อหา฿หม ป็นขั้นตอนท่ีครูนําสนอตัวอยางสถานการณแปใญหางายๆ กี่ยวกับนื้อหา
ที่จะรียนพื่อ฿หนักรียนรวมกันหาคําตอบ จากนั้นนักรียนละครูรวมกันสรุปกฎหรือหลักการที่เดดยครูชวย
อธิบายพิ่มติม฿นสวนท่ียังเมสมบูรณแ จากน้ัน฿หนักรียนศึกษาตัวอยางจทยแปใญหาละรวมกันกจทยแปใญหา฿น฿บ
กิจกรรมประกอบการอธิบายจากครูผูสอนดย฿ชกระบวนการกปใญหาของพลยา 
  1.3 ขั้นฝึกทักษะ ป็นขั้นที่นักรียนตละคนริ่มทําบบฝึกทักษะตอนที่ 1 จากนั้นสลับกับพื่อน฿น
กลุมคําตอบจากฉลยของบบฝึกทักษะ คนที่เดคะนนผานกณฑแ 75% ฿หขามเปฝึกทักษะตอนที่ 3 สวนคนที่เด
คะนนเมผานกณฑแ 75% ฿หกลับเปวิคราะหแขอบกพรองที่กิดขึ้นละศึกษานื้อหาดิมอีกครั้ง ลวจึงเปทําบบ
ฝึกทักษะตอนที่ 2 (คูขนานกับตอนที่ 1) ละตอนท่ี 3 ตามลําดับ จนกวาจะเดคะนนผานกณฑแ 75%  
  1.4 ขั้นทดสอบยอย ป็นข้ันท่ีนักรียนทําบบทดสอบยอยดวยตนองเมมีการปรึกษาหารือกันดยริ่ม
จากทําบบทดสอบยอยฉบับ A จํานวน 5 ขอ ลวสลับกับพื่อน฿นกลุมพื่อตรวจ฿หคะนนจากชุดฉลย 
คนที่เดคะนนผานกณฑแ 80% พื่อน฿นกลุมจะซ็นช่ือลง฿นกระดาษคําตอบพื่อสดงวาเดการรับรองจากกลุม 
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สวนคนที่เดคะนนเมผานกณฑแ 80% พื่อน฿นกลุมหรือครูจะชวย฿หคําปรึกษา จากนั้นเปทําบบทดสอบยอยฉบับ 
B (คูขนานกับฉบับ A) จนกวาจะเดคะนนผานกณฑแ 80% จากน้ันนักรียนละครูรวมกันสรุปสาระสําคัญที่เดจาก
กิจกรรมการรียนรู 
  1.5 ขั้นสรุปผลงานกลุม ป็นขั้นท่ีครูประกาศคะนนฉลี่ยของตละกลุม ฿หรางวัล กลาวชมชย 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
  นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยา เดคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนรียนฉลี่ย 11.58 คะนน คิดป็นรอยละ 
38.60 ละคะนนผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนฉลี่ย 24.21 คะนน คิดป็นรอยละ 80.70  ดังนั้น นักรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน 
สอดคลองตามสมมติฐาน 
 3. ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ 
  นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนบบรวมมือ ทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยาเดคะนนความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแฉลี่ย 31.45 คะนน คิด
ป็นรอยละ 78.62 ดังนั้น นักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 
สอดคลองตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาสตร๑ เร่ือง จํานวนจริง โดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิค
ทีมชํวยเหลือรายบุคคลเสริมด๎วยกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  จากผลการวิจัยชี้฿หห็นวาการพัฒนากิจกรรมการรยีนรูคณติศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ดย฿ชการรียน
บบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา ชวย฿หนักรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนคณิตศาสตรและความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแป็นเปตามกณฑแที่ตั้งเวนื่องจากป็น
กิจกรรมการรียนรูที่นนการทํางานป็นกลุมละปิดอกาส฿หนักรียนเดลกปลี่ยนความคิดห็นละอภิปราย
รวมกันดวยภาษาของนักรียนอง ทํา฿หนักรียนเดสรางองคแความรูดวยตนอง กิดความขา฿จละจดจําเดดียิ่งขึ้น 
สามารถนําความรูที่เดเป฿ช฿นการกปใญหาตอเป สงผล฿หกิจกรรมการรียนรูประสบความสําร็จ สอดคลองกับ สลา
วิน (Slavin. 1990: 64) ที่เดกลาวเววา การรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลชวย฿หกิดรงจูง฿จละ
การกระตุน฿หผูรียนเดรียนตามความสามารถของตนอง ดยด็กท่ีรียนชามีจะวลาศึกษา฿นรื่องที่ยังเมขา฿จมาก
ขึ้น สวนด็กที่รียนร็วจะ฿ชวลาศึกษานอยละมีวลาเปทําอยางอื่น ชน ชวยหลือพื่อนที่รียนออน  ป็นกิจกรรม
การรียนรูที่ตอบสนองตอความตกตางระหวางบุคคลเดป็นอยางดีทํา฿หกิดการยอมรับ฿นกลุมดยด็กกงยอมรับ
ด็กออนละด็กออนห็นคุณคาของด็กกง อีกทั้งยังชวยบงบาภาระของครู฿นการสอน ทํา฿หครูมีวลาที่จะชวย
สงสริมหรืออภิปรายปใญหากับนักรียนป็นรายบุคคลหรือกลุมยอย นอกจากน้ียังชวย฿หผูรียนมีความรับผิดชอบ฿น
การรียนรูของตนองมากขึ้นละทราบความกาวหนาของตนองตลอดวลา 
  ทั้งนี้รูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นการพัฒนากิจกรรมการรียนรู ป็นขั้นตอนการวิจัยที่฿หผูวิจัย ครู
ผูชวยวิจัยละนักรียนเดมีสวนรวม฿นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู วางผนการจัดกิจกรรม วิคราะหแสภาพ
ปใญหา ละสนอนวทาง฿นการกเขปใญหาที่คนพบ พื่อ฿ช฿นการปรับปรุงละพัฒนาวงจรปฏิบัติการตอเป ทํา฿ห
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿หสูงขึ้นเด สอดคลองกับนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช (2555: 24) ที่เด
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กลาวถึงความสําคัญละความจาํป็นของการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียนเววา ป็นการ฿หอกาสครู฿นการสรางองคแ
ความรู ทักษะการทําวิจัย การประยุกตแ฿ช การตระหนักถึงทางลือกที่ป็นเปเดที่จะปลี่ยนปลงรงรียน฿หดีขึ้น อีก
ทั้งป็นการสรางชุมชนหงการรียนรูละป็นประยชนแตอผูปฏิบัติดยตรงนื่องจากชวยพัฒนาตนองดานวิชาชีพ 
ชวยทํา฿หกิดการพัฒนาที่ตอนื่องละกิดการปลี่ยนปลงผานกระบวนการวิจัย 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จํานวนจริง ของนักรียนท่ีรียนดย฿ชกิจกรรมการรียน
บบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา มีคะนนฉลี่ยกอนรียนรอย
ละ 38.60 ละคะนนฉลี่ยหลังรียนรอยละ 80.70 ดังนั้น นักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนเมนอยกวา
รอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน สอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งเว ทั้งนี้นื่องจาก 
การรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคล มีขั้นตอนการดํานินการอยางป็นระบบมีความสอดคลองละ
สงสริมซึ่งกันละกัน ป็นกระบวนการที่ปิดอกาส฿หนักรียนเดฝกึรยีนรูละฝกึกปใญหาดวยตนอง ดยฉพาะ฿น
ขั้นนําสนอนื้อหา฿หม นักรียนมีอกาสลกปลี่ยนความคิดห็นกับสมาชิกภาย฿นกลุมดวยภาษาที่ขา฿จงาย สวน฿น
ขั้นฝึกทักษะ นักรียนมีอกาสเดรียนรูละฝึกฝนดวยตนองผานบบฝึกทักษะ ตามกระบวนการกปใญหาของพล
ยา ทํา฿หนักรียนมีความมั่น฿จละกิดการรียนรูที่คงทน สงผล฿หผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรียนวิชาคณิตศาสตรแดีขึ้น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลยแ ทองกุล (2554) ลือชัย นรสาร (2554) สมชัย อินมียืน (2553) สุรพงษแ ทองวียง 
(2551) ละ ปาณิศา คมนัย (2550) ที่เดนําการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลมา฿ช฿นการพัฒนา
กิจกรรมการรียนรู ละพบวานักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน 
 3. ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ 
  ผลที่เดจากการวิจัยกี่ยวกับความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนที่รียนดย฿ช
การรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา พบวานักรียนมี
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแฉลี่ยรอยละ 78.62 ดังนั้น นักรียนมีคะนนความสามารถ฿นการ
กปใญหาทางคณิตศาสตรแเมนอยกวารอยละ 75 ป็นเปตามกณฑแที่กําหนด ท้ังนี้นื่องมาจาก การรียนบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา ป็นกิจกรรมการรียนรูที่มีลําดับขั้นตอน
ชัดจนรียงจากงายเปยากละนน฿หผูรียนมีสวนรวม฿นกิจกรรมการรียนรูทุกขั้นตอน ดยขั้นทบทวนความรูดิม 
ดวยการ฿ชคําถามงายๆ ทํา฿หนักรียนกิดการช่ือมยงความรูดิมกับความรู฿หมที่จะรียน ขั้นนําสนอนื้อหา฿หม 
ดวยการยกตัวอยางสถานการณแปใญหาที่นักรียนคุนคย ทํา฿หนักรียนมีสวนรวม฿นการตอบคําถามละละมีความ
มั่น฿จ฿นการสดงความคิดห็น ขั้นฝึกทักษะ ดวยการ฿หนักรียนทําบบฝึกทักษะที่นนกระบวนการกปใญหาของ
พลยา ทํา฿หนักรียนเดฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ตองสดงความคดิละหาวิธีการกปใญหาดวยตนอง นักรียนมีอิสระ฿น
การคิดกปใญหา ทํา฿หกิดความรูความขา฿จ฿นกระบวนการละสามารถลือก฿ชยุทธวิธีเดหมาะสม มีความ
สนุกสนานละความสามารถยืดหยุน฿นการกปใญหาของตนองเด ทํา฿หกิดความภูมิ฿จ฿นตนองดังที่บรูนอรแ 
(Bruner, 1963: 1-54 อางถึง฿น ทิศนา ขมมณี, 2555: 66) เดสนอความคิดวาการที่นักรียนจะกิดการรียนรูที่
เดผลดีที่สุดนั้น คือ การ฿หนักรียนเดสวงหาความรูละคนพบดวยตนอง ซึ่งความรูที่สรางขึ้นองนี้จะป็นฐาน฿ห
ผูรียนสามารถสรางความรู฿หมตอเปอยางเมมีที่สิ้นสุด สําหรับขั้นทดสอบยอย ทํา฿หผูรียนเดตรวจสอบความขา฿จ
ของตนอง฿นการกปใญหา ละขั้นสรุปผลงานกลุม ทํา฿หนักรียนเดรับทราบถึงพัฒนาการของกลุมพื่อหานวทาง
ชวยหลือกัน฿นการรียนรูตอเป สดง฿หห็นวาการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
กระบวนการกปใญหาของพลยา ชวยพัฒนาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียน 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 ครูผูสอนที่มีความสน฿จ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแดย฿ชการรียนบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา ควรศึกษา฿หขา฿จ฿นการจัดกิจกรรม ควร
วางผน฿หรอบคอบ ลือกกิจกรรมละสื่อ฿หหมาะสม จึงจะทํา฿หกิจกรรมการรียนรูมีความสนุก นาสน฿จ ตื่นตน 
กิดผลดีทั้งครู ละนักรียน 
  1.2 กอนการจัดกิจกรรมการรียนรู  ครูผูสอนควรศึกษารายละอียดกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
ตรวจสอบอุปกรณแการรียน สื่อการรียน฿หพรอมละจัดหองรียน฿หหมาะสม 
  1.3 ฿นระหวางการจัดกิจกรรม ครูผูสอนควร฿ชทคนิคการสริมรง ชน การ฿หรางวัล มอบกียรติ
บัตร หรือคําชมชย พื่อกระตุน฿หนักรียนมีรงจูง฿จ กระตือรือรน ละกิดความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง  
  1.4 ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู ครูผูสอนควรควบคุมวลา฿หทันตามกําหนด ดยฉพาะ฿นขั้นฝึก
ทักษะ พราะนักรียนจะ฿ชวลา฿นขั้นนี้นาน 
 2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการรียนรูคณติศาสตรแ ดย฿ชการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือ
รายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยา ฿นนื้อหาอื่น ๆ ดวย พื่อศึกษาความหมาะสมของการ ฿ช
รูปบบการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นนื้อหาท่ีตกตางกัน 
  2.2 ควรนํานวคิดของการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือรายบุคคลเปประยุกตแ฿ชกับรูปบบ
การสอนที่นนผูรียนป็นสาํคัญดานอ่ืน ๆ พื่อพัฒนาป็นรูปบบการจัดกิจกรรมการรียนรูที่หมาะสมกับบริบทของ
นักรียนหรือรงรียนของตนอง 
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การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมแบบมีสํวนรํวมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตผ๎ูสูงอายุเทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง 
TRAINING CURRICULUM DEVELOPMENT FOR INCREASING THE QUALITY OF LIFE IN THE AGING, 

KOHKHA SUB-DISTRICT MUNICIPALITIES, LAMPANG PROVINCE. 
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3อาจารยแ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบบมีสวนรวมพื่อพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทศบาลตําบล
กาะคา จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแ฿นการวิจัย พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตอการพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ทศบาลตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง ฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ดยศึกษากับผูสูงอายุ฿นรงรียน
ผูสูงอายุ ขตพื้นที่ทศบาลตําบลกาะคา อําภอพาะคา จังหวัดลําปาง ดย฿ชครื่องมือ฿นการรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย บบสัมภาษณแบบเมมีครงสราง การสวนากลุมยอย การประชุมกลุม ดย฿ชการวิคราะหแขอมูลชิง
นื้อหา ผลการวิจัยพบวา การกําหนดละพัฒนาหลักสูตรพื่อ฿ชสําหรับรงรียนผูสูงอายุของทศบาลตําบลกาะคา 
กิดจากการวิคราะหแกิจกรรมละหลักสูตรที่มีอยู รวมทั้งการนําสนอหลักสูตรที่สามารถตอยอดหรือขยายผลทั้ง฿นระดับ
กลุมละระดับบุคคลของผูสูงอายุเด ดยหลักสูตรนํารอง฿นการดํานินการคือหลักสูตรการทําพิมสนน้ํา ละการทํา
น้ํามันนวดเพล ที่นนกระบวนการที่สะดวก ทําเดจริงละมีทรัพยากรอยู฿นชุมชน ดยการกําหนดหลักสูตรกิดจาก
ความตองการของผูสูงอายุป็นหลัก ละมีหนวยงานท่ีกี่ยวของรวมขับคลื่อนละ฿หการสนับสนุน  
คําสําคัญ : ผูสูงอาย,ุ หลักสูตร, การมีสวนรวม   
 
ABSTRACT 
 A study in the topic of participatory training curriculum development to increase life 
quality for the elderly in Kokha sub-district municipality, Lampang province had the objectives to 
develop training curriculums to increase the quality of life for the elderly, Kokha sub-district 
municipality, Kokha district, Lampang province, using a qualitative research method by studying 
the elderly in schools for the elderly in Kokha sub-district, Kokha district, Lampang province.  The 
tools for data collection consisted of unstructured interview form, small group discussions, group 
meetings using contents analysis.  The research findings discovered that the curriculum 
specifications and development for the schools for the elderly of Kokha sub-district municipality 
came from the analysis of the existing activities and curriculums including the presentation of 
curriculums that could continue or extend the results at the group and the individual levels of 
the elderly.  The prototype curriculums in operations were the curriculum to make water 
camphor and the curriculum to make massaging oil from Plai or cassumunar ginger stressing the 
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process that was convenient, practical and having resources in the community by specifying that 
the curriculums mainly came from the needs and wants of the elderly and had concerned 
agencies join in the drive and support.  
Keywords : The Elderly, Curriculum, Participation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สังคมเทยกําลังผชิญกับการปลี่ยนปลงครงสรางทางประชากรครั้งสําคัญ คือ การขาสูสังคมผูสูงอายุ ที่
มีประชากรอายุ 60 ปี ข้ึนเปมากกวารอยละ 10 หรือมีประชาชนท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นเป มากกวารอยละ 7 ซึ่งทากับวา 
ประทศเทยราขาสูสังคมผูสูงอายุมากวา 10 ปี ชนดียวกับประทศที่พัฒนาลว การขาสูสังคมผูสูงอายุจึงมีผล
ตอสภาพทางสังคม สภาวะทางศรษฐกิจ การจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพละสังคมของ
ประทศอยางตอนื่อง฿นระยะยาว ซึ่งภาย฿ตการปลี่ยนปลงที่กิดขึ้นดยผนผูสูงอายุหงชาติมียุทธศาสตรแของ
ผนดานการสงสริมผูสูงอายุนนการสงสริมความรูดานการสงสริมสุขภาพ ปูองกัน ดูลตนองบื้องตน ฿นดาน
ของผูสูงอายุอง มีความกังวลที่จะตองผชิญกับชวงวัยการปลี่ยนผานของชีวิตที่ตองผชิญกับความปลี่ยนปลง
มากมายจึงป็นสาหตุที่สงผลกระทบตอการดํานินชีวิต หรือตองมีการปรับระบบวิถีการดํานินชีวิต฿หม ซึ่งป็นสิ่งที่
ทุกคนตองผชิญอยางหลีกลี่ยงมิเด ทั้งความปลี่ยนปลงทางกายภาพหรือรางกาย (Physiological) ดานอารมณแ 
(Emotional) ดานการรียนรู สติปใญญา (Cognitive) ดานศรษฐกิจ (Economic) ละสถานภาพทางสังคม (Social 
Status) (จรัญญา วงษแพรหม ละคณะ, 2558) 
 ฿นขณะที่การพัฒนาทางทคนลยีทางการพทยแสงผลทํา฿หประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น จํานวนผูสูงอายุก็
พิ่มขึ้นอยางรวดร็ว จนทํา฿หประทศเทยกลายป็นสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณแ฿นอีก 6 ปีขางหนา การออกกําลังกาย
จึงป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทํา฿หผูสูงอายุสามารถมีสุขภาพที่ดี ลดการพึ่งพิงผูอื่น รางกายข็งรงมีภูมิคุมกันเม
จ็บปุวยงาย การออกกําลังกายจึงมีความสําคัญสําหรับผูสูงอายุ มิ฿ชพียงพื่อ฿หรางกายของผูสูงอายุข็งรงพียง
ทานัน้ ตพื่อ฿หรางกายมีสุขภาพท่ีดีขึ้น ทํา฿หสนุกสนาน พลิดพลิน มื่อออกกําลังกายอยางสม่ําสมอชวย฿หดูก
ชาลดลงวาคนอายุทากัน฿นวัย 60 ปี ทั้งนี้ภาย฿ตการขับคลื่อนการดํานินงานพื่อสงสริม สนับสนุนสุขภาพละ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางละ สสส. พื่อนําเปสูการดํานินครงการวิจัยละจากการ
ดํานินการลงพื้นที่ขตทศบาลตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง พื่อวิคราะหแสถานการณแรวมกัน ฿นวันที่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่จะช่ือมยงเปสูปูาหมายรวมกัน คือ “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” ดย฿ชขอมูล RECAP/TCNAP ละขอมูลที่เดจากนักวิจัยรวม (อปท.) ป็นกลเก฿นการ
ขับคลื่อนงานรวมกัน กลุมปูาหมายหลักของงานวิจัย 3 กลุมปูาหมาย เดก (1) กลุมผูสูงอายุ (2) ทศบาลตําบล
กาะคา ละ (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง การมีสวนรวมของชุมชนทํา฿หชุมชนนั้น ป็นผูคิดคนปใญหา ป็นผูนํา
ทุกอยาง ซึ่งเม฿ชการกําหนดภายนอกลว฿หชุมชนขารวม ป็นรื่องที่ชุมชนคิดองปใญหาที่พบจากการลงพื้นที่
ผูสูงอายุ ประกอบกับผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีจุดมุงหมายของการพัฒนา฿หประชาชนมี
สุขภาพดีอยางถวนหนา ละเดรับความอา฿จ฿สอยางทั่วถึงทุกกลุม ละเดกําหนดยุทธศาสตรและนวทางการ
พัฒนาสังคม/ชุมชนละการรักษาความสงบรียบรอย฿นรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ
ละผูดอยอกาส ทั้งนี้ทศบาลตําบลกาะคาเดมีการดํานินครงการสงสริมอย างตอนื่อง อาทิชน ครงการ
สงสริมสุขภาพกประชาชน ละครงการสงสริมการออกกําลังกาย การกีฬา ละนันทนาการ มีหนวยงานที่
สนับสนุน เดก รพ.สต.ทาผา อบจ.ลําปาง/สน.ทองที่ยวละกีฬาจังหวัดลําปาง (ทศบาลตําบลกาะคา, 2560) 
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 ประกอบกับการศึกษาบริบทชิงพื้นที่พื่อวิคราะหแปใญหาละความตองการพบวา พื้นที่มีประด็นปใญหา
฿นการรวบรวมขอมูลที่ป็นพื้นฐานที่ป็นความตองการที่หมาะสมกับผูสูงอายุละขาดการรวบรวมขอมูลที่ป็น
ประยชนแทางดานการบริหารจัดการกทศบาลตําบลกาะคาที่มีความชัดจน พื่ออื้อตอการ฿หบริการตามความ
ตองการสงสริม฿นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หมาะสมพื่อป็นการพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี฿หกับผูสูงอายุ ดังนั้น 
คณะผูวิจัยจึงสน฿จศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพื่อพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทศบาลตําบลกาะคา จังหวัด
ลําปาง พื่อ฿หกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลดานสุขภาพท่ีดีตอผูสูงอายุดยชุมชน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตอการพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทศบาลตําบลกาะคา อําภอกาะคา 
จังหวัดลําปาง 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่รียนอยู฿นรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา ทั้งชายละหญิง ละอาศัย
อยู฿นขตพื้นท่ีทศบาลตําบลกาะคา ท่ีมีอายุตั้งต 60 ปีข้ึนเป  
 การมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูสูงอายุ฿นรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคากิดการมีสวนรวม฿นการ
วิคราะหแ ละสนอรูปบบการมีสวนรวม฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผานกิจกรรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
฿หกับผูสูงอายุ ละรวมดํานินการ฿หเดมาซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมที่ป็นอกลักษณแฉพาะของรงรียนผูสูงอายุ
ทศบาลตําบลกาะคา  
 หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรที่ผานการวิคราะหและสังคราะหแจากความตองการของผูสูงอายุ฿น
รงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา ดยนําอกลักษณและภูมิปใญญาทองถิ่นมาประยุกตแ฿ช฿หกิดประยชนแตอ
การรียนรูของผูสูงอายุ฿นรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา 
 คุณภาพชีวิต หมายถึง ผูสูงอายุ฿นรงรียนผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดก มีสุขภาพรางกายที่ข็งรง 
มีสุขภาพจิต฿จท่ีสด฿ส มีรายเดหลักละรายเดสริมที่พ่ิมขึ้น รวมถึงมีการปรับตัว฿หหมาะสมละทันตอทคนลยีที่
ปลี่ยนปลงเป ชน การ฿ชสื่อสังคมออนเลนแ ป็นตน 
 
กรอบแนวคิดและกรอบกระบวนการในการวิจัย 
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย 
 

 จากภาพท่ี 1 สดงกรอบนวคิดการวิจัยดยผูวิจัยมุงนนการดํานินการละประยุกตแ฿ชตามนวคิดการ
วิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมดยริ่มกระบวนการ฿นการวิคราะหแลักษณะละสภาพความตองการ/ปใญหา การ
ดํานินการ฿นการกําหนดรูปบบละนวทางการดํานินกิจกรรม ขั้นตอนการดํานินการภายหลังขอสนอนวทาง
฿นการดํานอนงานละการวิคราะหแนวัตกรรมที่กิดขึ้นขากการดํานินการวิจัย ลวนําเปสูการวิคราะหแขอมูลละ
ผลการวิจัย฿นข้ันตอนตอเป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดํานินการศึกษาวิจัยรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบบมีสวนรวมพื่อพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ทศบาลตําบลกาะคา จังหวัดลําปาง” คณะผูวิจัยเดทําการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมครั้งนี้฿ชพื้นที่ทศบาล
ตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง ครื่องมือการวิจัย คือ การประชุมละการจัดวทีลงพื้นที่สวนา กับ
ผูสูงอายุ฿นรงรียนทศบาลตําบลกาะคา ฿นการก็บรวบรวมขอมูลละการวิคราะหแขอมูล มีดังน้ี  
 ประชากร : การศึกษาครั้งน้ีป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดยมีประชากร คือ กลุมผูสูงอายุผูที่มีอายุตั้งต 60 
ปีขึ้นเป มีท้ังหมด 1,276 คน เดก ประชากรผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูขตพื้นที่ทศบาลตําบลกาะคา จังหวัดลําปาง บง
ออกป็น พศชาย จํานวน 488 คน ละพศหญิง จํานวน 788 คน ฿นทศบาลตําบลกาะคา ซึ่งจะรวบรวมขอมูล
ผานบบสอบถาม สวนการสัมภาษณแชิงลึกละประชุมกลุมยอยจะ฿ชกับกลุมผูสูงอายุ นักวิชาการ ละผูบริหาร 
ทศบาลตําบลกาะคา (ทศบาลตําบลกาะคา, 2560)  
 กลุมตัวอยาง : นื่องจากการวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพที่ตองการวิคราะหแขอมูลชิงลึก คณะผูวิจัย
เด฿ชทคนิคการสุมตัวอยางทั้งการสุมที่อาศัยละเมอาศัยความนาจะป็น ดยการสุมบบจาะจง (purposive 
sampling) ดยจาะจงเปท่ีกลุมผูสูงอายุท่ีรียน฿นรงรียนผูสูงอายุ ผูนําละผูบริหาร฿นทศบาลตําบลกาะคา ละ
ผูมีสวนกี่ยวของอื่น ๆ ฿นพ้ืนท่ี  

ดํานินครงการระยะริ่มตนดย
ศึกษาปใญหารวมกันกับกลุม
ผูสูงอายุ ผูบริหาร นักวิชาการ 
ละผูที่กี่ยวของ ทศบาลตําบล
กาะคา 

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพื่อ
พิ่มคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
บบมีสวนรวม 
1. ศึกษาจากอกสารงานวิจัยที่
กี่ยวของพื่อพัฒนาครงราง
การวิจัย 
2. ยกรางรูปบบกิจกรรมดย
สังคราะหแจากขอคนพบจาก
การดํานินครงการระยะ
ริ่มตนชิงนยบาย  
3. รวมดํานินครงการ 
 

การนําหลักสูตรฝึกอบรมพื่อ
พิ่มคุณภาพชีวิตที่หมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ 
มาทดลอง฿ชกับกลุมผูสูงอายุ
ปูาหมาย 

1. เดหลักสูตรฝึกอบรมพื่อ
พิ่มคุณภาพชีวิตที่หมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ 
2. ประมินประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลของหลักสูตรละ
ประมินความพึงพอ฿จ฿นการ
ขารับการอบรม 
 

สรางความรวมมือกับผูบริหาร นักวิชาการ ละหนวยงาน 
ที่กี่ยวของกับทศบาลตําบกาะคา พื่อขับคลื่อนนวัตกรรม 

การสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

ข้ันทําความขา฿จปใญหา ข้ันกําหนดรูปบบนวทาง
ดํานินงาน 

ข้ันดํานินการ นวัตกรรมที่เดรับ 
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 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย : ฿นการดํานินการวิจัยดย฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ผูวิจัย฿ชครื่องมือ฿น
การวิจัยชิงคุณภาพละทคนิคตาง ๆ ฿นการรวบรวมขอมูลประกอบดวย การประชุมกลุมยอย การสัมภาษณแบบ
จาะลึก การสวนา  
 การวิคราะหแขอมูล : ฿นการดํานินการการวิคราะหแขอมูลผูวิจัยมุง฿ชการวิคราะหแขอมูลชิงนื้อหา 
(content analysis) ฿นการวิคราะหแดยชื่อมยงกับคําถามการวิจัย จทยแวิจัยละวัตถุประสงคแการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการดํานินครงการ฿นระยะที่ 1 ซึ่งเดผลการดํานินการวิจัยละนําสนอ฿นบทความวิจัยนี้สามารถ
นําสนอผลการศึกษาตามกรอบกระบวนการวิจัยดังนี้ 
 การวิเคราะห๑บริบทของป๓ญหาผ๎ูสูงอายุในพื้นที่ความรับผิดชอบเทศบาลตําบลเกาะคา 
 จากการดํานินกิจกรรมการวิคราะหแบริบทของปใญหาตาง ๆ ที่กี่ยวของกับผูสูงอายุ฿นพื้นที่ความ
รับผิดชอบของทศบาลตําบลกาะคา ซึ่งผูวิจัยเดดํานินกิจกรรมการสวนากลุมยอย ประกอบดวยผูบริหารชมรม 
รงรียนผูสูงอายุตําบลกาะคา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข ละผูบริหาร฿นพื้นที่ทศบาลตําบลกาะคา 
ดยสามารถถอดองคแความรูความตองการของผูสูงอายุรงรียนทศบาลตําบลกาะคา ฿นการจัดวทีสวนากลุมยอย
พบวา กอนริ่มการกอตั้งรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคามาจากการรวมกลุมของสภาผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง 
มื่อประมาณ 1 ปี ที่ผานมา ลวขยายออกมาป็นการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ฿นตลหมูบาน ซึ่งหมูบาน฿นทศบาล
ตําบลกาะคา มีจํานวน 7 หมูบาน เดก หมูที่ 3 บานผึ้ง, หมูที่ 4 บานทาผา, หมูที่ 5 บานเรออย, หมูที่ 5 บานกาะ
คา, หมูที่ 7 บานหลามปูน, หมูที่ 10 บานหนองจอก ละหมูที่ 11 บานสนตอ การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ฿นตละ
หมูบานเดรับการดูลละประสานงานผานทศบาลตําบลกาะคา ดยกิจกรรมหลักที่ของชมรมผูสูงอายุ฿นชวงนั้น 
เดก (1) กองทุนวันละบาท (2) การจัดสวัสดิการชวยหลือมื่อขารงพยาบาล 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สงสริมคุณภาพชีวิตที่ทางทศบาลละหนวยงานภาครัฐที่ขามาสนับสนุน
งบประมาณป็นจํานวนมากสําหรับผูสูงอายุ฿นรงรียน อาทิ การอบรมดานอาชีพ ประกอบดวย (1) การจักสาน 
(บานศาลา) (2) การทําตุง (บานสนตอ) (3) ประดิษฐแดอกเม (บานผึ้ง) (4) ลี้ยงเสดือน (บานผึ้ง) (5) ขยะลกของ 
(6) ผามัดยอม (7) ผักปลอดสารพิษ ป็นตน การอบรม฿หความรู เดก (1) การปรับตัว฿นสังคม (2) การสรางสริม
สุขภาพละการสรางสริมความสุข (3) ชราอยางมีคุณภาพ ละ (4) เมสรางภาระ฿หบุตรหลาน ป็นตน การสงสริม
ศักยภาพ฿หกิดกับผูสูงอายุ ชน การออมงิน/ออมบุญวันละบาท ละการออกกําลังกาย ป็นตน การฟใงทศนา
ธรรม ดยกิจกรรมตางๆ จะดํานินการภาย฿ตความสน฿จของผูสูงอายุซึ่งกําหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งตวลา 08.00 – 
12.00 น. ณ หองประชุม฿หญทศบาลตําบลกาะคา 
 
ภาพที่ 2 การวิคราะหแบริบทละความตองการของผูสูงอายุตําบลกาะคา 
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 ฿นสวนของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้นนื่องจากกิจกรรมที่ทศบาลตําบลกาะคาละหนวยงานที่
กี่ยวของเดขามา฿หความรูที่กอ฿หกิดประยชนแกผูสูงอายุเมวาจะป็นกิจกรรมที่กอ฿หกิดการสรางรายเดสริม 
ครงการเมทอดทิ้งกันที่ทํา฿หผูสูงอายุกิดความรูสึกเมถูกทอดทิ้งจากสั งคม กิจกรรมการ฿หความรูกผูสูงอายุ
กี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว ละการสรางครือขายระหวางหมูบานพื่อ฿หกิดความสัมพันธแอันดีระหวางหมูบาน 
ตละกิจกรรมที่ทศบาลตาํบลกาะคาเดจัดตรียมมา฿หกผูสูงอายุ฿นรงรียน ทํา฿หรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบล
กาะคามีความขมข็ง สําหรับประด็นปใญหาของผูสูงอายุ฿นรงรียนทศบาลตําบลกาะคา พบวา ผูสูงอายุยังมี
ความตองการสืบสานคําพื้นมืองหรือคําพื้นบาน พื่อ฿หลูกหลานเดรียนรูละขา฿จ สามารถสื่อสารป็นภาษา
พื้นมืองเด ซึ่งตอนนี้การสื่อสารดวยคําพื้นมืองริ่มจะสูญหาย พราะ฿ชการสื่อสารดวยภาษากลางป็นสวน฿หญ฿น
การสื่อสาร สําหรับการรวมกลุมผูสูงอายุยังมุงนนรื่องของผลประยชนแสวนตนที่จะเดรับจากการทํากิจกรรมที่
กอ฿หกิดรายเดป็นสวน฿หญจึงขาดการรวมกลุมที่ดีพื่อสรางความสามัคคีละมองผลประยชนแสวนรวมป็นหลัก 
รวมทั้งจากการวิคราะหแประด็นถึงปใญหาละความตองการของผูสูงอายุ ยังพบวา ผูสูงอายุมีความถนัดดานงาน
ฝีมือ มีความสน฿จ฿นการรียนรูทางอาชีพพื่อนําเปตอยอด ชน การถักกระปา การสอนทําการบูร การทําบายศรี 
ป็นตน อีกท้ัง฿นการรียนรูทางอาชีพตละครั้งจะมีวิทยากรสับปลี่ยนมา฿หความรูอยางตอนื่อง ตสิ่งที่เดรับการ
ถายทอด฿นตละครั้งป็นพียงคการรียนรูจากที่เดรับการสอนทานั้น ตยังเมกิดการตอยอด 
 
ภาพที่ 3 การวิคราะหแนวทางการตอยอดความตองการพื่อการพัฒนาผูสูงอายุตาํบลกาะคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด๎านอาชีพเสริมแกํผู๎สูงอาย ุ
 จากประด็นความตองการ฿นการขยายผลขององคแความรูละการพัฒนาองคแความรูพื่อนําเปสูการ
สริมสรางรายเดของผูสูงอายุ฿นพ้ืนท่ีตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งมีความตองการ฿นการสรางละ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมพื่อพัฒนาความรูความสามารถทางดานการประกอบอาชีพสริมละรายเดสริมของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งจากการระดมความความห็นความตองการจากตัวทนของรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา 
จึงนําเปสูการกําหนดหลักสูตรสําหรับการทํากิจกรรม฿นรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา ดยมุงนน฿หป็น
การอบรมที่ทํา฿หกิดอาชีพที่มีประยชนแตอกลุมผูสูงอายุ ดยมีนวคิดของการนําสมุนเพร฿นชุมชนกาะคานํามา
สรางป็นอกลักษณแฉพาะของพื้นที่ ละนําเปสรางอาชีพ฿นนามของรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา ดยมี
การทดลองจัดการอบรม฿นหลักสูตรการทําพิมสนน้ํา ละการทําน้ํามันนวดเพล ดยมีวิทยากรจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง อาจารยแกนกกร อินต฿ะรัตนแ ครูประจําผนกวิชาคหกรรม ป็นผูถายทอดละดํานินการจัดอบรม
ชิงปฏิบัติการ฿หกผูสูงอายุดังภาพท่ี 4 ตอเปนี ้
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ภาพที่ 4 การอบรมหลักสูตรการทาํพิมสนน้ํา ละการทําน้ํามันนวดเพลสาํหรับผูสูงอายตุําบลกาะคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ประสิทธิผลของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
 ภายหลังการดํานินการทดลองจัดทําหลักสูตรอบรมพื่อพัฒนาอาชีพสริมของผูสูงอายุดยมุงนนการ฿ช
ทรัพยากรที่มีอยู฿นชุมชน ความสะดวก฿นการทํา รวมทั้งความสามารถ฿นการตอยอดภายหลังสร็จสิ้นการอบรมซึ่ง
สามารถบรรจุหลักสตูรดังกลาว฿นกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุเดนั้น ผูวิจัยเดดํานินการ฿นการประมินประสิทธิผล
ของการจัดทําหลักสูตรดย฿ชการสัมภาษณแผูสูงอายุท่ีขารวมการอบรม ผูบริหาร฿นชมรม รงรียนผูสูงอายุ รวมทั้ง
ผูบริหารทศบาลตําบลกาะคา พบวา ผูสูงอายุมีความพอ฿จ฿นการดํานินการหลักสูตรอบรมทั้ง 2 หลักสูตร นื่องจาก
มีความสะดวก ทํางาย ละสามารถนําพืช฿นทองถิ่นมาปรรูปเด รวมทั้งอุปกรณแสามารถหาซื้อเดงาย นอกจากนี้
ภายหลังการดํานินการผลิตลวสามารถนําผลิตภัณฑแออกจําหนาย฿นนามของรงรียนผูสูงอายุ หรือผูสูงอายุบาง
กลุมที่อยู฿นชุมชนดียวกันละทํางาน ทํากิจกรรมตางๆ ฿นชุมชนดวยกันอยูลวดยฉพาะอยางยิ่ง฿นรูปบบกลุม
อาชีพ สามารถนําความรูทีเดจากการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรเปขยายผลพื่อนําเปสรางป็นผลิตภัณฑและจําหนายทั้ง
฿นชุมชนละนอกชุมชนเด 
 ละจากการดํานินการจัดทําหลักสูตรพื่อการสงสริมสุขภาพละความรูของผูสูงอายุ฿นชุมชนดวย
กระบวนการบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ฿นขตพื้นท่ีทศบาลตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปางนั้นสามารถ
นําสนอการพัฒนาหลักสูตรอยางมีสวนรวมดังภาพท่ี 5 ตอเปนี้ 
 
ภาพที่ 5 รูปบบการพัฒนาหลักสตูรบบมสีวนรวมสําหรับรงรียนผูสูงอาย ุ
 

 

การรวมตัวของผูสูงอายุ 

กิจกรรมของผูสูงอายุ 

ลักษณะการรวมกลุม 

ความตอนื่องการดํานินกิจกรรม 

หลักสูตรที่฿ช 

หลักสูตรที่พิ่มข้ึน 

การ฿ชหลักสูตร฿น
รงรียนผูสูงอายุ 

ความตองการรวมของผูสูงอายุ 
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 จากภาพที่ 5 สดง฿หห็นถึงรูปบบของการพัฒนาหลักสูตรพื่อ฿ช฿นกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุของ
ทศบาลตําบลกาะคา ดยกิดจากการรวมตัวของผูสูงอายุพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการกําหนดรูปบบ
กิจกรรม ลักษณะกิจกรรมละความตอนื่องของกิจกรรม รวมทั้งผลที่กิดขึ้น฿นชวงที่ผานมาของการดํานินกิจกรรม 
ซึ่งจะมีหลักสูตรที่กําหนดขึ้นมาตามรูปบบของการจัดตั้งรงรียนผูสูงอายุ ละการกําหนดหลักสูตร฿หมพื่อ฿ช฿น
รงรียนผูสูงอายุ ซึ่งมีปใจจัยหลักคือการมีสวนรวม฿นการคิด นําสนอ คัดลือกละตัดสิน฿จกําหนดหลักสูตรพื่อ฿ช
฿นกิจกรรมของรงรียนผูสูงอายุ ดยฉพาะอยางยิ่งกับรงรียนผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา ดยภายหลังจากที่
ผูสูงอายุเดมีสวนรวม฿นกระบวนการจัดทําละพัฒนาหลักสูตร จะสําเปสูความมุงมั่นละความสน฿จ฿นการขารวม
กิจกรรมตามหลักสูตร รวมทั้งการขยายผลของการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ที่สามารถขยายผลเปสูการ฿ช฿น
ชีวิตประจําวันเด อันกอ฿หกิดประสิทธิผลของการ฿ชหลักสูตรที่เดรวมกันนําสนอละบรรจุ฿นกิจกรรมของรงรียน
ผูสูงอาย ุ
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบบมีสวนรวมพื่อพ่ิมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทศบาล
ตําบลกาะคา จังหวัดลําปาง ดยมีวัตถุประสงคแ฿นการวิจัยซึ่งนําสนอ฿นบทความนี้คือ พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ตอการพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทศบาลตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งการดํานินครงการวิจัยยัง
เมลวสร็จสมบูรณแ ดยยังอยู฿นระยะที่ 2 ของการดํานินครงการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาท่ีนําสนอ฿นบทความนี้ป็น
สวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยทั้งหมด ทั้งนี้฿นการอภิปรายผลการวิจัยผูวิจัยจึงขอนําสนอการอภิปรายผลการวิจัย
ภาย฿ตวัตถุประสงคแการวิจัยพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตอการพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทศบาลตําบลกาะคา 
อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งจากผลการวิจัย฿นระยะที่ 1 สามารถกําหนดหลักสูตรการอบรมสําหรับ฿ช฿น
กิจกรรมรงรียนผูสูงอายุ ทศบาลตําบลกาะคา อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการ
ทําพิมสนน้ํา ละการทําน้ํามันนวดเพล ซึ่งป็นหลักสูตรที่สมาชิกชมรมผูสูงอายุ ละรงรียนผูสูงอายุ รวมทั้ง
ผูบริหารทศบาลมีความห็นป็นเป฿นทิศทางดียวกันภาย฿ตความตองการของผูสูงอายุ฿นพื้นที่ ซึ่งสะทอนความ
ตองการ฿นการรับการอบรมหลักสูตรที่สามารถนําเปตอยอด ละขยายผลทั้ง฿นดานของศราฐกิจ฿นครอบครัวหรือ
การสรางสริมสึขภาพของผูสูงอายุ 
 ทั้งนี้฿นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่นําเปสูการพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สามารถพิจารณาเด 2 มิติ 
คือ มิติทางดานสุขภาพรางกายละจิต฿จ คือ การที่หลักสูตรเดกําหนด฿หผูสูงอายุมีอกาส฿นการ฿ชอวัยวะสวนตาง ๆ 
ของรางกายตามศักยภาพตละคน฿นการทํากิจกรรม สามารถชวย฿หผูสูงอายุเดออกรงหรือชวย฿นการออกกําลังกาย
ดยทางออม ซึ่งจะสงผล฿หผูสูงอายีสุขภาพรางกายที่ข็งรงตามศักยภาพรางกายของตละคน ซึ่งสอดคลองกับ
นวคิดทางดานคุณภาพชีวิตดานความป็นอยูทางกายภาพ (Physical Well-being) ดานความป็นอยูทางกายภาพ 
หมายถึง ลักษณะทางสุขภาพซึ่งจะกี่ยวของกับ ความปลอดภัย การมีสุขภาพดี การมีวลาพักผอนหยอน฿จ กิจกรรม
฿นชีวิตประจําวัน กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ อาหารละภชนาการ ความสามารถ฿นการคลื่อนเหวของรางกาย 
ละการดูลสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Batista Vitorino and Martins da Silva (2010) ที่คนพบวา
กิจกรรมทางกายภาพละการคลื่อนเหวอาจป็นองคแประกอบสําคัญที่ทํา฿หมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ละทํา
฿หผูสูงอายุมีความพึงพอ฿จอีกดวย รวมทั้งการที่ผูสูงอายุเดมีอกาส฿นการขารวมกิจกรรมตางๆ ทางสังคม฿นการ
ดํานินกิจกรรมตามหลักสูตร จะสงผลตอคุณภาพชีวิตทางดานจิต฿จของผูสูงอายุ ดยฉพาะอยางยิ่งคุณภาพชีวิต
ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) ดานความสัมพันธแระหวางบุคคลจะกี่ยวของกับ
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ปฏิสัมพันธแทางสังคมละการมีมิตรภาพ ชน ความสัมพันธแระหวางบุคคลภาย฿ตบริบทสถานที่ทางานหรือบริบท
ครอบครัว นอกจากนี้ดานความสัมพันธแระหวางบุคคลยังกี่ยวของกับภาวะความดดดี่ยวดียวดาย การสนับสนุน
ชวยหลือจากครือขายทางสังคม ความ฿กลชิดสนิทสนมละความรัก 
 นอกจากน้ี฿นมิติทางดานศรษฐกิจ฿นครัวรือน การที่ผูสูงอายุเดรับการอบรมผานหลักสูตรที่สามารถนําเป
ตอยอดหรือขยายผลเปสูการสรางรายเดสริมของผูสูงอายุ จะทํา฿หผูสูงอายุกิดความรูสกึมีคุณคา฿นตัวอง฿นฐานะที่
สามารถหารายเดชวยหลือครอบครัว หรือเมตกป็นภาระของครอบครัวที่สงผล฿หสุขภาพจิต฿จของผูสูงอายุดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับนวคิดคุณภาพชีวิตดานลักษณะทางอารมณแ (Emotional Well-Being) ดานลักษณะทางอารมณแจะ
กี่ยวของกับความพึงพอ฿จ฿นการงานอาชีพ ที่อยูอาศัย การชวยหลือสนับสนุน ความพึงพอ฿จ฿นกลุมทางสังคมของ
ตนอง นอกจากนี้ดานลักษณะทางอารมณแยังกี่ยวของกับสุขภาพจิต มนภาพหงตน การเรความครียดละ
ความสุข฿นการดานินชีวิต รวมทั้งป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับ Schalock and Verdugo (2002) เดสรุปละ
สังคราะหแตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตจากงานวิจัยละบทความทางการศึกษา พบวาปใจจัยหลักของคุณภาพชีวิตพิจารณา
จาก 8 ปใจจัยหลัก คือ สภาพอารมณแที่ดี ความสัมพันธแระหวางบุคคล สภาพความป็นอยูที่ดี การพัฒนาตนอง 
สภาพทางรางกายที่ดี การตัดสิน฿จดวยตนอง การรวมกลุมทางสังคม ละสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้ง Antonucci, 
Fuhrer and Jackson (1990) ที่ช้ีวา มนมติของผูสูงอายุที่ประสบความสําร็จการดํารงชีวิต จะกี่ยวของกับมิติ
ดานสุขภาพ มิติดานสุขภาพจิต ละมิติทางดานสังคม ดยมิติดานสุขภาพจะกลาวถึงรื่องการลือกละการบริภค 
พฤติกรรมการรับประทาน ยารักษารค ละการออกกาลังกาย/การคลื่อนเหวรางกาย ซึ่งสอดคลอง Drewnowski 
and Evans (2001) ที่กลาววาการออกกําลังกาย ละการลือกบริภคอาหารป็นสิ่งสําคัญ฿นการยกระดับสุขภาพที่
ดีของผูสูงอายุ 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 นื่องดวยงานวิจัยนี้ยังดํานินการเมสร็จสมบูรณแดยเดนําสนอผลการวิจัยซึ่งป็นขอคนสวนหนึ่งจากการ
วิจัย ดังนั้น฿นการดํานินการวิจัยยังคงสวงหาขอมูลละนําสนอผลการวิจัยตอเป 
 ทั้งนี้฿นการศึกษาวิจัยพื่อตอยอดสามารถนํารูปบบการพัฒนาหลักสูตรสําหรับผูสูงอายุเปทียบคียงกับ
กลุมผูสูงอายุอ่ืนๆเด ละนําสนอผลการศึกษาหรือขอสนอนะอื่นๆ อันนําเปสูองคแความรูทางวิชาการตอเปเด 
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การรับร๎ูคุณคําโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร๑นิเจอร๑ 
ที่สํงผลตํอการตัดสินใจซ้ือเฟอร๑นิเจอร๑ตกแตํงบ๎านของผ๎ูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

PERCEIVED OVERALL VALUE, ALTERNATIVE ATTRACTION, AND FURNITURE DESIGN AFFECTING 
HOME FURNITURE PURCHASE DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK 

 

อิสรียาพร พรหมหาญ1 และ นิตนา ฐานิตธนกร2 
Issariyaporn Prhomhan1  and Nittana Tarnittankorn2 

1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรงุทพ 
2 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

 

บทคัดยํอ 
 การศึกษา฿นครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการรับรูคุณคาดยรวม ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละการ
ออกบบฟอรแนิจอรแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร  ดย฿ช
บบสอบถามปลายปิด฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริภคที่มารวมงานฟอรแนิจอรแตกตงบาน฿นงาน Thailand 
Furniture and Houseware Fair 2017 ณ ศูนยแสดงสินคา เบทค บางนา จํานวน 200 คน ละ฿ชการวิคราะหแ
การถดถอยชิงพหุ฿นการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา ความดึงดูด฿จของตัวลือกสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อ
ฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา เดก การออกบบฟอรแนิจอรแ  การ
รับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางสังคม คุณคาทางศรษฐกิจ  ละคุณคาทางการ฿ชงาน ตามลําดับ ดยรวมกัน
พยากรณแการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานครเด คิดป็นรอยละ 71.4 สวนการ
รับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางจิต฿จเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿น
กรุงทพมหานคร  
คําสําคัญ : การรับรูคุณคาดยรวม, ความดึงดูด฿จของตัวลือก, การตัดสิน฿จซื้อ  
 

ABSTRACT 
 This research was aimed primarily to study the perceived overall value, alternative 
attraction, and furniture design affecting home furniture purchase decision of consumers in 
Bangkok. Close-ended questionnaires were passed the verification of reliability and content 
validity for data collection. The samples consisted of 200 consumers who attended Thailand 
Furniture and Houseware Fair 2017 at Bangkok International Trade and Exhibition Centre: BITEC, 
Bang Na. Inferential statistics for the hypothesis testing was multiple regression analysis.  the 
results revealed that alternative attraction had the strongest weight of relative contribution home 
furniture purchase decision of consumers in Bangkok, followed by the  furniture design, perceived 
overall value in terms of social value, economic value, and Unitarian value. These factors 
explained the impact toward home furniture purchase decision of consumers in Bangkok 
accounting for 71.4 percent.  However, perceived overall value in terms of emotional value did 
not affect home furniture purchase decision of consumers in Bangkok.  
Keywords : Perceived Overall Value, Alternative Attraction, Purchase Decision  
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 อุตสาหกรรมฟอรแนิจอรแ ถือเดวามีความสําคัญตอศรษฐกิจของประทศ ป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยการ฿ช
วัตถุดิบภาย฿นประทศป็นสําคัญ นนการจางชางฝีมือ฿นประทศ ละประมาณรอยละ 90 ป็นผูประกอบการเทย 
สวน฿หญทําการผลิตพื่อสงออก (มารแก็ตทียรแ, 2560) จากนยบายของภาครัฐที่ออกนยบายพื่อการอยูรอดของ
ภาคอุตสาหกรรมเทย คือ การสรางมูลคาพิ่ม฿หกับวัตถุดิบละสินคามากขึ้น ดยนนการลดการ฿ชทรัพยากร ละ
ปรับปลี่ยนจากรูปบบการผลิตชิงปริมาณ เปสูการผลิตชิงสรางสรรคแ พื่อตอบสนองตอความตองการจําพาะของ
ผูบริภคตละกลุม฿นตลาดลก ดยการตอยอดฐานความรูที่ประทศเทยมีศักยภาพ ทั้งภูมิปใญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรม การออกบบ นวัตกรรม ละทคนลยี ควบคูกับความคิดสรางสรรคแของคนเทย ดยมีการศึกษา
วิคราะหแหานวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอรแนิจอรแของเทย฿นชิงสรางสรรคแที่สามารถตอบจทยแกระสการ
ปลี่ยนปลงของพฤติกรรมการบริภคของประชากรลก ซึ่งผลการศึกษาช้ี฿หห็นวา ทิศทางของอุตสาหกรรม
ฟอรแนิจอรแเทย฿นอนาคตจะบงป็น 5 ประภท เดก ฟอรแนิจอรแพื่อสิ่งวดลอม (Eco-furniture) ฟอรแนิจอรแ
อนกประสงคแ (Multifunction Furniture) ฟอรแนิจอรแผสมผสานวัฒนธรรม (Cultural-mixed Furniture) 
ฟอรแนิจอรแนนประยชนแ฿ชสอย (Functionalism Furniture) ละฟอรแนิจอรแพื่อสุขภาพ (Furniture for 
Health) ดยรัฐบาลเทยเดกําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาอุตสาหกรรมชิงสรางสรรคแที่หมาะสมกับศักยภาพละ
บริบทของประทศละกําหนดวิสัยทัศนแ฿ห “ประทศเทย ป็นสัญลักษณแของฟอรแนิจอรแอชีย” ผานการขับคลื่อน 
5 ยุทธศาสตรแหลัก เดก สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  สงสริมการสรางสรรคแฟอรแนิจอรแสูภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนานวัตกรรมดานวัตถุดิบ สรางชองทางการตลาด ละวางครงสรางสนับสนุนพื่อยกระดับการพัฒนาตอเป 
(สํานักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) 
 นอกจากนี้ จากการที่นยบายภาครัฐที่สงสริม฿หประชาชนซื้อที่อยูอาศัยมากขึ้น ดยสามารถลดหยอน
ภาษีงินเดบุคคลธรรมดาเด การสรางที่อยูอาศัยตามนวรถเฟฟูายังขยายตัวตอนื่องจนถึงปี 2570  (ศูนยแบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2560) ซึ่ง฿นปี 2560  สําหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ พบวา มีนวนมที่จะขยายตัวขึ้น อัน
มาจากปใจจัยบวกที่จะสงผลดี฿หกับตลาด อาทิ การลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวอยางตอนื่องละสูงขึ้น การ
ปิดประชาคมศรษฐกิจอาซียนที่ทํา฿หชาวตางชาติยังคงขามาลงทุนละซื้ออสังหาริมทรัพยแ฿นประทศเทย  ดวย
ปใจจัยบวกดังกลาวจะสงผล฿หกิดกําลังซื้อท่ีพิ่มมากข้ึน อันป็นผลดีสําหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยแที่มีการลงทุน
สรางขึ้นรื่อยๆ เมวาจะป็นท่ีอยูอาศัยบบบานหรือคอนดมินียม (บางกอกซิตี้สมารแท, 2559) อยางเรก็ตามธุรกิจ
ฟอรแนิจอรแ ยังป็นธุรกิจที่สงออกท่ีสรางรายเด฿หกประทศเมนอยอีกทั้งภาย฿นประทศก็มีความตองการตอนื่อง
อีกดวยสงผล฿หการออกบบละพัฒนารูปบบสินคาฟอรแนิจอรแตองมีการตื่นตัวละปรับตัว฿หทันตอความ
ตองการของผูบริภคชนกัน การออกบบละพัฒนารูปบบฟอรแนิจอรแนับป็นรื่องที่จําป็นอยางมาก฿นธุรกิจ
ฟอรแนิจอรแ พราะนอกจากฟอรแนิจอรแจะป็นครื่อง฿ชสอยภาย฿นบานลว ยังสามารถ฿ชป็นครื่องประดับตกตง
ภาย฿นบานพื่อความสวยงาม สามารถบงบอกถึงรสนิยม ความชอบ ตัวตน ละเลฟสเตลแของผู฿ชงานเด 
(ศูนยแบริการธุรกิจอุตสาหกรรม, 2560)  
 ฿นปี 2559 การสงออกฟอรแนิจอรแของประทศเทย มีมูลคารวม 1,094.26 ลานหรียญสหรัฐอมริกา 
ขยายตัวรอยละ 4.12 ดยฟอรแนิจอรแที่มีการขยายตัว เดก ช้ินสวนฟอรแนิจอรแ ละที่นอนหมอนฟูก ซึ่งป็นผลมา
จากความตองการนําขาฟอรแนิจอรแเทย฿นตลาดอาซียนพิ่มสูงขึ้น ดยฉพาะวียดนามที่มีการนําขาจากเทยมาก
ที่สุด฿นกลุมอาซียนถึงรอยละ 53.34 ทั้งฟอรแนิจอรแสําร็จรูปละวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตป็นฟอรแนิจอรแ฿นประทศ  
พื่อรองรับภาคอสังหาริมทรัพยแ฿นกลุมที่อยูอาศัย กลุมรงรม ละรีสอรแท ที่ติบตอยางรวดร็วจากการขามา
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ลงทุนของนักลงทุนตางประทศ  สําหรับตลาดสงออกฟอรแนิจอรแหลักของเทย เดก สหรัฐอมริกา ญี่ปุุน จีน ละ
ออสตรลีย ซึ่งมีมูลคาสงออกรวม 535.45 ลานหรียญสหรัฐฯ  คิดป็นสัดสวนรวมกันรอยละ 48.93 ของมูลคาการ
สงออกฟอรแนิจอรแรวม ดยบรนดแหลักที่สงออก เดก Deesawat, Elega, Practika, Performax, Mobella, 
Highfly, Muller, Index, SB, Koncept, Yothaka, Kiosk (ศูนยแวิจัยศรษฐกิจ ธุรกิจ ละศรษฐกิจฐานราก 
ธนาคารออมสิน, 2560) สวนภาพรวมตลาดฟอรแนิจอรแ฿นประทศซึ่งมีมูลคาประมาณ 80,000 ลานบาท มีอัตรา
ขยายตัวตอนื่องตามตลาดอสงัหาริมทรพัยแ  (ปรียา ทศนอก, 2560) ดยมีผูผลิตราย฿หญ฿นประทศท่ีครองสวนบง
ตลาดมากท่ีสุด เดก บริษัท อินด็กซแ ลิฟว่ิงมอลลแ จํากัด มียอดขายตอปีประมาณ 6,800 ลานบาท บริษัท มดิรแน
ฟอรแม กรุ฿ป จํากัด (มหาชน) มียอดขายประมาณ 3,200 ลานบาทตอปี ละบริษัท อส.บี. ฟอรแนิจอรแฮาสแ จํากัด มี
ยอดขายประมาณ 3,000 ลานบาทตอป ี(ผูจัดการออนเลนแ, 2560)   
 อยางเรก็ดี นวนมของการขงขัน฿นตลาดฟอรแนิจอรแตอเป฿นอนาคตจําป็นตองมุงสูการออกบบ 
(Furniture Design) พื่อรองรับรูปบบการดํานินชีวิตของคนยุค฿หมละการขาสูสังคมผูสูงวัย (Mohamad, 
Ahmad, Masri and Hamid, 2015) ละนนการสรางมูลคาพิ่ม฿หกับสินคาป็นหลัก พื่อสรางความเดปรียบการ
ขงขัน฿นรื่องของตนทุนการผลิตของประทศเทย มื่อทียบกับประทศจีนละประทศวียดนาม  (สํานักงาน
ศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) ทั้งนี้ จากพื่อศึกษานวทางการสรางมูลคาพิ่ม฿หกับสินคาฟอรแนิจอรแเดนั้น 
จําป็นตองศึกษา ละวิคราะหแถึงครงสรางหลักของอุตสาหกรรม ฿นทุกกระบวนการที่กี่ยวของทั้งทางตรง ละ
ทางออมกับการผลิตฟอรแนิจอรแลวนมคีวามสาํคัญ ละสามารถพัฒนาพื่อกอ฿หกิดมลูคาพิ่มกับสินคาเด ดยอาศยั
ความคิดสรางสรรคแของบุคลากรที่มี ละปใจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่หมาะสมทํา฿หนวทางการสรางมูลคาพิ่ม฿หกับ
ฟอรแนิจอรและสรางความดึงดูด฿จของตัวลือก (Alternative Attraction) ซึ่งสามารถกระทําเด฿นหลากหลาย
รูปบบพื่อ฿หตอบสนองตอกลุมปูาหมายที่ตกตางกัน (Abdullah, Emme and Lamat, 2013) รวมทั้งผล
การศึกษาพบวา ผูบริภคยุค฿หมมีการรับรูคุณคาดยรวม (Perceived Overall Value) ของผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแ
ตกตงบาน ซึ่งประกอบดวยคุณคาทางสังคม (Social Value) คุณคาทางจิต฿จ (Emotional Value) คุณคาการ฿ช
งาน (Unitarian Value) ละคุณคาทางศรษฐกิจ (Economic Value) ละป็นปใจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสิน฿จซื้อของผูบริภค (Chen and Hu, 2010) 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการศึกษา การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางสังคม ดานคุณคาทางจิต฿จ ดาน
คุณคาทางการ฿ชงาน ดานคุณคาทางศรษฐกิจ ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละการออกบบฟอรแนิจอรแที่สงผลตอ
การตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร พื่อป็นนวทาง฿นการสริมสรางศักยภาพ
ของผูประกอบธุรกิจฟอรแนิจอรและของตกตงบาน ฿นการนําขอมูลที่เดจากการศึกษาเปประยุกตแ฿ช฿นการพัฒนา
ตอยอดดานการออกบบละผลิต รวมถึงการบริการดานผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรและของตกตงบาน พื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริภคตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 งานวิจัย฿นครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการรับรูคุณคาดยรวม ประกอบดวยคุณคาทางสังคม คุณคาทาง
จิต฿จ คุณคาทางการ฿ชงาน ละคุณคาทางศรษฐกิจ ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละการออกบบฟอรแนิจอรแที่
สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การรับร๎ูคุณคําโดยรวม (Overall Perceived Value) หมายถึง การที่ลูกคามีการรับรูดานความคุมคาที่
หนือกวามื่อปรียบทียบกับฟอรแนิจอรแตกตงบานท่ีจัดจําหนายรายอื่นๆ ทั้งนี้ ฿นการศึกษาครั้งนี้ การรับรูคุณคา
ดยรวม ของผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบาน ประกอบดวยคุณคาทางสังคม คุณคาทางจิต฿จ คุณคาการ฿ชงาน 
ละคุณคาทางศรษฐกิจ มีรายละอียดดังนี้ 
 - คุณคําทางสังคม (Social Value) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบานที่ผูบริภคหรือ
ผูซื้อสามารถ฿ชสงสริมฐานะทางสังคมหรือความมีช่ือสียงของผูบริภค รวมทั้งป็นคุณคาที่ป็นประยชนแตอ
สวนรวม ชน ผูบริภคที่฿ชผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะสามารถชวยลดภาวะลกรอน การ฿ช
ผลิตภัณฑแที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณคา อาทิ เมสัก หินออน หนังสัตวแ ฯลฯ ชวยสงสริม฿หผู฿ชมีความภูมิ
ฐาน ผูที่฿ชผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแที่มีการออกบบละ฿ชวัสดุที่ดี รวมถึงมีการผลิตที่ฝีมือประณีตจะทํา฿หผู฿ชดูดีมี
ฐานะ นอกจากนั้น ผลิตภัณฑแที่หรูหราชวยทํา฿หป็นท่ียอมรับของพื่อนๆ หรือผูที่มายือนมากขึ้น  
 - คุณคําทางจิตใจ (Emotional Value) หมายถึง ผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบานมีคุณคาทางจิต฿จตอ
ผูบริภค ดยการลือกซื้อสินคาที่ถูก฿จหรือสนองความตองการสามารถชวยทํา฿หผูบริภครูสึกคลายครียดละมี
ความสุข รวมถึงการที่ผูบริภคมีความรูสึกมั่น฿จละภาคภูมิ฿จท่ีเด฿ชสินคาท่ีผูบริภคเดลือกหรือคัดสรรมาอยางดี  
 - คุณคําการใช๎งาน (Unitarian Value) หมายถึง ลือกซื้อสินคาหรือผลิตภณัฑแฟอรแนิจอรแตกตงบานท่ีมี
คุณสมบัติหมาะสมกับการ฿ชงาน งายตอการดูลรักษาละทําความสะอาด มีคุณภาพดี ละสามารถตอบสนองตอ
เลฟสเตลแของผูบริภค  
 - คุณคําทางเศรษฐกิจ (Economic Value) หมายถึง สินคาฟอรแนิจอรแตกตงบานที่มีคุณคาทาง
ศรษฐกิจตอผูบริภค ดยการที่ผูบริภคซื้อสินคา฿นชวงที่มีการลดราคาละมีการลือกซื้อสินคา฿นราคาที่
สมหตุสมผล หรือซื้อสินคาคุณภาพสูงหมาะสมละคุมคากับงินที่จายเป  
 ความดึงดูดใจของตัวเลือก (Alternative Attraction) หมายถึง การลือกซื้อผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแ
ตกตงบานจากหางรานหรือหลงท่ีมีสินคา฿หลือกหลากหลาย สินคาฟอรแนิจอรแมีอกลักษณแ มีความดดดน ละ
ทันสมัยตอบจทยแเลฟสเตลแของผูบริภคยุค฿หม สามารถดึงดูดความสน฿จ฿หผูบริภคตัดสิน฿จลือกซื้อเดงายขึ้น   
 การออกแบบเฟอร๑นิเจอร๑ (Furniture Design) หมายถึง การออกบบฟอรแนิจอรแตกตงบานที่ดี 
สามารถตอบสนองวิถีการดํานินชีวิตของผูบริภค ดยมีการออกบบฟอรแนิจอรแ฿หมีลักษณะลักษณะฉพาะละ
ออกบบอยางสรางสรรคแ มีความดดดนป็นอกลักษณและทันสมัย 
 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง กระบวนการที่ผูบริภคกระทําพื่อตอบสนองความ
ตองการ฿นการลือกซื้อผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบาน ดยริ่มจากการรับรูความตองการ การคนหาขอมูล
กี่ยวกับผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบาน การประมินคาทางลือก การตัดสิน฿จซื้อผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตง
บาน ละ การประมินผลภายหลังการซื้อผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบานลว  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษารื่อง การรับรูคุณคาดยรวม ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละการออกบบฟอรแนิจอรแที่สงผลตอ
การตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร มีกรอบนวคิดการวิจัย ดังสดง฿นภาพที่ 1 
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ภาพที ่1: กรอบนวคิดของงานวิจัย 
 

 กรอบนวความคิด฿นการวิจัยขางตน สดงถึงความสัมพันธแระหวางตัวปรอิสระ เดก การรับรูคุณคา
ดยรวม ประกอบดวย คุณคาทางสังคม ทางจิต฿จ ทางการ฿ชงาน ละทางศรษฐกิจ ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละ
การออกบบฟอรแนิจอรแ ท่ีสงผลตอตัวปรตาม คือ การตัดสิน฿จซื้อ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประเภทของงานวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ป็นงานวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ดย฿ชวิธีการวิจัยชิงสํารวจ 
(Survey Method) ดวยบบสอบถามปลายปิดที่สรางจากการทบทวนงานวิจัย฿นอดีตละผานการตรวจสอบ
ครื่องมือ พื่อมุงคนหาขอท็จจริงจากการก็บขอมูลกี่ยวกับการรับรูคุณคาดยรวม ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละ
การออกบบฟอรแนิจอรแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร   
 2. ประชากรและตัวอยําง  
  ประชากรละตัวอยาง฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูบริภค฿นกรุงทพมหานครที่คยซื้อฟอรแนิจอรแ
ตกตงบาน ผูวิจัยเดกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) ดยการทดสอบบบสอบถามกับทางกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 ชุด ละคํานวณหาคาของ Partial R2 พื่อนําเปประมาณคาของขนาดตัวอยางดยการ฿ชปรกรม
สําร็จรูป G*Power ซึ่งป็นปรกรมที่สรางจากสูตรของ Cohen (1977) ผานการตรวจสอบละรับรองคุณภาพ
จากนักวิจัยป็นจํานวนมากสําหรับการกําหนดขนาดตัวอยาง฿หถูกตองละทันสมัย (Howell, 2010 ละนงลักษณแ 
วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณคาตัวอยางดยมีคา Partial R2 ทากับ 0.0976164 คาขนาดอิทธิพล (Effect 
Size) ทากับ 0.1081762  ความนาจะป็นของความคลาดคลื่อน฿นการทดสอบประภทหนึ่ง (α) ทากับ 0.05 
จํานวนตัวปรทํานาย ทากับ 6 อํานาจการทดสอบ (1-ß) ทากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงเดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 ตัวอยาง  
 3. การสุํมตัวอยําง  
  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดทําการสุมตัวอยางบบสะดวก (Convenience Sampling) ดยจก
บบสอบถาม ละทําการก็บขอมูลจากกลุมผูบริภค฿นกรุงทพมหานครที่มารวมงานฟอรแนิจอรแตกตงบาน฿นงาน 
Thailand Furniture and Houseware Fair 2017 ระหวางวันท่ี 9-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยแสดงสินคา เบทค 
บางนา ดยมีการสอบถามตัวอยางบื้องตนดวยคําถามคัดกรองตัวอยางวา “ทานคยซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบาน
หรือเม” หากตอบวา “คย” ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากตัวอยาง฿นการกรอกขอมูล฿นบบสอบถามจนครบจํานวน 
200 ตัวอยาง 

การตัดสิน฿จซื้อ
ฟอรแนิจอรแ 

(Furniture Purchase 
Decision) 

การรับรูคุณคาดยรวม (Overall Perceived Value) 

-คุณคาทางสังคม (Social Value) 

-คุณคาทางจิต฿จ (Emotional Value) 

-คุณคาทางการ฿ชงาน (Unitarian Value) 

-คุณคาทางศรษฐกิจ (Economic Value) 

 
ความดึงดูด฿จของตัวลือก (Alternative Attraction)  

การออกบบฟอรแนิจอรแ (Furniture Design)  
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 4. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ  บบสอบถามปลายปิดที่สรางจากการทบทวนนวคิด ทฤษฏี
ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ละผานการทดสอบ ดังนี้  
  - ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดยนําบบสอบถามที่สรางขึ้นสนอ฿หผูช่ียวชาญจํานวน 
3 ทาน พิจารณาความหมาะสมของนื้อหา ภาษาที่฿ช ความครบถวนละความสอดคลองของนื้อหาของคําถาม 
  - ความเชื่อมั่น (Reliability) ดยนําบบสอบถามทดลองจก฿หกับตัวอยาง (Pilot Test) จํานวน 40 
ชุด ละนํามาวิคราะหแความช่ือมั่นของบบสอบถามดวยปรกรม SPSS ผลการวิคราะหแ (Scale Reliability 
Analysis) พบวา คําถาม฿นตละดานมีระดับความช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทากับ 0.715-
0.889 ละกลุมตัวอยางจํานวน 200 ชุด พบวา ตละตัวปรมีระดับความช่ือมั่นระหวาง 0.762 – 0.901 ซึ่งผล
ของคาสัมประสิทธ์ิอลฟาของครอนบาคของทั้งสองกลุมตัวอยางป็นเปตามกณฑแ (Nunnally, 1978) 
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  สถิติที่นํามา฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลที่ก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เดก 
  - สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ป็นการวิคราะหแพื่ออธิบายลักษณะของ
ขอมูลที่ปรากฏ฿นบบสอบถาม ซึ่งคาสถิติชิงพรรณนาที่นํามา฿ช เดก การจกจงจํานวน การหาคารอยละ การ
หาคาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
  - สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ป็นการศึกษาถึงปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนแ
ละคุณภาพว็บเซตแ ซึ่ง฿ชมาตรวัดบบอันตรภาค กับตัวปรตาม คือ การตัดสิน฿จซื้อ ที่฿ชมาตรวัดอันตรภาค
ชนดียวกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึง฿ชทคนิคการวิคราะหแการถดถอยชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบ้ืองต๎น 
  การวิคราะหแขอมูลบื้องตนของผูตอบบบสอบถาม ดย฿ชสถิติชิงพรรณนา เดก การจกจง
ความถี่ คารอยละ พื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปเดตามตารางดังตอเปนี้ 
 

ตารางที่ 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม (n = 200) 
ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน (คน) ร๎อยละ(%) 

พศ ชาย 79 39.5 
 หญิง 121 60.5 
อาย ุ ต่ํากวา 20 ปี 5 2.5 
 20 – 29 ปี 70 35.0 
 30 – 39 ปี 85 42.5 
 40 – 49 ปี 30 15.0 
 50 ปี ข้ึนเป 10 5.0 
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตร ี 21 10.5 
 ปริญญาตร ี 123 61.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 56 28.0 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน (คน) ร๎อยละ(%) 

อาชีพ นักรียน/นักศึกษา 3 1.5 
 จาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 62 31.5 
 พนักงานบริษัทอกชน/ลูกจาง 83 41.5 
 ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 14.0 
 มบาน/พอบาน                       19 9.5 
 ผูกษียณอาย ุ 5 2.5 
รายเดฉลี่ยตอดือน ต่ํากวา 15,000 บาท 9 4.5 

 15,000 – 25,000 บาท 53 26.5 
 25,001 – 35,000 บาท 74 37.0 
 35,001 – 45,000 บาท 28 14.0 
 45,001 - 55,000 บาท 19 9.5  
 55,001 บาท ข้ึนเป 17 8.5 

ความถี่ดยฉลีย่฿นการ
ซื้อฟอรแนิจอรแตกตง
บาน 

นอยกวาหรือทากับ 1 ครั้งตอดือน 147 73.5 
2 ครั้งตอดือน 28 14.0 
3 ครั้งตอดือน 17 8.5 

 มากกวา 3 ครั้งตอดือน 8 4.0 
คา฿ชจาย฿นการซื้อ
ฟอรแนิจอรแตกตงบาน
ดยฉลี่ยตอครั้ง 

ต่ํากวา 5,000 บาท  107 53.5 
5,000 – 10,000 บาท  56 28.0 
10,001 – 15,000 บาท  24 12.0 

 15,001 – 20,000 บาท  11 5.5 
 20,001 บาท ข้ึนเป 2 1.0 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิคราะหแขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา ผูตอบ
บบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง จํานวน 200 คน คิดป็นรอยละ 60.5 มีอายุระหวาง 30-39 ปี จํานวน 85 คน 
คิดป็นรอยละ 42.5 มีระดับการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดป็นรอยละ 61.5 สวนป็นพนักงาน
บริษัทอกชน/ลูกจาง จํานวน 83 คน คิดป็นรอยละ 41.5 ละมีรายเด 25,000 – 35,000 บาทตอดือน จํานวน 
74 คน คิดป็นรอยละ 37 สวน฿หญมีความถี่ดยฉลี่ย฿นการซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบาน นอยกวาหรือทากับ 1 ครั้ง
ตอดือน  จํานวน 147 iคน คิดป็นรอยละ 73.5 ละมีคา฿ชจาย฿นการซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานดยฉลี่ยตอครั้ง 
ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 107 คน คิดป็นรอยละ 53.5 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จากตารางที่ 2 ผลการวิคราะหแสมการถดถอยชิงพหุ พบวา การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทาง
สังคม คุณคาทางการ฿ชงาน ละคุณคาทางศรษฐกิจ ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละการออกบบฟอรแนิจอรแสงผล
ตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดยที่
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ความดึงดูด฿จของตัวลือก  (ß= 0.548) สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿น
กรุงทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา เดก การออกบบฟอรแนิจอรแ  (ß= 0.398) การรับรูคุณคาดยรวม ดาน
คุณคาทางสังคม (ß= 0.263) คุณคาทางศรษฐกิจ (ß= 0.165) ละคุณคาทางการ฿ชงาน (ß= 0.144) ตามลําดับ 
ดยรวมกันพยากรณแการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานครเด คิดป็นรอยละ 71.4 
สวนการรับรูคุณคาดยรวมดานคุณคาทางจิต฿จเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿น
กรุงทพมหานคร 
 
ตารางที่ 2 การวิคราะหแสดงคาสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุของปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแ
 ตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

ป๓จจัย  S.D. 
การตัดสินใจซื้อเฟอร๑นิเจอร๑ตกแตํงบ๎าน 

b S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
คาคงท่ี   0.816 0.268  3.158 0.002   
การรับรูคุณคาดยรวม          
- คุณคาทางสังคม  3.956 0.573 0.290 0.066 0.263 2.899 0.004* 0.548 1.82

6 
- คุณคาทางจิต฿จ  3.898 0.595 0.098 0.054 0.098 1.632 0.105 0.457 2.12

6 
- คุณคาทางการ฿ชงาน  3.799 0.623 0.126 0.045 0.144 2.202 0.045* 0.403 1.24

5 
- คุณคาทางศรษฐกิจ  3.856 0.499 0.156 0.069 0.165 2.248 0.025* 0.539 1.85

5 
ความดึงดูด฿จของตัวลือก  3.945 0.598 0.489 0.039 0.548 5.576 0.000* 0.674 1.34

2 
การออกบบฟอรแนิจอรแ 3.988 0.675 0.388 0.054 0.398 3.632 0.003* 0.417 2.54

1 

R2 = .651, F= 111.312, *p<0.05 
 
 ฿นการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิคราะหแ พบวา คา Tolerance ของตัวปรอิสระ มีคาทากับ 0.417-0.674 
ซึ่งมีคาสูงกวากณฑแขั้นต่ําคือ > 0.40 (Allison, 1999) สดงวา ตัวปรอิสระเมมีความสัมพันธแกันจากการ
ตรวจสอบ Multicollinearityดย฿ชคา Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิคราะหแ พบวา คา VIF ของตัว
ปรอิสระมีคาตั้งต 1.245–2.541 ซึ่งมีคาเมกิน 5.0 สดงวา ตัวปรอิสระมีความสัมพันธแกันตเมมีนัยสําคัญ 
(Zikmund, Babin, Carr and Griffin, 2013, p.590) 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษา฿นครั้งนี ้ผูวิจยัเดนําผลสรุปการวิคราะหแมาชื่อมยงกับนวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยที่ กี่ยวของ 
ดยสามารถนํามาอภิปรายผลเด ดังนี้ 



 

 

1360 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางสังคมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿น
กรุงทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งเว นื่องจากคุณคาของผลิตภัณฑแที่ผูบริภคหรือผูซื้อสามารถ฿ช
สงสริมฐานะทางสังคมหรือความมีช่ือสียงของผูบริภค รวมทั้งป็นคุณคาที่ป็นประยชนแตอสวนรวม ชน ผูบริภค
ที่฿ชผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบานที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะสามารถชวยลดภาวะลกรอน การ฿ชผลิตภัณฑแที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณคา อาทิ เมสัก หินออน หนังสัตวแ ฯลฯ ชวยสงสริม฿หผู฿ชมีความภูมิฐาน ซึ่ง
สอดคลองกับนวความคิดของ Chen and Hu (2010) ที่กลาววา ผูที่฿ชผลิตภัณฑแที่มีการออกบบละ฿ชวัสดุที่ดี 
รวมถึงมีการผลิตที่ฝีมือประณตีจะทํา฿หผู฿ชดูดีมฐีานะ นอกจากน้ัน การ฿ชผลิตภัณฑแที่หรูหราชวยทํา฿หป็นท่ียอมรับ
ของพื่อนๆ หรือผูที่มายือนมากขึ้น ละผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติมา ศรีจริญ ละนิตนา ฐา
นิตธนกร (2559) ที่พบวา การตระหนักรู฿นฟช่ัน การรับรูคุณคาตราสินคา ดานคุณคาทางสังคม ละดานคุณคา
ทางประยชนแการ฿ชงานมีผลตอความตั้ง฿จซื้อสินคาฟช่ันบรนดแนมของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
 การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางจิต฿จเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของ
ผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ซึ่งขัดยงกับสมมติฐานที่ตั้งเว นื่องจากผูบริภคอาจจะมีการตัดสิน฿จลือกซื้อ
ฟอรแนิจอรแตกตงบานดยพิจารณาจากปใจจัยอื่นๆ ป็นหลัก อาทิ การออกบบผลิตภัณฑแที่ตรงกับเลฟสเตลแของ
ผูบริภค ราคา ปรมช่ัน ป็นตน ทั้งนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ ขัดยงกับนวความคิดของ Abdullah, Emme and 
Lamat (2013) ที่กลาววา สินคาหรือผลิตภัณฑแที่มีคุณคาจะสามารถสนองความตองการของผูบริภคเดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การลือกซื้อสินคาหรือผลติภณัฑแฟอรแมีคุณคาทางจิต฿จตอผูบริภค สามารถชวยทํา฿หผูบริภค
รูสึกคลายครียดละมีความสุขทาง฿จ รวมถึงการที่ผูบริภคมีความรูสึกพึงพอ฿จ มั่น฿จละภาคภูมิ฿จที่เด฿ชสินคาที่
ผูบริภคเดลือกหรือคัดสรรมาอยางดี ตผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติมา ศรีจริญ ละนิตนา ฐา
นิตธนกร (2559) ที่พบวา ความตองการความป็นอกลักษณแ ดานการลือกที่สรางสรรคแ ละดานการหลีกลี่ยง
ความหมือน การรับรูคุณคาตราสินคา ดานคุณคาทางจิต฿จ ละดานคุณคาทางศรษฐกิจเมสงผลตอความตั้ง฿จซื้อ
สินคาฟช่ันบรนดแนมของผูบริภค 
 การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางการ฿ชงานสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของ
ผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งเว นื่องจากผูบริภคมีความคิดห็นวา การลือกซื้อ
สินคาหรือผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบานท่ีมีคุณสมบัติหมาะสมกับการ฿ชงาน งายตอการดูลรักษาละทําความ
สะอาด มีคุณภาพดี ละสามารถตอบสนองตอเลฟสเตลและความตองการของผูบริภค (Beckmann and Funke, 
2008) ละผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับขอคนพบ฿นอดีตของภัควัฒนแ ทรงจิตสมบูรณแ ละนิตนา ฐานิตธนกร  
(2560) ที่พบวา ปใจจัยที่สงผลตอความตั้ง฿จซื้อคอนดมินียมตามนวรถเฟฟูาของผูบริภค฿นกรุงทพ  เดก การ
รับรูคุณคาตราสินคา ดานคุณคาทางประยชนแการ฿ชงาน คุณภาพการปฏิสัมพันธแ ละการตลาดผานสื่อสังคม
ออนเลนแ ฿นขณะความตองการความป็นอกลักษณแ การรับรูคุณคาตราสินคา ดานคุณคาทางศรษฐกิจ ละการ
ตระหนักถึงราคาเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อคอนดมินียมตามนวรถเฟฟูาของผูบริภค฿นกรุงทพ 
 การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางศรษฐกิจสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของ
ผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งเว นื่องจากผูบริภคสวน฿หญมีการสินคาฟอรแนิจอรแ
ตกตงบานที่มีราคาสมหตุสมผล หรือมีการซื้อ฿นชวงที่มีการลดราคาหรือมีการปรมช่ัน ซึ่งสอดคลองกับ Schön 
(2010) ที่พบวา ผูบริภคจะตัดสิน฿จซื้อสินคาที่มีคุณภาพ มีราคาที่หมาะสมละคุมคากับงินที่จายเป ละผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับกัลยลักษณแ ปานขํา ละนิตนา ฐานิตธนกร (2561) ที่พบวา คุณคาทางศรษฐกิจ ความงาย
฿นการ฿ชงาน ละคุณภาพของการบริการมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชบริการบัตร Easy Pass ของผูบริภค฿น
กรุงทพมหานคร  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221710000202#!


 

 

1361 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ความดึงดูด฿จของตัวลือกสงผลตอการตัดสิ น฿จซื้อฟอรแนิ จอรแของผูบริ ภคตกตงบาน฿น
กรุงทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งเว นื่องจากผูบริภคจะลือกซื้อฟอรแนิจอรและตกตงบานจาก
หางรานหรือหลงท่ีมีสินคาฟอรแนิจอรแ฿หลือกหลากหลาย รวมถึงมีการพิจารณาลือกซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานที่
สามารถ฿ชงานเดทนทาน มีความประณีต ละทํา฿หบานดูดี ซึ่งสิ่งหลานี้จะสามารถดึงดูดความสน฿จ฿หผูบริภค
ตัดสิน฿จลือกซื้อเดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนวความคิดของ Witell, Löfgren and Gustafsson (2011) ที่
กลาววา ฟอรแนิจอรแตกตงบานที่ดีตองสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก฿นครอบครัว มีอกลักษณแ มี
ความดดดน ละทันสมัยตอบจทยแเลฟสเตลแของผูบริภค ป็นคุณสมบัติหลักๆ ที่สามารถดึงดูดความสน฿จ฿ห
ผูบริภค รวมถึงสอดคลองกับ Zeithaml et al. (1990) ที่กลาววา รงดึงดูด฿จท่ีมีผลตอความรูสกึของผูบริภค ชน 
ความสวยงาม ความหรูหรา ความนาตื่นตน สะดุดตา ฯลฯ อันปรากฏ฿หห็นทางกายภาพของผลิตภัณฑแ ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวหลานี้มีอิทธิพลจูง฿จ฿หผูบริภคกิดความนิยมชมชอบละการตัดสิน฿จซื้อ ละผลการศึกษาครั้งนี้ 
สอดคลองกับขอคนพบของพงศกร ดีสน ละนิตนา ฐานิตธนกร (2561) ที่พบวา ปใจจัยคุณคา คุณสมบัติผลิตภัณฑแ 
ละการบอกตอบบปากตอปากมีผลตอการตัดสิน฿จซื้อทรศัพทแมือถือสมารแทฟนของผูบริภค 
 การออกบบฟอรแนิจอรแสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งเว นื่องจากผูบริภคมักจะลือกซื้อฟอรแนิจอรแ ตกตงบานที่มีการออกบบ฿ห
ผู฿ชงานสามารถ฿ชงานเดอยางปลอดภัย ละมีการออกบบที่ทันสมัยสามารถตอบจทยแเลฟสเตลแของผูบริภคยุค
฿หม ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับนวความคิดของ Mohamad, Ahmad, Masri and Hamid (2015) ที่กลาว
วา การออกบบฟอรแนิจอรแที่ดี ตองสามารถตอบสนองวิถีการดํานินชีวิตของผูบริภค ดยฟอรแนิจอรแที่มีการ
ออกบบ฿หมีลักษณะลักษณะฉพาะละออกบบอยางสรางสรรคแ มีความดดดนป็นอกลักษณแจะสงผลตอการ
ตัดสิน฿จลือกซื้อฟอรแนิจอรแของผูบริภค ละสอดคลองกับขอคนพบของวีณา ศรีจริญ ละนิตนา ฐานิตธนกร 
(2559) ที่พบวา ปใจจัยดานทําลที่ตั้ง ภาพลักษณแตราสินคา การออกบบ ละสิ่งอํานวยความสะดวกสงผลตอการ
ตัดสิน฿จซื้อบานจัดสรรของขาราชการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ฿นขตจังหวัดนนทบุรี ตผลการศึกษาครั้งนี้ขัดยง
กับอริยตรี ประสริฐ ละนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา ปใจจัยคุณคาของตราสินคา ละนวัตกรรมผลิตภัณฑแ 
ดานการออกบบละการ฿ชงานเมมีอิทธิพลตอกับการตัดสิน฿จซื้อรถจักรยานของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช๎ 
  จากการศึกษา พบวา ความดึงดูด฿จของตัวลือกสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อฟอรแนิจอรแตกตงบานของ
ผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร มากท่ีสุด ดังนั้น ผูประกอบการที่กี่ยวของกับธุรกิจฟอรแนิจอรแตกตงบานควรจัดการ
นําสนอขายสินคาฟอรแนิจอรแ฿หมีความหลากหลายทั้งรูปบบ การออกบบ สีสัน ละวัสดุ พื่อดึงดูด฿หผูบริภค
เดลือกซื้อ รวมถึงควรมีการผลิตฟอรแนิจอรแตกตงบานท่ีสามารถ฿ชงานเดทนทาน มีความประณีต ละมีความดด
ดนป็นอกลักษณแ ซึ่งสิ่งหลานี้จะสามารถดึงดูดความสน฿จ฿หผูบริภคตัดสิน฿จลือกซื้อเดงายขึ้น  
  การออกบบฟอรแนิจอรแ ผูประกอบการที่กี่ยวของกับอุตสาหกรรมฟอรแนิจอรแตกตงบานควรมีการ
ปรับปรุงการออกบบผลิตภัณฑและพัฒนาสินคา฿หตรงกับเลฟสเตลแของผูบริภคมากข้ึน ดยนนการพิ่มมูลคาของ
สินคาละผลิตตามความตองการของลูกคา รวมทั้งควรพัฒนาทักษะความสามารถของรงงาน฿หมีความช่ียวชาญ฿น
การออกบบผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแตกตงบาน พื่อ฿หมีความสามารถ฿นการออกบบ฿หผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแ
ตกตงบานมีลักษณะลักษณะฉพาะละออกบบอยางสรางสรรคแ ละตอบสนองความตองการของผูบริภคยุค฿หม 

http://www.emeraldinsight.com/author/Witell%2C+Lars
http://www.emeraldinsight.com/author/L%C3%B6fgren%2C+Martin
http://www.emeraldinsight.com/author/Gustafsson%2C+Anders
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อาทิ นนการออกบบฟอรแนิจอรแที่มีขนาดล็กลง ติดตั้งงาย พื่อรองรับกับความป็นอยูที่ปลี่ยนปลงเปของคนที่
มีที่อยูอาศัย ขนาดล็กลง ป็นตน ซึ่งจะสงผลตอการตัดสิน฿จลือกซื้อฟอรแนิจอรแของผูบริภค   
  การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางสังคม ผูประกอบการที่กี่ยวของกับอุตสาหกรรมฟอรแนิจอรแ
ตกตงบาน ควรนนผลิตฟอรแนิจอรแตกตงบานท่ีป็นมิตรกับสิ่งวดลอม ชน ฟอรแนิจอรแที่ทํามาจากวัสดุรีเซคิล 
นนสีทนออนละสีพาสทล ฟอรแนิจอรแที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชวยลดภาวะลกรอน ป็นตน รวมถึงควรมี
การศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแที่มีการผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณคา อาทิ เมสัก หินออน หนังสัตวแ 
ฯลฯ ชวยสงสริม฿หผู฿ชมีความภูมิฐานละดูมีฐานะทางสังคม 
  การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางศรษฐกิจ  ผูประกอบการที่กี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ฟอรแนิจอรแตกตงบานควรจัดจําหนายการสินคาฟอรแนิจอรแตกตงบานท่ีมีราคาสมหตุสมผล รวมถึงควรมีการจัด
รายการสงสริมการขายสนิคาฟอรแนิจอรแ อาทิ การลดราคา฿นชวงทศกาลตางๆ ฯลฯ พื่อกระตุนละจูง฿จผูบริภค 
รวมทั้งควรมีการกําหนดราคาสินคาฟอรแนิจอรแ฿หหมาะสมกับคุณภาพ พื่อ฿หผูบริภคตระหนักถึงความคุมคากับ
งินท่ีจายเป 
  การรับรูคุณคาดยรวม ดานคุณคาทางการ฿ชงาน ผูประกอบการที่กี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ฟอรแนิจอรแตกตงบานควรนนผลิตละจัดจําหนายผลิตภัณฑแฟอรแนิจอรแที่คุณสมบัติหมาะสมกับการ฿ชงาน งาย
ตอการดูลรักษาละทําความสะอาดละมีคุณภาพดี รวมถึงควรมุงนนการผลิตฟอรแนิจอรแอนกประสงคและนน
ประยชนแ฿ชสอย นนฟใงกแช่ันการ฿ชงานที่หลากหลาย ละสามารถปรับปลี่ยนรูปบบการ฿ชงานเดตามตองการ  
สามารถตอบสนองตอเลฟสเตลและความตองการของผูบริภคยุค฿หม 
 2. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตํอไป 
  จากการศึกษา฿นครั้งนี้ พื่อ฿หผลการศึกษา฿นครั้งนี้ป็นประยชนและสามารถขยายตอเป฿นทัศนะที่กวางขึ้น 
ผูวิจัยขอนําสนอขอสนอนะพื่อการวิจัยครั้งตอเป ดยผูที่สน฿จควรศึกษาถึงปใจจัยของตัวปรอิสระอื่นๆ หลายตัวปร 
ที่มีความสัมพันธแหรือมีอิทธิพลตอการปลี่ยนปลงของตัวปรตน อาทิ การยึดติดทางดานอารมณแ (Emotional 
Attachment) ความสอดคลองกับตนอง (Self-Congruence) หรือความสอดคลองกับภาพลักษณแ ( Image 
Congruence) ละการตลาดชิงความสัมพันธแ (Relationship Marketing) ป็นตน พื่อ฿หเดขอมูลพิ่มติมที่มี
ประยชนแตอผูประกอบการ฿นอุตสาหกรรมฟอรแนิจอรแ฿นการนําเปประยุกตแ฿ช฿นการตอบสนองความตองการของ
ผูบริภคยุค฿หม ละ฿ช฿นการวางผนทางดานการตลาดตอเป นอกจากน้ี ปใจจุบันประทศเทยกําลังกาวขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ดังนั้น ผูประกอบการ฿นอุตสาหกรรมฟอรแนิจอรแควรมีการศึกษา ออกบบ ละพัฒนาผลิตภัณฑแ
ฟอรแนิจอรแสําหรับกลุมผูสูงอายุ ละฟอรแนิจอรแ฿นรงพยาบาล รวมถึงควรมีการพัฒนาฟอรแนิจอรแที่ป็นมิตรกับ
สิ่งวดลอม ชน ฟอรแนิจอรแที่ทํามาจากวัสดุรีเซคิล ฯลฯ พื่อตอบสนองกระสรักษแลก฿นปใจจุบัน 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ  1) พื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา  
2) พื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัด  3) พื่อปรียบทียบพฤติกรรมการซื้อผาเหม
ของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมากับการรับรูคุณคาตราสนิคา  กลุมตัวอยาง คือ ผูซื้อผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 385 คน  ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล คือ บบสอบถาม  วิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติ คาความถี่ 
คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละการทดสอบความปรปรวนทางดียวคาอฟ (One-Way ANOVA) 
คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพบความตกตางจะทําการทดสอบรายคู ดยวิธีการชฟฟุ (Scheffe’s)  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. พฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบรอภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางสาน฿หญมี
พฤติกรรมการซื้อผาเหม 3-4 ฿นระยะวลา 1 ปี จํานวน 219 คน คิดป็นรอยละ 56.88 คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม
ตอครั้งต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน 251 คน คิดป็นรอยละ 65.19 ประภทของผาเหมที่ลือกซื้อมากท่ีสุด คือ ผาผืน 
จํานวน 203 คน คิดป็นรอยละ 52.73 สถานท่ี฿นการซื้อผาเหม คือ งานนิทรรศการหรืองานสดงสินคา จํานวน 167 
คนคิดป็นรอยละ 43.38 หตุผล฿นการซื้อผาเหมพื่อป็นของฝาก จํานวน 196 คน คิดป็นรอยละ 50.91 สิ่งที่
พิจารณา฿นการซื้อผาเหม คือ คุณภาพของสินคา จํานวน 169 คน คิดป็นรอยละ 43.89 ผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จ
ซื้อผาเหม คือ ตัวอง จํานวน 206 คน คิดป็นรอยละ 53.51 ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม คือ งานทศการตางๆ ชน 
วันพอ วันม วันปี฿หม จํานวน 189 คน คิดป็นรอยละ 49.09 ละทราบขอมูลกี่ยวกับผาเหมจาก฿บปลิว/ผนพับ 
จํานวน 153 คน คิดป็นรอยละ 39.74  
 2. การรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา เดก  ดานการรูจักตราสินคา 
ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ละดานสินทรัพยแอื่นที่
กี่ยวของ ดยภาพรวมมีการรับรูอยู฿นระดบัปานกลางละมือ่พิจารณาป็นรายดาน พบวา ระดับการรับรูคุณคาตรา
สินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมาสูงสุด คือ ดานการรูจักตราสินคา อยู฿นระดับปานกลาง รองลงมา
คือ ดานดานสินทรัพยแอื่นที่กี่ยวของ อยู฿นระดับปานกลาง ละดานความผูกพันตอตราสินคามีระดับการรับรูคณคา
ตราสินคาต่ําที่สุด อยู฿นระดับปานกลาง  
 3. การปรียบทียบการพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา กับรับรูคุณคาตรา
สินคา จากผลการศึกษาพบวา ผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพฤติกรรมการซื้อผาเหมจํานกตาม 
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ความถี่฿นการซื้อผาเหม คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม สถานที่฿นการซื้อผาเหม สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเหม ผูมี
อิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อผาเหม ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม ละหลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหมดยรวมละราย
ดานเมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ละพฤติกรรมการซื้อจํานกตามประภทของผาเหม 
ดยรวมเมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : การรับรูคุณคาตราสินคา, พฤติกรรมการซื้อผาเหม  
 
ABSTRACT 
 Purposes of this research. 1) To investigate purchasing behavior of silk consumers in 
Nakhon Ratchasima. 2) To investigate the recognition of brand equity silk consumers in Nakhon 
Ratchasima.  3) To compare the purchasing behavior and brand equity of silk consumers in 
Nakhon Ratchasima. The sample group was 385 silk consumers in Nakhon Ratchasima. A 
questionnaire method was utilized as data collection instrument. The data was analyzed by 
statistic, frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test One-Way ANOVA. The 
statistical significance is at .05 level. When the differentiations were found, they would be tested 
in pair by Scheffe’s.  
 The study indicates that ; 
 1. According to purchasing behavior of silk consumers in Nakhon Ratchasima, 219 silk 
consumers buy silk 3-4 times each year (56.88 percent of total). Group of spending under 2,000 
bath is 251 people (65.19 percent of total). “Uncut silk” is the most popular type for 203 people 
of 52.73 percent. 167 people or 43.38 percent prefer to purchase at their silk at exhibition or 
expo. 196 people or 50.91 percent buy silk as a present. The quality of silk is the most important 
factor for 169 silk buyers or 43.89 percent. 206 people or 53.51 make a purchase by their self-
confident (not persuaded by surrounding people opinion). Lastly, 189 people or 49.09 percent 
buy silk on special occasions or events such as father or mother days and New Year time. 
Moreover, 153 people or 39.74 can receive silk detail and information from brochures. 
 2. Recognition of brand equity for silk consumers in Nakhon Ratchasima are compiled of 
the following factors. Brand image, Brand value, Brand relationship, Brand royalty and related 
copyright. In generally, Recognition of brand equity is in the middle level awareness and 
considering this in portions. The result can be found. Firstly, the most significant factor for 
recognition of brand equity for silk consumers in Nakhon Ratchasima is Brand image (in the 
middle level). Secondly, silk related copyright is also found in middle level. Lastly, brand 
relationship has the lowest consequence on the recognition of brand equity factor, however, 
brand relationship is still located in the middle level. 
 3. The comparison between the purchasing behavior of silk consumers in Nakhon 
Ratchasima and recognition of brand equity. In conclusion, silk consumers in Nakhon Ratchasima 
are classified from following groups, buying frequency, cost, place, quality, surrounding people 
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opinion, special occasions, overall silk detail and information and the average income. These 
have moderate differentiation of statistical significance at the .05 level. The overall of purchasing 
behavior of silk consumers depending on types of silk has also moderate differentiation of 
statistical significance at the .05 level. 
Keywords : Brand equity, Purchasing behavior of Silk 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 จากสภาวะศรษฐกิจของประทศเทย฿นปใจจุบันตองผชิญกับปใญหาทางศรษฐกิจ ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพกษตรกร ซึ่งป็นคนกลุม฿หญของประทศตองประสบปใญหาความยากจน ละขาดคลนรายเด หนึ่ง฿น
นยบายรงดวนท่ีรัฐบาลตองรงดํานินการพื่อกเขปใญหาความยากจนระดับรากหญาเดถูกถายทอดพื่อ฿หนําเป
ปฏิบัติเดอยางป็นรูปธรรม฿นปใจจุบัน คือ ครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ ดยมีปูาหมาย฿นการฟื้นฟูศรษฐกิจ
ของประทศ฿หมีความข็มข็ง ดวยการนําทรัพยากรที่มีอยู฿นทองถิ่นของตนองผนวกขากับ ภูมิปใญญาของชาวบาน
ที่กิดจากการรียนรู ละสั่งสมประสบการณแผานมาหลายช่ัวอายุคนมาพัฒนาป็นสินคาพื่อ฿หกิดประยชนแ฿นชิง
พาณิชยแ ซึ่งครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ สงสริมละสนับสนุน฿หประชาชนทุกตําบลนําภูมิปใญญาทองถิ่นที่มี
อกลักษณแอันดดดนมาปรับ฿ช฿นการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑแของตละชุมชน สามารถสรางรายเด฿หกับ
ครอบครัวละชุมชน อันป็นรากฐานสําคัญ฿นการพัฒนาระบบศรษฐกิจของประทศ ละประชาชน฿หมีรายเด
มั่นคง ตลอดจนสงสริม฿หประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน. 2556) 
 ผาเหมละผลิตภัณฑแเหมของเทยป็นอกลักษณแของประทศมาป็นวลานาน ฿นดานความงดงามของ
สีสันละลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผาของคนเทยที่เดรับการถายทอดมาจนถึงปใจจุบัน ซึ่งผาเหมละผลิตภัณฑแ
จากผาเหมของเทยนั้น ตางก็เดรับความนิยมอยางพรหลายทั้งชาวเทยละชาวตางประทศ เหมเทยป็นสินคา
หัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิต ที่฿ชรงงานคนป็นหลัก ซึ่งหมาะสมกับครงสรางของประทศเทยที่มีรงงานป็น
จํานวนมากกลาวคืออุตสาหกรรมการผลิตเหม สามารถสรางงาน฿หกับชาวบาน ละป็นการพิ่มรายเด฿หกรงงาน
฿นชนบทดวย ดย฿นชวงที่ผานมาเหมละผลิตภัณฑแเหมเทย สามารถสรางรายเดขาประทศป็นมูลคาฉลี่ย 1,000 
ลานบาทตอปี (ศูนยแวิจัยกสิกรเทย.  2558 : ออนเลนแ) ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเหมนี้ สามารถทําควบคูกับอาชีพ
การกษตรอื่น ๆ ชน การทําเร ทําสวน ทํานา พราะสามารถ฿ชวลาวางจากงาน฿นภาคกษตรมาทอเด ละชวย฿ห
ชาวบาน มีรายเดตอนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งลดการอพยพละคลื่อนยายรงงาน ซึ่งการทอผาพื้นบาน  ป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมที่เดรับการสืบทอดกันมาป็นวลาชานานของคนเทย ฿นอดีตการทอผามีอยูทบทุกครัวรือน฿น
ทั่วทุกภูมิภาคของประทศ พราะนํามาตัดย็บป็นครือ่งนุงหม฿นชีวิตประจําวัน ฿นปใจจุบันคนเทย฿หความสําคัญกับ
ภูมิปใญญาทองถิ่นมากขึ้นละหันมานิยมตงกายดวยผาเทย ฿ชผลิตภัณฑแที่ทําจากผาเหม ดยฉพาะผาเหมจากภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ซึ่งคน฿นภาคตะวันออกฉียงหนือสวนมากประกอบอาชีพกษตรกรรมป็นสวน฿หญ มื่อมีวลา
วางจากการทํานาก็จะจัดตรียมอุปกรณแ ครื่องมือตาง ๆ เว฿ช฿นครอบครัว หรือ฿ช฿นการประกอบอาชีพสริมพื่อ
พิ่มรายเด฿นการดํารงชีวิตของครอบครัว การทอผาป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีทํา฿นวลาวางจากการทํานา ซึ่ง฿นอดีตจะทอ
ผาเว฿ช฿นครอบครัว ฿ช฿นงานบุญงานกุศล     หลือจากการ฿ชจึงจะขาย฿หกับผูที่สน฿จตองการจะซื้อ ดยมิเดคิดที่
จะทอพื่อการคาตอยาง฿ด  ฿นการทอผาป็นหนาที่ของมบานท่ีจะตองถายทอด฿หกับลูกหลานสืบตอกันมา ซึ่ง฿น
ภาคตะวันออกฉียงหนือมีช่ือสียง฿นรื่องการทอผาอยางมาก (บัวรัตนแ  ศรีนิลละคณะ.  2555) 
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 ผลิตภัณฑแผาเหมป็นสินคาที่สําคัญสินคาหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา นื่องจากจังหวัดนครราชสีมาป็น
จังหวัดที่มีชื่อสียง฿นดานผาเหม ละอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งรายเดสวน฿หญที่ขามาสูจังหวัดนครราชสีมาก็มาจากผา
เหม นอกจากน้ันยังมีการทอผาเหมที่สวยงามหลากหลายลวดลาย ทํา฿หจังหวัดนครราชสีมาเดช่ือวาป็นมืองผาเหม
งาม ละผูคนยอมรับ ดังคําขวัญที่วา “มืองหญิงกลา ผาเหมดี หมี่คราช ปราสาทหิน ดินดานกวียน” อีกทั้ง
ผลิตภัณฑแผาเหมเดขึ้นทะบียนป็นสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ ซึ่งป็นสินคาที่มีช่ือสียง ละป็นที่ยอมรับอีก
ดวย ผาเหมของจังหวัดนครราชสีมา มีทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงาม ป็นผาทอพื้นมืองที่ทอขึ้นมาจาก
สนเหมอันป็นสน฿ยจากธรรมชาติ มีอกลักษณแของตัวอง ดยผูบริภคสวน฿หญป็นท้ังประชาชนละนักทองที่ยว
ที่ป็นชาวเทยที่มาจากจังหวัดอื่นซึ่งนิยม฿ชผาเหม ผลิตภัณฑแจากผาเหมมีหลายรูปบบ เมวาจะป็นผาผืน สื้อ 
กางกง กระปรง ผาช็ดหนา กระปาสตางคและอื่นๆ ดังนั้น฿นการที่จะผลิตสินคา฿หตรงตามความตองการของ
ตลาดละสามารถตอบสนองความพึงพอ฿จของผูบริภคเดอยางถูกตอง ผูผลิตตองคํานึงถึงพฤติกรรมการซื้อผาเหม
ของผูบริภค฿นการลือกซื้อสินคา พื่อป็นนวทางตอกลุมผูผลิต กลุมมบาน ละผูจําหนายผาเหมนําเปปรับปรุง
ละพัฒนา฿หตรงกับความตองการของตลาดละพื่อ฿ชป็นนวทาง฿นการพัฒนาละวางกลยุทธแทางการตลาดของ
ธุรกิจผาเหม฿หตรงกับความตองการของผูบริภคเดตรงปูาหมายมากยิ่งขึ้น (สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา.  2558)  
 ผาทอเทยสืบสานมาอยางยาวนานจากรุนสูรุน สะทอนสนหแ ภูมิปใญญาละทคนิคการทอ฿นตละทองถิ่น 
รวมถึงความสัมพันธแระหวางขนบธรรมนียมประพณีละวัฒนธรรมซึ่งสะทอนออกมา฿นรูปบบลวดลายที่ป็น
อกลักษณแ ซึ่ง฿นปใจจุบันผาทอเทยเดปรับปลี่ยนรูปลักษณแ ตามยุคสมัย ดยคนรุน฿หมที่ห็นคุณคาของผาทอเทย 
ปลงฉมผาทอ฿หรวมสมัยละสรางมูลคาพิ่ม฿หกับตัวสินคา ละพยายามผลักดัน฿หผาทอเทยกลายป็น
ครื่องนุงหมที่ยอมรับ฿นระดับสากล  ซึ่งการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคจะสงผล฿หผูบริภคสามารถจําช่ือตรา
ยี่หอของสินคาเด กิดความรู฿นสินคา ละกิดความตองการซื้อสินคา สินคาที่ผูบริภคซื้อจะตองป็นสินคาที่
ผูบริภครูจักทานั้น (ศรีกัญญา  มงคลศิริ.  2556) ซึ่ง฿นผลิตภัณฑแผาเหมนั้นถือป็นสินคาที่มีขั้นตอนการผลิ ตที่
พิถีพิถัน ตอง฿ชงานฝีมือ ละความชํานาญของผูผลิต ดยผาเหมป็นผลิตภัณฑแที่สะทอน฿หห็นถึงอกลักษณแของ
ประทศเทย  
 ดังนั้นจากหตุผลดังกลาวจึงทํา฿หผูวิจัยมีความสน฿จที่จะศกึษาการรบัรูคุณคาตราสินคาละพฤติกรรมการ
ซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา พื่อป็นประยชนแ฿หกับผูประกอบการรายยอยที่ผลิตละจําหนายผา
เหมเทยภาย฿นประทศเด฿ชป็นนวทาง฿นการปรับปรุงวิธีการทางการตลาดตอเป฿นอนาคต ละพัฒนาผาเหมเทย
฿หมีคุณภาพละมีความสอดคลองกับความตองการของผูบริภค รวมทั้งสงสริม฿หคนเทยกลับมาห็นความสําคัญ
ของผาเหมเทยละมีการ฿ชผาเหมเทยพรหลายมากขึ้น อันนํามาซึ่งการธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมิ฿หสูญ
หายเปละรักษาเวซึ่งอกลักษณแของชาติเทย 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัยเว ดังนี้ 
 1. พื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 2. พื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 3. พื่อปรียบทียบพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา กับการรับรูคุณคาตราสินคา 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผูวิจัยเด฿หคํานิยามศัพทแฉพาะ ดังนี ้
 1. ผาเหม หมายถึง ผาที่ทอดวยกี่ทอมือหรือกี่กระตุกดย฿ชสนเหมท ซึ่งป็นสน฿ยธรรมชาติที่เดจาก
฿ยปรตีนของรังเหม ซึ่งป็นภูมิปใญญาทองถิ่น มีความสวยงามละลวดลายตกตางกันเปตละภูมิภาค 
 2. พฤติกรรมการตัดสิน฿จซื้อ หมายถึง การกระทําของตละบุคคลที่กี่ยวของกับการ฿ชสินคาละบริการ 
รวมถึงกระบวนการกระทําที่กิดขึ้นกอนการซื้อละป็นตัวกําหนด฿หกิดการตัดสิน฿จของผูซื้อ ฿นการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวย ความถี่฿นการซื้อผาเหม คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม ประภทของผาเหม สถานที่฿นการซื้อผาเ หม 
หตุผล฿นการซื้อผาเหม สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเหม ผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อผาเหม ชวงวลา฿นการซื้อผา
เหม ละหลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหม 
 3. ตราสินคา หมายถึง สัญลักษณแช่ือราน ลกราน พื่อ฿ช฿นการประชาสัมพันธแ รวมทั้งการปรากฏอยูบน
หีบหอ หรือปูายฉลากสินคาที่ระบุยี่หอของตรายี่หอนั้น ๆ  
 4. คุณคาตราสินคา หมายถึง อกลักษณแฉพาะ ละคุณสมบัติที่ดดดนที่พิ่มมูลคาตราสินคา฿หกับ
ผูบริภค 
 5. การรับรูคุณคาตราสินคา หมายถึง กระบวนการที่มนุษยแลือกที่จะรับรู สรุปการรับรูตีความหมายการ
รับรูกับสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส พื่อที่จะสรางภาพ฿นสมอง ซึ่งตละคนจะมีระดับการรับรูที่ตกตางกันซึ่ง จะนําเปสู
การตัดสิน฿จหรือสามารถประมวลขากับประสบการณแดิมละสดงออกทางพฤติกรรม ชน ทางดานจตคติ 
อารมณแ การยอมรับ เมยอมรับ สน฿จ เมสน฿จรวมถึงการสื่อสารพื่อการรับรู ป็นมูลหตุสําคัญของการรับรู ชน 
การปลุกราอารมณแ การสรางศรัทธา การ฿หรางวัล ป็นตน อีกมุมหนึ่งการรับรูก็คือ กระบวนการทางจิตของมนุษยแท่ี
เดสัมผัส เดก การสัมผัส การมองห็น การเดยิน การเดรสผานซลลแประสาทสวนกลาง ลวปลความหมายกิ ด
การรับรู ทํา฿หบุคคลกิดการรับรูที่มนยํามากขึ้น หากมีประสบการณแ ละมีความรูดิมชวยการตีความหมาย  ฿น
การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย การรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความผูกพันตอตราสินคา ความภักดีตอ
ตราสินคา ละสินทรัพยแอื่นท่ีกี่ยวของ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยรื่องการรับรูคุณคาตราสินคาละพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา 
ดยผูวิจัยเดกําหนดตัวปรที่฿ช฿นกรอบนวคิดกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผาเหม ประยุกตแ฿ชนวคิด 6Ws 1H ของ 
Kotler ประกอบดวย ศิริวรรณ  สรีรัตนแ (2550 : 193) ; ฉัตยาพร สมอ฿จ (2550 : 49) ละการรับรูคุณคาตรา
สินคาซึ่ง฿ชนวคิดละทฤษฎี ประกอบดวย Aaker (1996) ; Keller (1998) ; Auken (2002) มาป็นกรอบนวคิด
การวิจัยดังสดง฿นภาพที่ 1 ดังนี ้
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ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
   ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 

 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยรื่องการรับรูคุณคาตราสินคาละพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา 
ป็นการศึกษาชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดย฿ชบบสอบถาม ผูวิจัยเดศึกษาคนควาจากอกสาร 
งานวิจัย บทความที่กี่ยวของ พื่อนํามาป็นกรอบนวทาง฿นการศึกษา ดยมีขั้นตอน฿นการดํานินการวิจัย฿หบรรลุ
วัตถุประสงคแที่กําหนดเวดังน้ี 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 การศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาละพฤติกรรมการซื้อของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา มี
ประชากรละกลุมตัวอยาง ดังนี ้
 1. ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริภคที่ซื้อผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา 
 2. กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริภคที่ซื้อผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมานื่องจากเมทราบ
จํานวนประชากรที่นนอน การหาขนาดของจํานวนกลุมตัวอยางจึง฿ชสูตร฿นการคํานวณ จากการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางเดกลุมตัวอยางเมต่ํากวา 385 ตัวอยาง ซึ่ง฿ชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience 
Sampling) ดยลือกฉพาะผูที่ซื้อเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา (กัลยา  วานิชยแบัญชา.  2555 : 74)  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล   
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บขอมูล฿นครั้งนี้ ป็นบบสอบถาม ดยบงออกป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ประกอบดวย พศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ละรายเดฉลี่ยตอดือน ดยลักษณะของคําถามบบลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผาเหม ประกอบดวย ความถี่฿นการซื้อผาเหม 
คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม ประภทของผาเหม สถานที่฿นการซื้อผาเหม หตุผล฿นการซื้อผาเหม สิ่งที่พิจารณา฿น
การซื้อผาเหม ผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อผาเหม ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม ละหลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหม 
ดยลักษณะของคําถามบบลือกตอบ  
 ตอนที่ 3 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคา ประกอบดวย ดานการรูจักตราสินคา ดาน
การรับรูคุณภาพตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ละสินทรัพยแอื่นที่กี่ยวของ 
ครื่องหมายการคาดยลักษณะของคําถามป็นบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ เดก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
ละนอยที่สุด 

การรับรูคุณคาตราสินคา 
1. ดานการรูจักตราสินคา 
2. ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา 
3. ดานความผูกพันตอตราสินคา 
4. ดานความภกัดีตอตราสินคา 
5. ดานสินทรัพยแอื่นที่กีย่วของ 

พฤติกรรมการซ้ือผาเหม 
1. ความถี่฿นการซ้ือผาเหม 
2. คา฿ชจาย฿นการซ้ือผาเหม  
3. ประภทของผาเหม 
4. สถานที่฿นการซ้ือผาเหม 
5. หตุผล฿นการซ้ือผาเหม 
6. สิ่งที่พิจารณา฿นการซ้ือผาเหม 
7. ผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อผาเหม 
8. ชวงวลา฿นการซ้ือผาเหม 
9. หลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกบัผาเหม 
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 ตอนที่ 4 ขอสนอนะพิ่มติม ป็นบบสอบถามปลายปิด ดยการบันทึกขอสนอนะพื่อดูวากลุม
ตัวอยางมีขอสนอนะหรือตองการ฿นรื่อง฿ดมากที่สุด 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาดํานินการวิคราะหแขอมูลที่รวบรวมเดจากบบสอบถาม มาทําการประมวลผล
ขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสจะทําการปูอนขอมูลของคําตอบ฿นบบสอบถาม บันทึกขาเฟลแลง฿นดิสกแ  ดย฿ชครื่อง
คอมพิวตอรแ฿นการประมวลผลขอมูลดวยปรกรมสําร็จรูป (ธานินทรแ  ศิลปจาร.  2551 : 128) นํามาวิคราะหแดย
฿ชสถิติดังนี ้
 1. การวิคราะหแขอมูลชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื่ออธิบายขอมูลบื้องตนกี่ยวกับกลุม
ตัวอยางดังนี ้
  1.1 ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ประกอบดวย  พศ  อายุ  สถานภาพ อาชีพ  ระดับ
การศึกษา  ละรายเดฉลี่ยตอดือน วิคราะหแขอมูลดย฿ชการจกจงความถี่ (Frequency Distribution) ละคา
รอยละ (Percentage)  
  1.2 พฤติกรรมการซื้อผาเหม ประกอบดวย ความถี่฿นการซื้อผาเหม  คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม  
ประภทของผาเหม  สถานท่ี฿นการซื้อผาเหม  หตุผล฿นการซื้อผาเหม  สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเหม ผูมีอิทธิพล
฿นการตัดสินซื้อผาเหม  ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม  ละหลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหม  วิคราะหแขอมูลดย฿ช
การจกจงความถี่ (Frequency Distribution) ละคารอยละ (Percentage) 
  1.3 การรับรูคุณคาตราสินคา ประกอบดวย ดานการรูจักตราสินคา  ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา  
ดานความผูกพันตอตราสินคา  ดานความภักดีตอตราสินคา  ละสินทรัพยแอื่น ๆ ที่กี่ยวของ  วิคราะหแขอมูลดย฿ช
วิธีหาคาฉลี่ย (Mean) ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การปรความหมายคาคะนนฉลี่ย
ทียบตามกณฑแของบุญชม ศรีสะอาด (2553 : 103) 
 2. การทดสอบสมมติฐานดยการวิคราะหแความปรปรวนทางดียว (One-Way ANOVA) พื่อหาคาความ
ตกตางของความปรปรวนทางดียวระหวางพฤติกรรมการซื้อผาเหมของขอมูลตั้งต 3 กลุมขึ้นเป กับการรับรู
คุณคาตราสินคาของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา ดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มื่อพบความ
ตกตางจะทําการทดสอบรายคูดยวิธีการชฟฟุ (Scheffé) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมาละการรับรู
คุณคาตราสินคา สามารถสรุปผลการวิจัยเดดังนี้ 
 1. ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง จํานวน 271 คน คิด
ป็นรอยละ 70.39  อายุระหวาง 30–40 ปี จํานวน 185 คน คิดป็นรอยละ 48.05  สถานภาพสมรส จํานวน 232 
คน คิดป็นรอยละ 60.26  อาชีพพนักงานบริษัทอกชน จํานวน 220 คน คิดป็นรอยละ 57.14  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 322 คน คิดป็นรอยละ 83.64 รายเดฉลี่ยตอดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 285 คน 
คิดป็นรอยละ 74.03  
 2. พฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมี
พฤติกรรมการซื้อผาเหม 3-4 ครั้ง  ฿นระยะวลา 1 ปี จํานวน 219 คน คิดป็นรอยละ 56.88  คา฿ชจาย฿นการซื้อผา
เหมตอครั้งต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน 251 คน คิดป็นรอยละ 65.19  ประภทของผาเหมที่ลือกซื้อมากที่สุด คือ 
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ผาผืน จํานวน 203 คน คิดป็นรอยละ 52.73  สถานที่฿นการซื้อผาเหม คือ งานนิทรรศการหรืองานสดงสินคา 
จํานวน 167 คน คิดป็นรอยละ 43.38 หตุผล฿นการซื้อผาเหมพื่อป็นของฝาก จํานวน 196 คน คิดป็นรอยละ 
50.91  สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเหม คือ คุณภาพของสินคา จํานวน 169 คน คิดป็นรอยละ 43.89  ผูมีอิทธิพล฿น
การตัดสิน฿จซื้อผาเหม คือ ตัวอง จํานวน 206 คน คิดป็นรอยละ 53.51 ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม คือ งาน
ทศกาลตาง ๆ ชน วันพอ วันม วันปี฿หม จํานวน 189 คน คิดป็นรอยละ 49.09 ละทราบขอมูลกี่ยวกับผาเหม
จาก฿บปลิว/ผนพบั จํานวน 153 คน คิดป็นรอยละ 39.74  
 3. การรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา เดก ดานการรูจักตราสินคา  
ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา  ดานความภักดีตอตราสินคา ละดานสินทรัพยแอื่นที่
กี่ยวของ  ดยภาพรวมมีการรับรูอยู฿นระดับปานกลาง ละมื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ระดับการรับรูคุณคา
ตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมาสูงสุด คือ ดานการรูจักตราสินคา อยู฿นระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ ดานสินทรัพยแอื่นท่ีกี่ยวของ อยู฿นระดับปานกลาง ละดานความผูกพันตอตราสินคามีระดับการรับรู
คุณคาตราสินคาต่ําที่สุด อยู฿นระดับปานกลาง ละมื่อพิจารณาป็นรายดานสามารถสรุปดังตารางตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 1 การรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา  

การรับรูคุณคา
ตราสินคา 

ระดับการรับรูคุณคาตราสินคา 
ภาพรวม สูงสุด ปานกลาง ต่ําสุด 

ดานการรูจัก 
ตราสินคา 

ปานกลาง มีการจดจําตราสินคา
ประภทผาเหมเดป็น
อยางดี 

ผลิตภณัฑแประภทผา
เหมของตราสินคาท่ีซื้อ
มีความดดดนกวา
สินคาท่ัวเป 

การเดยิน/ขารวมงาน
ปิดตัวผลติภณัฑแ
ประภทผาเหมของตรา
สินคาท่ีซื้อ 

ดานการรบัรู
คุณภาพตราสินคา 

ปานกลาง ผลิตภณัฑแประภทผา
เหมของตราสินคาท่ี
ซื้อมีความดดดน
ดานรูปลักษณแ 

ผลิตภณัฑแประภทผา
เหมของตาสินคาท่ีซื้อ
ป็นสิ่งที่ชวยยืนยัน
คุณภาพของสินคา 

ผลิตภณัฑแประภทผา
เหมของตราสินคา 
ที่ซื้อคุณภาพดี ม฿ชมา
ป็นระยะวลานาน 

ดานความผูกพัน
ตอตราสินคา 

ปานกลาง เมคยผดิหวังจากการ
฿ชผลิตภณัฑแประภท
ผาเหมของตราสินคา 
ที่ซื้อ 

ความภูมิ฿จ฿นผลิตภณัฑแ
ประภทผาเหมของตรา
สินคาท่ีซื้อ พราะถือ
ป็นภูมิปใญญาเทย 

ทํา฿หรูสึกภาคภูมิ฿จมื่อ
เด฿ชผลติภณัฑแ 
ผาเหมจากตราสินคาที่
ซื้อ 

ดานความภักดีตอ
ตราสินคา 

ปานกลาง เมคยคิดอยากลอง฿ช
ผลิตภณัฑแประภทผา
เหมของตราสินคา 
 

฿นนาคตจะซื้อสินคา
ประภท 
อื่น ๆ อกหนือจาก
ประภท 
ผาเหม จะซื้อตราสินคา
ดิม 

หากตองการผลิตภัณฑแ
ประภทผาเหม฿หมจะ
ยังคงซื้อผลิตภัณฑแ
ประภทผาเหม 
฿นตราสินคาดมิ 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
การรับรูคุณคา

ตราสินคา 
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคา 

ภาพรวม สูงสุด ปานกลาง ต่ําสุด 
ดานสินทรัพยแอื่น
ที่กี่ยวของ 

ปานกลาง ภาพลักษณแทีด่ีของ
ผลิตภณัฑแประภทผา
เหมของตราสินคาท่ี
ซื้อป็นท่ีจดจํา 

การเมสับสน
ครื่องหมายการคาที่
คลายกันของตรา
สินคาท่ีซื้อ 

การ฿ชผลิตภัณฑแ
ประภทผาเหมจากตรา
สินคาท่ีซื้อ พราะ
ชื่อถือ฿นหลงผลิต 

 

 4. การปรียบทียบพฤติกรรมการซื้อของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา กับการรับรูคุณคาตรา
สินคา เดก ความถี่฿นการซื้อผาเหม คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม ประภทของผาเหม สถานที่฿นกา รซื้อผาเหม 
หตุผล฿นการซื้อผาเหม สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเห  ผูมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซื้อผาเห  ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม 
ละหลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหม สามารถสรุปดังตารางตอเปนี้ 
 

ตารางที่ 2 การปรียบทียบพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมากับการรับรูคุณคาตราสินคา  

พฤติกรรมการซื้อ 
ผลการปรยีบทียบการรับรูคุณคาตราสินคา 

ภาพรวม รายดาน 
ความถี่฿นการซื้อผาเหม   เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม   เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ประภทของผาเหม   เมตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 
เมตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญฯ 
1.  ดานการรูจักตราสินคา 
2.  ดานความผูกพันตอตราสินคา 
3.  ดานความภักดตีอตราสินคา 
4.  ดานสินทรัพยแอื่นท่ีกี่ยวของ 
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญฯ  
1.  ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา 

สถานท่ี฿นการซื้อผาเหม   เมตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หตุผล฿นการซื้อผาเหม   ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .05 
เมตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญฯ 
1.  ดานการรูจักตราสินคา 
2.  ดานความภักดตีอตราสินคา 
3.  ดานสินทรัพยแอื่นท่ีกี่ยวของ 
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญฯ  
1.  ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา 
2.  ดานความผูกพันตอตราสินคา 

สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเหม   เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผูมีอิทธิพล฿นการตัดสนิ฿จซือ้ผาเหม   เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม   เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหม เมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา ละการรับรูคุณคาตราสินคา มีขอ
คนพบประด็นท่ีนาสน฿จควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา ดยรวมอยู฿นระดับปาน
กลาง มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาผูตอบบบสอบถามมีความคิดห็นกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคาอยู฿น
ระดับปานกลาง฿นทุกดานการรับรูคุณคาตราสินคา ทั้งนี้อาจมีสาหตุมาจากกลุมตัวอยางมีการรับรูคุณคาตราสินคา
฿นดานการรูจักตราสินคา  ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา  ดานความผูกพันตอตราสินคา  ดานความภักดีตอตรา
สนิคา  ละดานสินทรัพยแอื่นที่กี่ยวของ ที่พียงพอทํา฿หผูบริภครูสึกถึงสิ่งที่ชวยยืนยันคุณภาพของสินคา สามารถ
ทราบหลงที่มาของสินคา หลักฐานตาง ๆ ของผูทําหรือผู฿หบริการ ชวย฿นการตัดสิน฿จซื้อสินคาเดงายขึ้น กิด
ความงาย฿นการลือกซื้อสินคาหรือบริการ ดยการสรางความตกตางจากผลิตภัณฑแอื่น หรือตราสินคา฿นสินคา
ประภทดียวกัน  สรางความพอ฿จ฿หกับรานคา ทํา฿หต็ม฿จที่จะขายสินคาดยตราสินคาจะยืนยันคุณภาพของ
สินคาบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยแ ความมีช่ือสียง ซึ่งจะทํา฿หรานคากิดการยอมรับที่จะขายสินคาเดอยางเมลังล 
กอ฿หกิดความจงรักภักดีละการซื้อซ้ําของลูกคา สรางความภูมิ฿จ฿หกับผูบริภคที่฿ชสินคานั้น   ซึ่งสอดคลองกับ
นวคิดของนักวิชาการหลายทาน เดก ศรีกัญญา  มงคลศิริ (2556) ; จินตแจุฑา  อิสริยภัทรแ (2556) ; สรี  วงษแ
มณฑา (2550) เดกลาวถึง คุณคาของตราสินคาเววา ป็นคุณคาพิ่มที่กิดขึ้น฿นความรูสึกของผูบริภคที่มีตอตรา
สินคา ละป็นสวนที่มีความสําคัญที่สุดของนวคิดรื่องตราสินคา พราะคุณคาที่ทจริงของสินคากิดจาก
ความรูสึกของผูบริภคที่มีตอตราสินคา ซึ่งการสรางคุณคาตราสินคา฿หกิดขึ้ น฿นจิต฿จผูบริภคนั้น จะตองทํา฿ห
ผูบริภครูสึกวาสินคามีความตกตางจากสินคาอื่นกอน จากนั้นช่ือมยงตราสินคาขากับความทรงจําของผูบริภค 
ละมื่อผูบริภคเด฿ชสินคาละกิดความพึงพอ฿จก็จะกิดความภักดีตอตราสินคา  ทั้งนี้นื่องมาจากตราสินคาที่
ผูบริภคผาเหมลอืกซื้อสามารถขามาอยู฿น฿จของผูบริภคเด ซึ่งสดง฿หห็นวาผูบริภคมีมั่น฿จ฿นสินคาวาสินคานั้น
มีคุณภาพดี ละชื่อถือเด  
 2. ผลการปรียบทียบพฤติกรรมการซื้อผาเหมของผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา กับการรับรูคุณคาตราสินคา 
จากผลการศึกษาพบวา ผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพฤติกรรมการซื้อผาเหมจํานกตาม ความถี่฿น
การซื้อผาเหม คา฿ชจาย฿นการซื้อผาเหม สถานท่ี฿นการซื้อผาเหม สิ่งที่พิจารณา฿นการซื้อผาเหม ผูมีอิทธิพล฿นการ
ตัดสิน฿จซื้อผาเหม ชวงวลา฿นการซื้อผาเหม ละหลงขอมูลที่ทราบกี่ยวกับผาเหม ดยรวมละรายดาน เม
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ละพฤติกรรมการซื้อจํานกตามประภทของผาเหม ดยรวมเม
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ ศิริวรรณ  สรีรัตนแ ละคณะ (2550) 
เดกลาวถึง หตุจูง฿จท่ีทํา฿หกิดการตัดสิน฿จซื้อผลิตภัณฑแ ดยริ่มตนจากการกิดสิ่งกระตุน ทํา฿หกิดความตองการ 
จากนั้นสิ่งกระตุนจะผานขามา฿นความรูสกึของผูซื้อ ซึ่งผูผลิตหรือผูขายเมสามารถคาดคะนเด ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อจะเดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ ซึ่งจะนําเปสูการตอบสนองของผูซื้อ หรือการตัดสิน฿จของผูซื้อ  
สวนพฤติกรรมการซื้อจํานกตามหตุผล฿นการซื้อผาเหม ดยรวม ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ ศิริวรรณ  สรีรัตนแ ละคณะ (2550) เดกลาวถึง ทําเมผูบริภคจึงซื้อ ป็นคําถามพื่อ
ทราบถึงวัตถุประสงคแ฿นการซื้อ ผูบริภคซื้อผลิตภัณฑแพื่อสนองความตองการของขาทั้งทางรางกาย จิตวิทยา ซึ่ง
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ ปใจจัยภาย฿นหรือปใจจัยดานจิตวิทยา ปใจจัยทางสังคมละวัฒนธรรม ละ
ปใจจัยฉพาะบุคคล  
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ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา การรับรูคุณคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา ดานการรูจักตราสินคา
สงผลตอระดับการรับรูคุณคาตราสินคามากที่สุด ดยมื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา  
 1. ผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา มีการจดจําตราสินคาประภทผาเหมเดป็นอยางดี สงผลตอ
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาสูงสุด  พราะฉะนั้นกลุมผูผลิต ละผูจําหนายผาเหม ควรที่จะขยายมุมมองทาง
การตลาด฿หกวางขึ้น พื่อ฿ช฿นการตัดสิน฿จทางการตลาด ฿นการที่จะสรางหรือทําการปรับปรุงตราสินคา฿หผูบริภค
สามารถระลึกละจดจําเด฿นตราสินคา฿หมากขึ้น ชน การสรางความข็งกรง ละความดดดนกับตราสินคา฿น
หลาย ๆ รูปบบ ผานทางกิจกรรรมทางการสื่อสารการตลาด ซึ่งการตระหนักรู฿นตราสินคาดวยการสรางการจดจํา
ละการระลึกเด ป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจพื่อครอง฿จผูบริภค นื่องจากการตระหนักรู฿นตราสินคาป็นการ
สรางการรูจักตราสินคาหรือการรับรูวามีตราสินคานั้นอยู฿นตลาด ละป็นปูาหมายหลักดยทั่วเปของการฆษณา 
พราะตราสินคาจะขาเปอยู฿นความทรงจําละถูกกระตุนออกมาจากความทรงจําทุกครั้งที่ผูบริภคกิดความ
ตองการสินคาประภทน้ัน ๆ 
 2. ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา รองลงมา คือ มีการรับรูวา
ผลิตภัณฑแประภทผาเหมของตราสินคาท่ีซื้อมีความดดดนกวาสินคาทั่วเป พราะฉะนั้นกลุมผูผลิต ละผูจําหนาย
ผาเหม ควรที่จะนําสนอถึงจุดขายที่มีอกลักษณแอันดดดนละตกตางจากตราสินคาของคู ขงขัน พื่อชักจูง฿ห
ผูบริภคลือกซื้อตราสินคาของรามากกวาตราสินคาอื่น ๆ ดยอาจสื่อสารดวยการปรียบทียบคุณสมบัติทั้งที่
กี่ยวของละเมกี่ยวของกับตัวสินคา คุณประยชนแ฿นการ฿ชงาน ประสบการณแหรือภาพลักษณแกับคูขงดวยวิธีการ
ที่ปิดผยหรือบอกป็นนัย มื่อตราสินคาเดสรางความข็งกรงละมีความดดดนขึ้นภาย฿น฿จของผูบริภคจนกิด
ป็นภาพลักษณแตราสินคา฿นทางบวกเดลว ก็จําป็นตองทําการตรวจสอบวัดระดับของภาพลักษณแตราสินคาภาย฿น
฿จผูบริภคอยางสม่ําสมอดวย พื่อที่จะสามารถนํามา฿ช฿นการพัฒนาละปรับปรุง฿หภาพลักษณแตราสินคา฿น฿จของ
ผูบริภคป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับท่ีตองการสื่อสารออกเปอยางทจริง 
 3. ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริภคผาเหม฿นจังหวัดนครราชสีมา ต่ําสุด คือ การรับรูการเด
ยิน/ขารวมงานปิดตัวผลิตภัณฑแประภทผาเหมของตราสินคาที่ซื้อ สงผลตอ อาจนื่องมาจากผูบริภคเมสามารถ
ขาถึงหลงขอมูล หรือสามารถมีสวนรวม฿นการจัดงานสดงผลิตภัณฑแประภทผาเหม อยางพียงพอที่จะกระตุน
หรือจูง฿จ฿หกิดการซื้อสินคาเดพราะฉะนั้นกลุมผูผลิต ละผูจําหนายผาเหม จําป็นตองมีการพัฒนาละปรับปรุง
กิจกรรรมทางสื่อสารการตลาดพิ่มมากยิ่งขึ้น ดยสามารถพิ่มการรับรูการเดยินขอมูลขาวสารกี่ยวกับผลิตภัณฑแ
จากการสงสริมการตลาดจากการฆษณาสม่ําสมอ  การ฿ชความพยายามของพนักงานขาย  การลด  ลก  จก  
ถม  การสรางความสัมพันธแอันดีกับบุคคลทั่วเป รวมทั้งการพิ่มชองทางการรับรูขอมูลขาวสารทางดานวัฒนธรรม
จากงานสดงสินคา฿นทศกาลตาง ๆ ซึ่งจะมีผลกระตุน฿หผูบริภคกิดความตองการซื้อสินคาพิ่มขึ้น 
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การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยการดําเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง   
พ้ืนที่ตําบลรังกาใหญํ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

STEERING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY BY OPERATING SUFFICIENCY ECONOMY 
VILLAGES THE RANG KA YAI SUB-DISTRICT AREA, PHIMAI DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA 

 
สุรัตน๑ หงส๑ไทย1 ดวงพร กิจอาทร2 และ เอกรัตน๑ เอกศาสตร๑3 

Surat Hongthai1 Dungporn Kitarethon2 and Ekkarat Ekkasart3 
1,2อาจารยแ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

3รองศาสตราจารยแ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 ครงการวิจัยมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาคุณลักษณะของบริบทชุมชนละการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจ
พอพียง ดํานินการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ผานการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียงดยการวิจัย
ชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ละหนุนสริมขอมูลละการรียนรูตอบสนองการดํานินงานขับคลื่อนปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวมภาย฿ตผนงานการวิจัยบูรณาการการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแ
รวม พื้นที่ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดํานินการดย฿ชขอมูลจากการดํานินครงการวิจัยชิง
ปฏิบัติการบบมีสวนรวม รวมกับผลการวิจัยการขับคลื่อนการวิจัย ดยการตรียมความพรอมบุคลากรที่ป็นภาคี
วิจัยทุกภาคสวน การดํานินการวิจัย ละ การติดตาม ประมินผลการดํานินงานวิจัย ประชากรปูาหมายละกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารทศบาล ผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน ละครัวรือนปูาหมาย มีครื่องมือ ที่฿ช฿นการ
ก็บรวบรวมขอมูล คือ บบสอบถาม  บบศึกษาบริบทชุมชน บบสัมภาษณแชิงลึก บบบันทึกการสนทนากลุม
ละการประชุมระดมสมอง ละบบการประชุมสรุปบทรียน ผลการวิจัยพบวา มีการจัดกลุมหมูบานพื่อการพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามบริบททางประวัติศาสตรแ ภูมิประทศ สังคมละศรษฐกิจ
ที่ป็นอยู จัดบงหมูบานพิ่มติมตามพัฒนาการของการจัดการปกครองทองที่ละทองถิ่น จากการป็นชุมชนกาก
ที่มีพัฒนาการสดงป็นลักษณะของชุมชนทองถิ่นของเทย฿นหลายมิติเปพรอม ๆ กัน ทั้งชุมชนชิงสังคมครือญาติละ
ชุมชนที่รัฐจัดระบบสวัสดิการที่ทํากิน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ประสานกันอยางดีทั้งองคแกรปกครองทองถิ่นละ
ทองที่ ทํา฿หกิดการจัดทําผังชุมชนบบมีสวนรวม มีการวิคราะหแศักยภาพละกําหนดยุทธศาสตรแการขับคลื่อน 
จัดทําละดํานินการผนชุมชนศรษฐกิจพอพียง ดวยกิจกรรมกนรวมคือ การทําบัญชีครัวรือน การพัฒนากลุม
อาชีพสริมนํารอง การจัดทํานิทรรศการศูนยแรียนรูศรษฐกิจพอพียง ละการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนตาม
ประด็นปูาหมายการพัฒนาตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง คือ จิต฿จละสังคม ศรษฐกิจ การรียนรู ละ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ที่กิดประยชนแ฿นระดับมากทั้งสิ้น มีระดับการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง 
฿นระดับ อยูดี กินดี รองลงมา คือพออยู พอกิน ละมั่งมีศรีสุขตามลําดับ  
คําสําคัญ :  การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง, การดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง, ผนชุมชน
 ศรษฐกิจพอพียง  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research project were to investigate the characteristics of the 
community contexts and the operation of sufficiency economy village, to steer the sufficiency 
economy philosophy through the operation of sufficiency economy village using the participatory 
action research, and to support the information and learning for the holistic steering of sufficiency 
economy philosophy of the integrated research plan under the an integrated research plan on 
‘The holistic steering of the sufficiency economic theory in the Rang Ka Yai Sub-district Area, 
Phimai District, Nakhon Ratchasima’. This study involved preparing personnel from all related 
sectors, conducted the research, and followed up for the evaluation of the research. The target 
population and sample group included municipality administrators, community leaders, village 
committee, and target households. The data collecting tool consisted of a questionnaire, a 
community context investigation form, in-depth interviews, group-discussion recording and brain-
storming meeting form, and lesson-learn forms. The results showed that there was a grouping 
management in the villages to increase the effectiveness of the steering of the sufficiency 
economy philosophy according to the existing historical, geographical, social and economic 
contexts, and there were additional groupings due to the revolution of inlocal administration and 
local government. The area was an old community with some revolution expressed in the form 
of Thai local community characteristics in various dimensions, such as relative-based community 
and government-supported welfare community with good coordination of the community 
management within the organization between inlocal administration and local government. The 
steering of sufficiency economy village and empowering data and learning with research plan 
resulted in the participation on creating community plan. The plan consisted of analyzing the 
potential and developing strategies for steering the sufficiency economy villages, developing and 
implementing the sufficiency economy community plan using the main activities of household 
accounting, developing pilot part-time careers, arranging exhibitions in the sufficiency economy 
philosophy learning center, and improving community leader’s potential in various issues of the 
development goals of the sufficiency economy philosophy, which were the mind and society, 
economy, learning, and natural resources and environment – all benefited at the ‘high’ level. 
The villages were classified as the sufficiency economy village at the ‘good living, good 
consumption’, followed by the ‘sufficient living’, ‘sufficient consumption’, and ‘prosperity’, 
accordingly. 
Keywords : Steering of the sufficiency economic theory, Sufficiency economy community plan, 
Sufficiency  economy villages operation 
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ความสําคัญของป๓ญหาในการวิจยั  
 ครงการวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวยการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง  ป็น
ครงการวิจัยยอยภาย฿ตผนงานการวิจัยบูรณาการการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวม พื้นที่
ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฿นมิติของการสดงผลของการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงจากบุคคล ครัวรือน สูชุมชน พื่อ฿หกิดผลทั้งความมั่นคงระดับบุคคล ละการพิ่มพลังความขมข็งระดับ
ครัวรือนละชุมชนรวมกัน จะป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมที่ตองมีการดํานินงานหาขอมูล พัฒนา
ความรูจากการวิจัยภาย฿นอง ละบูรณาการการปฏิบัติละผลจากการวิจัย฿นครงการยอยที่สนับสนุนเดป็นอยาง
ดี ทั้ง การพัฒนาศักยภาพผูนํา การจัดทําบัญชีครัวรือน ละการจัดการกลุมอาชีพ ตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ทั้งหมด ดยที่การหนุนสริม฿หชุมชนมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพพียงพอที่จะมั่น฿จเดวาสามารถตั้งตนละ
ดํานินงานชุมชนของตน฿หป็นเปตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง เดจากความรู ความขา฿จ ความตระหนัก ความ
ตองการละการลงมือปฏิบัติรวมกันท้ังชุมชนเดอง อันป็นการนําหลักการทรงงาน฿นประด็น การระบิดจากขาง฿น 
ศึกษาขอมูลอยางป็นระบบ ละการพึ่งตนอง ป็นตน ที่฿หความสําคัญกับการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง
ที่ชุมชนปูาหมาย฿นการวิจัยรวมกันพิจารณาละห็นชอบที่จะดํานินการดย฿ชขอมูลจากการดํานินครงการวิจัย
ชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม รวมกับผลการวิจัยการขับคลื่อนการวิจัย ครงการวิจัยยอย ป็นกลเกการปฏิบัติการ
วิจัยที่ประสานสอดคลองกัน฿หห็นป็นบบอยาง ป็นภาพของชุมชนหรือหมูบานศรษฐกิจพอพียงดยองคแรวมเด 
นําเปสูการตอบสนองการบูรณาการบบองคแรวม ของผนงานวิจัย฿หป็นสวนหนึ่งของความรูละการขับคลื่อน
ผนงานวิจัย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาคุณลักษณะของบริบทชุมชนละการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง 
 2. พื่อดํานินการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ผานการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียงดย
การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม 
 3. พื่อหนุนสริมขอมูลละการรียนรูตอบสนองการดํานินงานขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบ
องคแรวมของผนงานการวิจัยบบบูรณาการ 
 
นิยามศัพท๑ 
 การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การดํานินการอยางป็นขั้นตอนดวยการช่ือมยง
ครือขายรียนรูศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาวิชาการละศึกษาวิจัย การสรางหลักสูตรละกระบวนการรียนรู ละ
การผยพรประชาสัมพันธแ มีลักษณะครือขายละระดมพลังจากทุกภาคสวน จากครือขายสนับสนุนที่นนการ
สรางครือขายของการพัฒนาเปตามกลุมหรือองคแการ ดยมีครือขายการสนับสนุนดานองคแความรู กระบวนการ
รียนรูละการป็นที่ปรึกษา ละครือขายสนับสนุนตามภารกิจ  ฿หสามารถ฿ชประยชนแทั้งการดํานินการองละ
สงผานเปสูครือขายสรางกระบวนการรียนรูจนถึงครือขายดานประชาสังคมละชุมชน   
 หมูบานศรษฐกิจพอพียง หมายถึง หมูบานที่มีความขมข็ง฿นการบริหารจัดการภาย฿นดวยนวคิด
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ที่มีกนนําหมูบานที่มีจิตอาสา สียสละ สามารถกระตุนนําคน฿นหมูบานชุมชนรวมกัน
กเขปใญหาตาง ๆ เด  มีการรวมกลุม/องคแกรชุมชนพื่อผนึกสรางครือขายการทํางานรวมกัน ละความสามารถ
สรางครือขายภายนอกเดอยางป็นระบบ ฿ชภูมิปใญญาทองถิ่น องคแความรูละบทรียนจากการทํางานพื่อตอยอด
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การพัฒนา฿นหมูบานชุมชน ระดมทุนของหมูบานละการประสานทุนจากภายนอกหมูบาน บริหารจัดการชอง
ทางการสื่อสารภาย฿นละภายนอกหมูบานพื่อการลกปลี่ยนรียนรู ละสรางทีมงานที่หลากหลาย  พื่อรวม฿น
กระบวนการพัฒนา 
 การดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การขับคลื่อนศรษฐกิจพอพียง฿หกิดกชุมชน
หมูบานทั้ง 20 หมูบาน พื้นที่ตําบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฿นลักษณะของหมูบานศรษฐกิจ
พอพียงดวยการศึกษา จัดทําผนชุมชนบบมีสวนรวมละดาํนินการ ฿หมีฐานะป็น ระดับ “พออยู พอกิน” “อยูดี 
กินด”ี ละ “มั่งมีศรีสุข” ตามตบริบท ศักยภาพ ละความพรอมของตละหมูบานท่ีมุงหวัง฿หกิด  
 
กรอบแนวคิด 
 แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศรษฐกิจพอพียงป็นหนึ่ง฿นนวพระราชดําริพระบาทสมด็จพระจาอยูหัวที่เดพระราชทานป็นปรัชญา
฿นการดํารงชีวิตที่ยึดหลักความพอหมาะพอดี มีหตุมีผลละความเมประมาท พื่อป็นนวทางการกเข฿หรอดพน 
ละสามารถดํารงอยูเดอยางมั่นคงละยั่งยืนภาย฿ตกระสลกาภิวัตนแ ละความปลี่ยนปลงตางๆ ที่กิดขึ้นอยาง
ตอนื่อง ฿หคนเทยดํานินชีวิตบนทางสายกลาง มีความขยันหมั่นพียร฿นการประกอบสัมมาชีพ รูจัก฿ชทรัพยากรที่มี
อยู฿หกิดประยชนแสูงสุด รูจักประมาณตน ละดํารงชีวิตอยางรูจักคิด อยู  ฿ช กิน อยางพอพียง กิดป็นระบบ
ศรษฐกิจท่ีพึ่งตนองเด ป็นความพอพียงสําหรับทุกคน จิต฿จ สิ่งวดลอม ชุมชนขมข็ง ปใญญา วัฒนธรรม ละ
ความมั่นคง ดวยการจัดการระบบการผลิต การคา ละการบริภคอยางหมาะสม ประมินขนาดของความตองการ
฿หพอดี กิดสัดสวนท่ีสมดุลกันระหวางรายรับกับรายจาย สรางความสุข฿หกับการดํารงชีวิตของตนเดอยางหมาะสม
กับอัตภาพ ป็นศรษฐกิจทางสายกลาง ช่ือมยงทุกรื่องขาดวยกัน ทั้งศรษฐกิจ จิต฿จ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งวดลอม ขาดวยกัน ตเมมีการนําอาคําวาศรษฐกิจเป฿ช฿นลักษณะบบยกสวนที่หมายถึงการสวงหางิน
ทานั้น มื่อยกสวนก็ทําลายสิ่งอื่นๆ จนสียสมดุลละวิกฤต  (ปนัดดา พงษแนภาพิเล 2543 : 68 ; ประวศ วะสี 
2544 : 111-113 ; ดาณุภา เชยพรธรรม  2550 : 76)  
 หลักการสําคัญของปรัชญาศรษฐกิจพอพียงประกอบดวย ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี เมนอย
กินเป เมมากกินเป หรือเมสุดตงเปขาง฿ดขางหนึ่ง ละตองเมบียดบียนตนองละผูอื่น ความมีหตุผล หมายถึง 
ทุกการตัดสิน฿จ การกระทํา การลงทุน ตองป็นเปอยางมีหตุ มีผล คํานึงถึงหตุปใจจัยที่กี่ยวของละผลที่คาดวาจะ
กิดขึ้นอยางรอบคอบ ละการมีภูมิคุมกันที่ดี฿นตัว หมายถึง การตรียมตัว฿หพรอมที่จะผชิญผลกระทบ ละการ
ปลี่ยนปลงดานตางๆ ท่ีอาจกิดขึ้นจากท้ังภาย฿นละภายนอก ประกอบกับง่ือนเขพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ ความรู 
คือ มีความรอบรู รอบคอบ ละระมัดระวัง฿นการนําความรู วิทยาการทคนลยีตางๆ มา฿ช฿นการวางผนละการ
ปฏิบัติ ละคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตยแ มีความอดทน มีความพียร ละ฿ชสติปใญญา฿นการ
ดํานินชีวิต (มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรแ.  2551 : 89)  ป็นหลักที่ “มุงนนสรางความสมดุลระหวาง มนุษยแกับ
มนุษยแ ละมนุษยแกับธรรมชาติที่อาศัยครื่องมือทางดาน “คุณธรรมละจริยธรรม” ป็นตัวช่ือมทางกิจกรรมทาง
ศรษฐกิจ ซึ่งป็นสิ่งที่ขาดหายเป฿นสังคมศรษฐกิจทุนนิยม฿นปใจจุบัน (อภิชา ที่รักษแ.  2551 : 172) ป็นนวทาง
การพัฒนาประทศเปสูความทันสมัยเดกอ฿หกิดการปลี่ยนปลงกสังคมเทยอยางมาก฿นทุกดาน ทั้งศรษฐกิจ 
การมือง วฒันธรรม สังคมละสิ่งวดลอม ป็นงื่อนเขพื้นฐานท่ีทํา฿หคนเทยสามารถพ่ึงตนองละดํานินชีวิตเปเด
อยางมีอิสระ สามารถควบคุม จัดการละตอบสนองความตองการตาง ๆ รวมทั้งสามารถจัดการปใญหาที่กิดขึ้นเด 
มื่อเดพื้นฐานความมั่นคงละปฏิบัติเดพอสมควรลว จึงคอยสรางคอยสริมความจริญ ละฐานะทางศรษฐกิจขั้น
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ที่สูงข้ึนดยลําดับตอเป ท่ีสําคัญจะตองมี สติ ปใญญา ละความพียร ซึ่งจะนําเปสูความสุข ฿นการดํานินชีวิตอยาง
ทจริง (จุเรรัตนแ สน฿จรักษแ.  2553) สามารถปรับ฿ช฿นการกเขปใญหาตางๆ เดป็นอยางดีตั้งตปใญหาระดับ
บุคคลจนถึงปใญหาระดับลก พราะดวยความป็นนวคิดที่ป็นสากล ผูนําบางประทศเดนํานวคิดดังกลาวเป
ประยุกตแ฿ชพื่อกปใญหา฿นประทศลว  
 หมูํบ๎านเศรษฐกจิพอเพียง 
 หมูบานศรษฐกิจพอพียง กิดจากนวคิดการขับคลื่อนศรษฐกิจพอพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ที่
กําหนดกลยุทธแการพัฒนาหมูบานศรษฐกิจพอพียง พื่อสงสริม฿หประชาชน฿นชนบทมีวิถีชีวิตบนความ
พอประมาณ ดํานินชีวิตบนพื้นฐานความมีหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีตอการปลี่ยนปลงทางศรษฐกิจละสังคมทั้ง
ภาย฿นละภายนอก ดยการ฿ชความรูอยางมีหตุผลคูกับคุณธรรมป็นง่ือนเข฿นการดํานินชีวิ ต พื่อนําเปสู
ปูาหมายสําคัญของการพัฒนา ที่คน฿นชุมชนสามารถพึ่งพาตนองเด  มีการประมินผลพื่อยกระดับป็นหลง
รียนรู ฿นหมูบานที่มีการดํานินการขับคลื่อนปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงผานประด็นการพัฒนา ดานจิต฿จละ
สังคม ศรษฐกิจ การรียนรู ละทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม บงออกป็น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู พอ
กิน” ป็นหมูบานตนบบ฿นการ฿ชชีวิตพึ่งตนอง นนการลดรายจาย พิ่มรายเด สงสริมการออม฿นระดับครัวรือน 
ระดับ “อยูดี กินดี” ป็นหมูบานตนบบการบริหารการพัฒนา฿นรูปของกลุม องคแกร พื่อพิ่มรายเดละขยาย
อกาส฿หกับคน฿นชุมชน฿นระบบกลุม ละระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ป็นหมูบานตนบบการบริหารการพัฒนา฿น
รูปบบองคแกรครือขาย พื่อ฿ชศักยภาพ฿นการดํานินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน ละการจัด
สวัสดิการชุมชน (ศูนยแศึกษาละพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สถาบันการพัฒนาชุมชน.  2554) มีกนนําหมูบาน 
เดก ผูนําทองถิ่น กรรมการหมูบาน (กม.) ผูทนกลุมองคแกรชุมชนมีความสามารถ฿นการบริหารจัดการหมูบาน฿ห
การสงสริมละสนับสนุน  การรวมกลุมที่หลากหลาย พัฒนากลุมองคแกรชุมชน สรางครือขายระหวางกลุมองคแกร
ชุมชนภาย฿นหมูบานชุมชนองละสรางครือขายกับกลุมองคแกรภายนอกหมูบานชุมชนพื่อผนึกกําลังชวยหลือ
ระหวางกัน ดวยการจัดสวัสดิการ฿หความชวยหลือ กิดการสรางงาน ละสรางความมั่งคั่ง฿หกับหมูบานชุมชน  
(ปรียา  สภณา.  2554 : 3-4)    
 หลักการทรงงาน 
 หลักการทรงงานป็นหลักการที่พระบาทสมด็จพระจาอยูหัวเดทรงลือกป็นนวทาง฿นการปฏิบัติพระ
ราชภารกิจของพระองคแจนประสบความสําร็จ บรรลุปูาหมายที่ทรงตองการหรือป็นบบอยางของวิธีการที่มีความ
มั่นคง หมาะสมกับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล กิดความสุขกผูที่กี่ยวของ ป็นนวทางพัฒนา
พื่อมุงสูประยชนแตอประชาชนสูงสุด มีคุณคาละควรยึดป็นบบอยาง฿นการจริญรอยตามบื้องพระยุคลบาท
นํามาปฏิบัติพื่อ฿หบังกิดผลกตนอง สังคม ละประทศชาติตลอดเป ประกอบดวย ศึกษาขอมูลอยางป็นระบบ 
ระบิดจากขาง฿น  กปใญหาที่จุดล็ก  ทําตามลําดับขั้น  ภูมิสังคม องคแรวม เมติดตํารา ประหยัด รียบงาย เด
ประยชนแสูงสุด ทํา฿หงาย การมีสวนรวม ประยชนแสวนรวม บริการรวมที่จุดดียว ฿ชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ฿ช
อธรรมปราบอธรรม ปลูกปุา฿น฿จคน ขาดทุนคือกําเร การพึ่งตนอง พออยูพอกิน ศรษฐกิจพอพียง ความซื่อสัตยแ 
สุจริต ละกตัญโู ทํางานอยางมีความสุข  ความพียร ละ รู รัก สามัคคี (สํานักงานคณะกรรมการพิศษ พื่อ
ประสานงานครงการอันนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.).  2552) การนอมนํามา฿ชกับการดํานินการวิจัยถือจะป็น
คูมือหลัก ลือกทคนิคการปฏิบัติการละการกปใญหาเดอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 งานวิจัยท่ีกี่ยวของกับการดํานินการหมูบานศรษฐกิจพอพียงจะป็นบทรียนที่นําเป฿ช฿นการดํานินการ
วิจัย เดก ตัวอยางการศึกษาผลการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียงจะนนการประมินความพอพียง฿น
ประด็นการลดรายจาย รักษาสาธารณสมบัต ิการพิ่มรายเด มีการออม การดํารงชีวิต การจัดทําบัญชีครัวรือน การ
อนุรักษแทรัพยากร ละความอื้ออาทร (ดาราวรรณ พรหมกัลป.  2551) ทํา฿หมีรายเดพิ่มขึ้น ลดรายจายที่เมจําปน็ 
มีความมั่นคงดานอาหาร กิดการรวมกลุมพึ่งพาอาศัยกัน นําภูมิปใญญาละทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู฿นทองถิ่นมา
฿ช฿หป็นประยชนแ กระบวนการขับคลื่อนจะเดผลดีขึ้น ถามีการศึกษา฿นรายละอียดของกิจกรรม ความตองการ 
ละสภาพพื้นที่ ดยการมีสวนรวมควบคูเปกับการสรางง่ือนเขดานความรูละคุณธรรม (ศิริวรรณ วรรณศรี.   
2551) ละจะพบวากิดปรากฏการณแที่ชุมชนมีความรูความขา฿จดานวิชาการตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง  นอมนําเปปฏิบัติจนกิดป็นรูปธรรม ป็นวิทยากรถายทอดองคแความรู฿หกประชาชนทั่วเป฿นชุมชนเด มี
จิตสํานึก รูรักสามัคคี มีความลื่อม฿สศรัทธา฿นสถาบันพระมหากษัตริยแ ทํา฿หชุมชนกิดพลังรวม฿นการสรางสรรคแ 
กิดความรัก ความสามัคคี ละกิดครือขายการรียนรู ผานการจัดวทีลกปลี่ยนรียนรู ละประสบการณแจาก
การศึกษาดูงาน การวิคราะหแศักยภาพของหมูบาน สรางระบบการบริหารจัดการชุมชนสริมสรางความขมข็งของ
ชุมชน  (ศูนยแศึกษาละพัฒนาชุมชนนครราชสีมา.  2554)  ละตองพัฒนา฿นดานการมีกองทุนรูปบบสวัสดิการก
สมาชิก ดานคุณธรรม/จริยธรรม การ฿ชประยชนแจากขอมูลชุมชนละผนชุมชน การปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนอง 
(วิลาสินี ศรีสุวรรณ ละคณะ.  2555) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบนวคิดการวิจัยการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวยการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจ
พอพียง ภาย฿ตผนงานการวิจัยบูรณาการ ดวยการ฿ชละบูรณาการองคแความรูสูการปฏิบัติ฿นรื่องปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง หลักการทรงงาน ชุมชนหงปใญญา การบริหารจัดการชุมชน ผูนํา  ละศรษฐกิจชุมชน พื่อ
ศึกษา จัดทําผนชุมชนศรษฐกิจพอพียงละดํานินการตามผยพรอมเปกับการบรรลุปูาหมายรอง คือ การบูรณา
การปใจจัยนําขา กระบวนการ ผลผลิตละผลลัพธแระหวางครงการวิจัยยอยที่ป็นการสริมพลังศักยภาพผูนําชุมชน
พื่อการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวยการพัฒนารูปบบการ
จัดทําบัญชีครัวรือน ละการสริมพลังกลุมอาชีพ ป็นกลเกชิงบูรณาการ฿หสามารถบรรลุปูาหมายการการ
ขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบองคแรวม  
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กรอบนวคิดการวิจัยระดับครงการยอยละความสัมพันธแกับระบบผนงานวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย ฿ชระบียบวิธีวิจัยตามกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ดยสรุป ดังนี้ 
 1. การตรียมความพรอมบุคลากรที่ป็นภาคีวิจัยทุกภาคสวน ฿ชกิจกรรมการประชุมรวมพื่อช้ีจง ขอ
ความห็น ลกปลี่ยนละหาขอสรุปความตองการของภาคี ดยมีชุมชนป็นศูนยแกลางการวิจั ยละพัฒนา ละ
รวมกันพิจารณานวทางการดํานินการวิจัย  
 2. การดํานินการวิจัย ศึกษานื้อหาท่ีกี่ยวของกับการดํานินชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละ
ดานการศึกษาขอมูลพื้นฐาน บริบทการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง การพัฒนา ละการดํานินงานการป็น
หมูบานศรษฐกิจพอพียง฿นทุกชุมชน ดยการรวมกันกับผูนําละชุมชนศึกษาศักยภาพชุมชนทั้งภาพรวมละตาม
ประด็นการวิจัยดวยการอบรม ดูงาน จัดวทีรียนรู ละการกําหนดผน จนทดลองปฏิบัติ฿นหมูบาน  
 3. การติดตาม ประมินผลการดํานินงานวิจัย ปฏิบัติการประมินผลละรยีนรู฿นระดับครงการวิจัยป็น
หลัก ละมีผลการประมินผลการดํานินการวิจัยของครงการยอยอื่นป็นขอมูลรวมสําหรับการสนับสนุนการบรรลุ
ความสําร็จตามวัตถุประสงคแ ละสรางการรียนรูจากการปฏิบัติการป็นชุดความรูการขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจ
พอพียงเปดวย ละสนับสนุนขอมูลคืน฿หกับครงการวิจัยยอยละผนงานวิจัยดวยชนดียวกัน  
 ประชากรเปูาหมายและกลุํมตัวอยําง ศึกษาทั้งที่ป็นชิงปริมาณที่อธิบายเดดวยการกําหนดประชากร
ละกลุมตัวอยาง ละกลุมศึกษาที่ป็นชิงคุณภาพที่อธิบายเดดวยการกําหนดกลุมผู฿หขอมูลที่ป็นจาของขอมูล
อยางทจริงทีเ่มมีการกําหนดป็นกลุมตัวอยางชิงจํานวน สนอการ฿นลักษณะของการกําหนดประชากรปูาหมาย
ละกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารทศบาล จํานวน 10 คน ผูนําชุมชน (กํานัน -ผู฿หญบาน) จํานวน 20 คน 
กรรมการหมูบาน ละครัวรือนปูาหมาย หมูบานละ 15-20 คน ทั้ง 20 หมูบาน รวม 630 คน กําหนดป็นกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน สําหรับการศึกษาขอมูลชิงปริมาณ ละจากกนนํากลุมหมูบานละ 1 คน สําหรับ
การศึกษาขอมูลชิงคุณภาพ   
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 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข๎อมูล ฿ชครื่องมือก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
ที่มีกระบวนการสราง ประมิน ปรับปรุง ละทดสอบคุณภาพทั้งความตรงละความที่ยงจากการประมินคา IOC. 
ละ คาสัมประสิทธิ์ความช่ือมั่นตามมาตรฐาน ละการวิคราะหแนื้อหา การประมินละตรวจสอบคําถามละ
คําตอบ ประกอบดวย บบสอบถาม  บบศึกษาบริบทชุมชน บบสัมภาษณแชิงลึก  บบบันทึกการสนทนากลุม
ละการประชุมระดมสมอง ละบบการประชุมสรุปบทรียนกอน ระหวาง ละหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัย  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. ขอมูลชิงปริมาณ คาสถิติชิงพรรณนา ดวยคาจํานวน รอยละ คาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐาน  
สําหรับการวิคราะหและอธิบายคาขอมูลที่กิดขึ้นจากการวิจัย 
 2. ขอมูลชิงคุณภาพ ฿ชการวิคราะหแนื้อหา฿นสวนของขอมูลที่ป็นอกสาร ละ฿ชการวิคราะหแอุปนัย
ละการจํานกประภท฿นสวนของขอมูลที่ป็นการก็บจากการบันทึกภาคสนาม  
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะของบริบทชุมชนและการดําเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกจิพอเพียง 
  ผลการศึกษาดยสรุปพบวา บริบทชุมชนละการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียงประกอบดวย
ลักษณะสําคัญ คือ มีการจัดกลุมหมูบานพื่อการพิ่มประสิทธิภาพการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ป็นซน
หมูบานตามบริบททางประวัติศาสตรแ ภูมิประทศ สังคมละศรษฐกิจที่ป็นอยู พิ่มกิจกรรมการลกปลี่ยนรียนรู
฿นระดับผูนําชุมชนที่ระดับซนหมูบานที่มีคุณลักษณะที่คลายคลึงละมีความป็นอกภาพมาก ลวจึงนําเปสูการ
รียนรูรวมกันท้ังตําบลตอเป สรุปเดวาป็นชุมชนกากท่ีมีพัฒนาการสดงป็นลักษณะของชุมชนทองถิ่นของเทย฿น
หลายมิติเปพรอม ๆ กัน ทั้งชุมชนชิงสังคมครือญาติละชุมชนที่รัฐจัดระบบสวัสดิการที่ทํากิน ที่มีการพัฒนาป็น
ชุมชนศรษฐกิจการคา ชุมชนการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม ชุมชนกษตรบบนาขาว เรนาสวนผสม เรออย มัน
สําปะหลัง ยางพารา ตลอดจนชุมชนยากจนดอยอกาส ละ฿นมิติของชุมชนที่มีผลกระทบจากภาวการณแป็นสังคม
ผูสูงอายุ ความสี่ยงจากปใญหายาสพติด การผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งน้ําทวมละภัยลง ดยมีการบริหารจัดการ
ชุมชนที่ประสานกันอยางดีทั้งองคแกรปกครองทองถิ่น คือ ทศบาล กับฝุายปกครองทองที่ คือ กํานัน ผู฿หญบานละ
กรรมการหมูบาน ความหลากหลายหลานี้จะป็นภาพที่ชัดจน฿นชิงการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเด
ตั้งตครัวรือน หมูบาน กลุมพื้นท่ีละทั้งตําบล 
  อภิปรายผลเดวา การศึกษาคุณลักษณะของบริบทชุมชนละการดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง 
เดดํานินการวิจัยดวยการวางรากฐานการพัฒนาบบมีสวนรวมสูการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจากการ
นอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมด็จพระจาอยูหัว (สํานักงานคณะกรรมการพิศษ พื่อประสานงาน
ครงการอันนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.).  2552) มาป็นหลัก฿นการดํานินกิจกรรมละสรางการรียนรู฿นการ
วิจัยระยะบื้องตน  ซึ่งมีหลักการที่สําคัญ เดก ศึกษาขอมูลอยางป็นระบบ นนการระบิดจากขาง฿น  ขา฿จ ภูมิ
สังคม กอ฿หกิดการคิดอยางองคแรวม เมติดตํารา นน การมีสวนรวม นําเปสูการ รู รัก สามัคคี จึงเดผลการศึกษาที่
มีการรียนรู ความขา฿จละการยอมรับ฿นความป็นจริงท่ีจะ฿ชประยชนแ฿นการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ของตละชุมชนเด ละมื่อพิจารณาตามสภาพบริบทของสังคมชนบทเทยลว จะมีจุดดน คือ ความสอดคลองละ
อื้ออาทรตอกันของผูนําทองถิ่นละผูนํา฿นการปกครองทองที่  
 2. การดําเนินการขับเคลื่อนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงและ หนุนเสริมข๎อมูลและการเรียนร๎ูและแผน
งานวิจัย 
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  ผลการวิจัย ประกอบดวย การมีกิจกรรมจัดทําผังชุมชนบบมีสวนรวม รวมกันทบทวนสภาพทาง
กายภาพ฿นภาพรวม฿หกิดป็นมุมมองรวมกัน กระตุน฿หคน฿นชุมชนกิดการตื่นตัว ตระหนักรูลกปลี่ยน บงปใน
ขอมูล สริมติมตม็ผงัชุมชน ตลอดจนเดฉุกคิดถึงสถานการณแตาง ๆ ที่จะนําเป฿ช฿นการวิคราะหแศักยภาพ฿นมิติการ
วิคราะหแจุดข็ง จุดออน อกาส ละอุปสรรคของชุมชน ของตละหมูบาน สามารถกําหนดยุทธศาสตรแการ
ขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจพอพียง การจัดทําผนชุมชนศรษฐกิจพอพียง ละดํานินการตามผน ป็นภาพรวม
การจัดทําละดํานินการตามผน การดํานินการตามผนการขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจพอพียงของทั้ง 20 
หมูบาน฿นลักษณะของการทํากิจกรรมป็นกนรวมพื่อการรียนรูรวมกันจากระดับครัวรือน ถึงระดับหมูบาน กลุม
พื้นที่ (ซน) ละ฿นระดับตําบล ประกอบดวย การทําบัญชีครัวรือน การพัฒนากลุมอาชีพสริมนํารอง การจัดทํา
นิทรรศการศูนยแรียนรูศรษฐกิจพอพียง ละการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน ตามประด็นปูาหมายการพัฒนาตาม
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง คือ จิต฿จละสังคม ศรษฐกิจ การรียนรู ละทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม ตาม
ลักษณะฉพาะของบริบทตละหมูบาน ดยที่ผลการประมินผลการดํานินการวิจัย ดยสรุป คือ ประยชนแจากการ
ขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจพอพียง พบวากิดประยชนแ฿นระดับมากท้ังสิ้น ดยมี 3 ลําดับรก คือ ชุมชนเดรียนรู
ละกิดความรู฿นการพัฒนาหมูบานอยางพอพียง สงผล฿หกิดความพอพียงดานจิต฿จละสังคม ละชุมชนเด฿ช
คุณธรรม฿นการพัฒนาหมูบานอยางพอพียง ละสรุปบทรียนการรียนรูระดับการป็นหมูบานศรษฐกิจพอพียง ฿น
ดานคุณลักษณะที่สําคัญละบทรียนที่รียนรูจากการขับคลื่อนการดํานินการวิจัยรวมกัน คือ สวน฿หญจะอยู฿น
ระดับ อยูดี กินดี รองลงมา คือพออยู พอกิน ละมั่งมีศรีสุขตามลําดับ ดยที่มีลักษณะรวมกันของชุมชน คือ การ
ป็นชุมชนที่มีความรักสามัคคี สียสละ มีสวนรวม ละ฿ชชีวิตบบพอพียง฿นระดับครัวรือนป็นสวน฿หญ ละการ
รียนรูการทําผนชุมชนจะบรรลุผลสําร็จเมเดหากคน฿นชุมชนเมรวมมือกันละยังทํา฿หป็นหมูบานกิดป็น
หมูบานศรษฐกิจพอพียง ชุมชนมีการพัฒนาละศักยภาพ  กิดความรูละพัฒนาชุมชน฿หข็งรงทํา฿หคน฿น
ชุมชนมีความรักความสามัคคีกันละทํา฿หชุมชนกิดการพัฒนาอยางป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  อภิปรายผลเดวา การศึกษาป็นภาพรวมของขบวนการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจากระดับ
บุคคล ครัวรือน กลุม฿นชุมชน หมูบาน ซนพื้นที่ จนถึงตําบล กิดความรูละทักษะที่ฝใงติดอยูกับบุคคล ผูนําละ
ชุมชน พรอมตอการนําเป฿ชขยายผลดวยการพึ่งพาตนอง ตยังคงความสัมพันธแ฿นชิงการรวมมือกันกับภาคีพัฒนา
จากภายนอก มื่อพิจารณาผลที่กิดขึ้นทียบคียงกับงานวิจัยที่ผานมาจะพบวา สอดคลองกับขอสนอนะกี่ยวกับ
ลักษณะของหมูบานศรษฐกิจพอพียงขมข็งตนบบ ที่กี่ยวของ฿นการสนับสนุนการป็นครือขายการพัฒนาที่
มั่นคง ของปรียา  สภณา (2554)  ละจุเรรัตนแ สน฿จรักษแ (2553) ที่ยืนยันการ฿ชนวคิดศรษฐกิจพอพียงป็น
นวทางการพัฒนาประทศเปสูความทันสมัยเดกอ฿หกิดการปลี่ยนปลงกสังคมเทยอยางมาก฿นทุกดาน กิดขึ้น
เดภาย฿ตกระบวนทัศนแของการรวมพัฒนาของภาคีพัฒนา อันจะกอ฿หกิดประยชนแอยางมากทํา฿หชุมชนกิดพลัง
รวม฿นการสรางสรรคแ กิดความรัก ความสามัคคี ละกิดครือขายการรียนรูหมูบานศรษฐกิจพอพียง (ศูนยแศึกษา
ละพัฒนาชุมชนนครราชสีมา.  2554) มีการ฿ชประยชนแจากผนชุมชน มีการคนหาภูมิปใญญาทองถิ่น จัดตั้งศูนยแ
รียนรู  ฿ชทคนลยีที่หมาะสมกับทองถิ่น มีการสรางครือขายภาคีการพัฒนา ละนนหลักการพึ่งตนอง  (ปรียา  
สภณา.  2554) ซึ่งป็นเป฿นประด็นท่ีสอดคลองกับการประมินหมูบานศรษฐกิจพอพียง ของ ดาราวรรณ พรหม
กัลป (2551) ละศิริวรรณ วรรณศรี (2551) ทั้งยังสรุปเด฿นทิศทางการพัฒนาชนดียวกับขอสนอของ วิลาสินี ศรี
สุวรรณ ละคณะ  (2555) ที่วาชุมชน ควรเดรับการพัฒนา สนับสนุนความรูทางดานศรษฐกิจพอพียง฿น
รายละอียดมากขึ้น ดยฉพาะดานการออม การลดตนทุน การพิ่มรายเดการบริหารจัดการอยางป็นระบบ การ
พึ่งตนอง การ฿ชประยชนแจากขอมูลละผนของชุมชน ละการ฿ชพลังงานทดทนที่สอดคลองกับสภาพวดลอม
ของชุมชน 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะพื่อการ฿ชประยชนแจากการวิจัย สามารถ฿ชประยชนแ฿หกิดความตอนื่องละยั่งยืนจาก
ขอมูล พื่อยกระดับความขมข็งของผูนําละชุมชนที่จะตองพึ่งพาตนองจากการผานการบมพาะจาก
กระบวนการวิจัย ละการสรางความตอนื่องของการขับคลื่อนการพัฒนาดวยการนําผนชุมชนเปสูการวางผน฿น
ระยะตอ ๆ เป รวมถึงการขยายผลการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่ตองการความพรอมชิงขอมูล 
วิชาการ ประสบการณและทักษะที่ชุมชนมีพรอมอยูลว นําเปป็นตัวบบการศึกษาบื้องตนของบริบทชุมชนละ
การดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง฿นพื้นที่หรือชุมชนอื่น ๆ 
 2. ขอสนอนะการพัฒนาสูการวิจัย฿นอกาสตอเป ควรที่จะมีการศึกษาป็นกรณีศึกษาจากหมูบานที่ด
ดน สรางความหลากหลายของการวิจัย ดยการวิจัยชิงปริมาณที่ป็นการวิจัยพื้นฐาน พื่อหาปใจจัยชิงครงสรางที่
มีความสัมพันธแตอความสําร็จของการขับคลื่อนหมูบานศรษฐกิจพอพียง ละการวิจัยการขับคลื่อนปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง฿นมิติละพื้นที่฿หม หรือปรียบทียบพื่อตรวจสอบปใจจัยความป็นชุมชนมือง ชุมชนชนบทที่
หมือนหรือตาง ละวิคราะหแเปตามภูมิสังคมจากการมีสวนรวม฿นชุมชนละลกปลี่ยนรียนรูระหวางชุมชนเด 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

THE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH PROJECT IN MOBILIZING OF THE SUFFICIENCY 
ECONOMIC PHILOSOPHY IN COMMUNITY ENTERPRISES IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
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2ผูชวยศาสตราจารยแ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

3อาจารยแ ดร. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
บทคัดยํอ 
 ครงการวิจัยนี้ดํานินงานภาย฿ตผนงานวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม การจัดการความรูระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัยพื่อการวิจัยละพัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืน จากการขับคลื่อนชิงบูรณาการภารกิจการวิจัย
ละบริการวิชาการกทองถิ่น มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัยละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคแ คือ ศึกษาละขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ละจัดการความรูการบูรณาการการวิจัยรวมกับครงการวิจัยละผนงานวิจัย ก็บขอมูลชิงคุณภาพจาก
กิจกรรมการปฏิบัติการวิจัยรวมกัน ละ฿ชบบสอบถาม฿นกิจกรรมการประมินความพึงพอ฿จของกลุมปูาหมาย 
วิคราะหแขอมูลดวยการวิคราะหแนื้อหา การจํานกชนิดขอมูลละการปรียบทียบหตุการณและการวิคราะหแสรุป
อุปนัย ละ฿ชคาจํานวน รอยละ คาฉลี่ยลขคณิตละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บริบทวิสาหกิจ
ชุมชนตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงจัดกลุมตามผลิตภัณฑแเดป็น กิจกรรมการกษตรละที่กี่ยวนื่อง ภูมิ
ปใญญาดานสื้อผา อุปกรณแ ละดานอาหาร มีความพยายาม฿นการพึ่งตนอง฿นระดับหนึ่ง จากการ฿ชทรัพยากร ทุน 
รงงานละภูมิปใญญา฿นทองถิ่นป็นปใจจัยหลัก฿นการประกอบการ ขาดความรูละทักษะที่สมดุลระหวางปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงกับการประกอบการชิงธุรกิจ มีนวทางการพึ่งตนองที่สําคัญ คือ การสวงหาความรูทางดาน
การประกอบการจากการรียนรูละลกปลี่ยน฿นระดับครือขาย ห็นวาการปฏิบัติตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงของวิสาหกิจชุมชนอยู฿นระดับมากทุกประด็นที่ดดดน คือ การ฿ชสติปใญญา฿นการดํานินงานดวย
คุณธรรม ซื่อสัตยแ สุจริต อดทน หมั่นพียร อื้ออาทร/รวมสรางความพอพียง฿หกิดขึ้น฿นจิต฿จ ละรวมมือ/ประชุม
กับหนวยงานที่กี่ยวของป็นประจํา ขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นดานการ฿หความรู กิดความตระหนัก 
พยายามสวงหาความรูที่มีพื้นฐานคุณธรรมละความรับผิดชอบป็นง่ือนเขที่ดี  ซึ่งถึงมจะสรางความอยูรอด
฿หกับวิสาหกิจชุมชนเด มีครงการวิจัยยอยพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนป็นประด็นหลัก฿นการจัดการความรู มี
ขอสนอนะการ฿ชประยชนแจากงานวิจัย คือ ตองมีภาคีพัฒนาจากภายนอกบูรณาการภารกิจละการดํานินงาน
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รวมกับวิสาหกิจชุมชนพื่อบรรลุปูาหมายรวม คือ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ละบรรลุปูาหมายของตละภาคสวนตามภารกิจท่ีมีอยูเดดวย  
คําสําคัญ :  การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง, การประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
 
ABSTRACT 
 This research project was operated under the participatory action research plan for the 
knowledge management on research management system for the sustainable area-based 
research and development by mobilizing the mission integration between research and 
community academic services of Nakhon Ratchasima Rajabhat University: the case study on 
research and community enterprise development in Nakhon Ratchasima province. The objectives 
of the study were: to investigate and mobilize sufficiency economic philosophy in the 
management of community enterprises; and to discuss the results and the knowledge 
management on how to integrate research with research projects and research plans. Qualitative 
data were collected from joint-operated research activities, while questionnaires were used to 
collect the participants’ satisfaction. Data were analyzed using content analysis, data 
classification, event comparison, analytic induction, frequency, percentage, arithmetic mean, and 
standard deviation. The results showed that the contexts of community enterprise based on the 
sufficiency economic philosophy were grouped according to products. The entrepreneurs showed 
certain level of self-reliance in terms of utilizing resources, capitals, labors, and wisdoms in the 
local areas in their major production. However, they lacked the balanced knowledge and skills 
between the sufficiency economic philosophy and the economic-based operation. Their main 
guideline for self-reliance was acquiring knowledge of entrepreneurship from learning and 
exchanging at the network level. They viewed the operations based on the sufficiency economic 
philosophy for their community enterprise at the ‘high’ level on every aspect, especially on: the 
use of consciousness and intelligence in the operation, with moral, honesty, patience, diligence, 
generosity; the development of the sufficiency-minded and co-operative-minded among 
members; the regular meeting with related sectors to mobilize the sufficiency economic 
philosophy in terms of giving education and rising awareness. The resulting groups of mobilizing 
behaviors included: being aware of modesty, searching for the factors that truly improve the 
enterprise sustainability by seeing the attempt to acquire knowledge, having moral, and being 
responsible as good conditions. This was a part of participating in all activities of every step in 
knowledge management on research management to develop the areas in the research plan, 
with sub-research projects on the community enterprise development as the main focus of 
knowledge management. The recommendation for the use of the research findings was to have 
parties developed from outsides in order to integrate missions and co-operate with community 
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enterprise to achieve the important goal of improving the community enterprise and mobilizing 
the sufficiency economic philosophy, and to achieve each party’s existing goals.  
Keywords : Mobilization of sufficiency economic philosophy, Community enterprises management 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา  
 วิสาหกิจชุมชนป็นประด็นสําคัญของนยบายภาครัฐ฿นการกปใญหาภาพรวมทางศรษฐกิจละสังคม
ของประทศ นื่องจากวิสาหกิจชุมชนป็นการประกอบการพื่อการจัดการทุนของชุมชน ละพื่อการพึ่งตนองของ
ครอบครัว ชุมชน ละระหวางชุมชน นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนยังป็นองคแประกอบของการขับคลื่อนปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเดป็นอยางดี ละป็นกิจกรรมทางศรษฐกิจที่มีความสําคัญ฿นการขับคลื่อนศรษฐกิจชุมชน 
สรางรากฐานที่มั่นคง฿หประทศ อันจะทํา฿หชุมชนพึ่งพาตนองเด ละพัฒนาระบบศรษฐกิจชุมชน฿หมีความ
ขมข็งพรอมสําหรับการขงขันทางการคา฿นอนาคต (กรมสงสริมการกษตร .  2550 : 1) ซึ่งจะป็นรากฐานการ
พัฒนาบบยั่งยืน ดยชุมชน พื่อชุมชน ละความอยูรอดที่ยั่งยืนของชุมชน ตก็พบวามีปใญหา฿นการขับคลื่อนการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ยังเมมีทิศทางที่ชัดจน จําป็นตองมีกลยุทธแ฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สอดคลอง
หมาะสม พื่อ฿หกิดการรียนรู฿นการพึ่งตนองละการพัฒนาที่ยั่งยืน (สุกัญญา อธิปอนันตแ ละคณะ.  2550 : 3)
จําป็นจะตองศึกษาบริบทละสภาวการณแของวิสาหกิจชุมชน ฿นรื่องของจุดออน จุดข็ง อกาส อุปสรรค ที่กิดขึ้น
ของวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการศึกษานวทางพัฒนากลุมหรือวิสาหกิจชุมชน ละมีสวนรวม฿นการกําหนดนยบาย
การสนับสนุน฿หตรงกับความตองการละความจําป็นที่ทจริงของตละวิสาหกิจชุมชนอยางตอนื่อง สงสริม฿หมี
การรวมวิสาหกิจชุมชนป็นกลุมหรือป็นครือขายอยางชัดจนพื่อสรางความขมข็ง฿หกกลุม ดยนน
กระบวนการพัฒนาจากการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม฿หมีการจัดการที่ดี ตลอดจนการพัฒนาสภาวะผูนําละ
การมีสวนรวม฿นชุมชนทองถิ่น พื่อ฿หกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (สุกัญญา ดวงอุปมา.  2557) การขับคลื่อนภารกิจ
การวิจัยละบริการวิชาการกทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ละช่ือมยงกับครงการวิจัยยอยการ
ขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ละการพัฒนายุทธศาสตรแการขับคลื่อน
ครือขายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ป็นสวนหน่ึงของการปฏิบัติการที่บูรณาการกับการสรุปป็นความรู฿น
การขับคลื่อนภารกิจการพัฒนาชิงพื้นที่ บนฐานความสอดคลองกับปูาหมาย ภารกิจละศักยภาพของภาคสวน
การพัฒนาตาง ๆ ที่ขารวมกัน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาละขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 32 กลุม 
จาก 16 อําภอ ของจังหวัดนครราชสีมา บบมีสวนรวมของภาคีพัฒนาที่กี่ยวของ 
 2. พื่อบูรณาการการวิจัยการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนรวมกับครงการวิจัย ละผนงานวิจัย
฿นการดํานินงานวิจัยละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ละการพัฒนาการขับคลื่อนภารกิจบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน หมายถึง การดํานินการเปตามนวทางการบริหารจัดการตามลักษณะ
ของการป็นธุรกิจ คือ การวางผน การจัดองคแการ การนํา การควบคุม การทํางาน พื่อความมั่นคงของกิจการความ
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จริญติบตของธุรกิจ ผลประยชนแหรือกําเร ละความรับผิดชอบตอสังคม ดวยปใจจัยพื้นฐาน คน งิน วัสดุหรือ
วัตถุดิบ ละวิธีปฏิบัติงานตามหนาที่การผลิต การจัดหางินทุน การจัดหาทรัพยากรดานกําลังคน ละการตลาด  
 การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การนําปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตแ฿ชรวมกับ
การบริหารจัดการละการประกอบการชิงธุรกิจสําหรับวิสาหกิจชุมชนทั้งพื่อสรางความขมข็ง มีศักยภาพ฿นการ
ขงขัน ละมีความอยูรอดอยางมั่นคงละยั่งยืน พรอมเปกับการสดง฿หห็นการป็นสวนหนึ่งของขบวนการขยาย
ผลการนําปรัชญาศรษฐกิจพอพียงพื่อ฿ช฿นการพัฒนาอยางยั่งยืนจากระดับกลุม ครือขาย ชุมชนละสังคม 
 
กรอบแนวคิด  
 งานวิจัยนี้เดการประมวลความรูที่หมาะสมพื่อพัฒนาป็นกรอบนวคิดการ ดังตอเปนี้ 
 1. วิสาหกิจชุมชน มีความหมายครอบคลุมกิจกรรมการปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑแจากผลผลิตของ
ชุมชน จากทรัพยากรละภูมิปใญญาของชุมชน พื่อตอบสนองการพึ่งตนองขององคแกรชุมชน ละครือขายองคแกร
ชุมชน ละพัฒนาระบบการตลาด การบริการละสวัสดิการชุมชนพื่อบริการสมาชิกละคน฿นชุมชน (กรมสงสริม
การกษตร. 2550) ป็นการประกอบการดยภูมิปใญญาขององคแกรชุมชนหรือครือขายองคแกรชุมชน พื่อการพึ่งพา
ตนองของครอบครัวชุมชน ละระหวางชุมชนดยนําวัตถุดิบทรัพยากรละภูมิปใญญาของชุมชน ป็นครื่องมือพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคแ฿นการสรางรากฐานทางศรษฐกิจละสังคม฿หขมข็ง พื่อจะ฿หระบบศรษฐกิจละสังคมสวน
อื่นๆ เดตอยอดบนฐานท่ีขมข็ง มีปูาหมาย สนับสนุนการรียนรูพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของชุมชน (ณรงคแ พ็ชร
ประสริฐ ละพิทยา วองกุล. 2545) สรางกระบวนการรียนรูละระบบการพัฒนา พัฒนาระบบศรษฐกิจละสังคม
ของชุมชนที่มีอิสระ พึ่งตนองเด มีระบบการจัดการที่หมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตละวัฒนธรรมชุมชน มีตนทุน
การจัดการต่ําละป็นสถาบันทางสังคมที่ชาวบานพึ่งพาอาศัยเด ละพัฒนาระบบศรษฐกิจชุมชนที่กระจายการ
พัฒนาเปสูทุกสวนของชุมชน เม฿ชระบบท่ี฿หอกาสกับผูที่หนือกวาทางดานศรษฐกิจหรือการมือง (กรมการพัฒนา
ชุมชน. 2546) การสงสริมวิสาหกิจชุมชนละครือขาย จะดํานินการ฿นลักษณะของการบูรณาการทั้งภาย฿น
หนวยงาน ละรวมกันกับภาคีทุกภาคสวน พื่อรวมกันสงสริมละสนับสนุน฿หชุมชนมีความข็มข็งละพึ่งตนอง
เด (ปิยะดา พิศาลบุตร. 2556 : 5) ดยควรคํานึงถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขาสูระบบการป็นผูประกอบการดาน
มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) ฿นดานการบริหารจัดการองคแกรละพนักงาน การบริหารจัดการดาน
การตลาดละลูกคา การบริหารจัดการดานการผลิตละงานสนับสนุนการผลิต การบริหารจัดการดานบัญชีละ
การงิน ละการปรับปรุงละพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน (สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน. 2553) 
 2. การบริหารจัดการละการประกอบการ ป็นความรูที่จะตองมี฿ชสําหรับองคแการธุรกิจที่หมายรวมถึง 
วิสาหกิจชุมชนดวย ดยที่การบริหารจัดการจะป็นรื่องหลักของการดํานินองคแการเปสูปูาหมายที่กําหนด ละการ
ประกอบการจะป็นรื่องของการดํานินการเปตามนวทางการบริหารจัดการสําหรับองคแการที่มีลักษณะของการ
ป็นธุรกิจ ดํานินเปตามกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ การวางผน (Planning) การจัดองคแการ (Organizing) การนํา 
(Leading) การควบคุมการทํางาน (Controlling)  (กนกนก ทิพรส. 2543 : 32 ; สมคิด บางม. 2546 : 61 ; ตุลา 
มหาพสุธานนทแ. 2545 : 45) นําเปขับคลื่อนการประกอบการพื่อความมั่นคงของกิจการความจริญติบตของธุรกิจ 
ผลประยชนแหรือกําเร ละความรับผิดชอบตอสังคม ดวยปใจจัยพื้นฐาน฿นการประกอบการ เดก คน (Man) งิน 
(Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ละวิธีปฏิบัติงาน (Method) ตามหนาที่ การผลิต (Production) การจัดหา
งินทุน (Capital) การจัดหาทรัพยากรดานกําลังคน (Man power) ละการตลาด (Marketing) (อัจฉรา สังขแ
สุวรรณ. 2540 : 22 ; ธงชัย สันติวงษแ. 2543 : 36 ; กนกนก ทิพรส. 2545 : 96. ตุลา มหาสุธานนทแ.  2545 : 95-96 
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; สมคิด บางม. 2546 : 80 ; ศิริวรรณ สรีรัตนแ ละคณะ.  2550 : 220) ซึ่งตองมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ มี
ความช่ือมั่น฿นตนอง ซื่อสัตยแตอลูกคา กตัญโู มีความยุติธรรม฿นการบริหารงาน มีประสบการณแดานธุรกิจ 
สามารถตัดสิน฿จเดทันสถานการณแ มีความคิดริริ่มสรางสรรคแ รอบรูกี่ยวกับสภาพของตลาด ละมีจรรยาบรรณ฿น
วิชาชีพ พรอมกับมีคุณธรรม จริยธรรม ละมีความรับผิดชอบตอองคแการละสังคม (ทับทิม วงศแประยูร.  2545  ; 
สมคิด บางม. 2547. ; 2555) 
 3. ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ป็นหลักคิดที่ช้ีนวทางการดํารงชีวิตละการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง
อยางมีหตุผล พื่อวิถีชีวิตของบุคคล ครอบครัว ละสังคมที่มีวินัยละมีความสุขอยางยั่งยืน ประกอบดวยคุณสมบัติ
ละง่ือนเข รียกวา 3 หวง เดก ความพอประมาณ ความมีหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี฿นตัว ภาย฿ตง่ือนเข 2 
ประการ เดก ความรูละคุณธรรม สวนการตัดสิน฿จละการดํานินกิจกรรม อยู฿นระดับพอพียงนั้นจําป็นตอง
อาศัยทั้งความรู ละคุณธรรมป็นพื้นฐาน มุงการพัฒนาที่สมดุล฿น 4 ดาน เดก มนุษยแ สังคม ศรษฐกิจ ละ
สิ่งวดลอมพื่อนําเปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนละความอยูดีมีสุข มีการขับคลื่อนอยูที่การสรางกระสสังคม฿หมีการนํา
หลักศรษฐกิจพอพียงเป฿ชป็นกรอบความคิดหรือสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนทุกภาคสวนดวยการมีความรู 
ความขา฿จจากการรียนรูที่ถูกตอง ทจริง ละชัดจน ฿นขอบขตการดํานินงาน ดานการช่ือมยงครือขายรียนรู
ศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาวิชาการละศึกษาวิจัย การสรางหลักสูตรละกระบวนการรียนรู ละการผยพร
ประชาสัมพันธแ (คณะอนุกรรมการขับคลื่อนศรษฐกิจพอพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ. 2548 ; ชฎากาญจนแ จริญรบ ละคณะ. 2551) 
 4. การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action) ที่ครงการวิจัยจะตอง
ดํานินการ ละการมีสวนรวม (Participation) ที่ป็นการมีสวนกี่ยวของของทุกฝุายที่ขารวมกิจกรรมวิจัย รวม฿น
กระบวนการคิด วางผน ตัดสิน฿จละการดํานินการจนสิ้นสุดการวิจัย ป็น การสงสริม฿หชุมชนเดกิดการรียนรู 
เดพัฒนาตนอง ฿นการทํางานพัฒนา ป็นการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย ละนักพัฒนาหรือนักปฏิบัติการ 
ปูาหมายหลัก ประกอบดวย การมุงคนหาความรูพื้นบานที่ป็นที่ยอมรับละ฿ชกันอยางพรหลาย สงสริมความ
ขา฿จอันดีระหวางวัฒนธรรม สรางดุลยภาพระหวางวิทยาศาสตรแ ความรูทางวิชาการละความรูพื้นฐาน ละ
ยอมรับ฿นความเมทาทียมกันของภาวะสังคมศรษฐกิจ (ทวี วัชระกียรติศักดิ์. 2554) ระบียบวิธีการวิจัยจึงตอง
ป็นเปดยความรวมมือกันดํานินกิจกรรมอยางตอนื่องป็นลําดับขั้นตอนตั้งตตนจนจบสิ้นกระบวนการ มีขั้นตอน
การดํานินการวิจัยดยสรุป คือ การศึกษา ทําความขา฿จละสื่อสารกับกลุมปูาหมาย การดํานินการวิจัย ละการ
ติดตามละประมินผลครงการ (ชัชวาลยแ ทัตศิวัช. 2549)     
 5. การวิคราะหแศักยภาพทางการขงขัน (SWOT) ป็นการนํานวคิดการวิคราะหแสภาพ วดลอมของ
องคแการที่ป็นสวนหน่ึงขององคแความรู฿นการบริหารจัดการ ที่ตองมีการดํานินการตามกระบวนการกําหนดทิศทาง
องคแการ ภาย฿ตสภาพวดลอมทางการบริหารจัดการที่มีการปลี่ยนปลงอยูตลอดวลา ลวประมินละกําหนด
ทางลือกที่รียกวา กลยุทธแ฿หองคแการสามารถดํานินงานตามพันธกิจละบรรลุวัตถุประสงคและปูาหมายที่กําหนด
เว สดง฿หห็นวาองคแการมีความสามารถ฿นการ฿ชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเดอยางมีประสิทธิภาพ฿นตนทุนที่ต่ํา
ที่สุด ตรียมพรอมอยูสมอ฿นการตอบสนองตอความปลี่ยนปลง (Whellen & Hunger. 2015) ประกอบดวย 
กิจกรรมการวิคราะหแสภาพวดลอมภายนอก ฿หห็นอกาสละอุปสรรคที่สําคัญตอการตัดสิน฿จชิงกลยุทธแ การ
วิคราะหแสภาพวดลอมภาย฿นขององคแการ พื่อประมินวาองคแการมีจุดข็งหรือจุดออน ฿นการรับมือกับ
สภาพวดลอมภายนอก ดยการวิคราะหแการดํานินการ฿นองคแการทั้ง฿นอดีต ปใจจุบัน ละความคาดหวัง฿นอนาคต 
ผลงานละรูปบบการปฏิบัติที่ทําเด฿นอนาคต ลวสรุปผลการวิคราะหแสภาพวดลอมขององคแการ ดวยการ
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ชื่อมยงขอมูลชี้ชัดป็นจุดข็ง จุดออน อกาส ละอุปสรรคที่จะนําเปพัฒนาตอป็นนวทางของการลือกกลยุทธแ
เด นวทางหนึ่งของการตรวจสอบสภาพวดลอมภาย฿นละภายนอกขององคแการที่ป็นสวนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการชิงกลยุทธแ คือ SWOT Analysis จะป็นนวทางสรางประสิทธิภาพของการวิคราะหแสภาพวดลอม฿หเด
ขอสรุปที่นนฉพาะปใจจัยที่สําคัญ฿หพียงพอตอการพิจารณาตัดสิน฿จ มีกระบวนการที่ตอบสนอง฿หกิดการพัฒนา
องคแการเดตั้งตระหวางที่ดํานินการวิคราะหแจนเดผลสรุปป็นจุดข็ง จุดออน อกาส ละอุปสรรค฿นตละ
ประด็นยอย พื่อจะเดมีอกาสพัฒนา หรือกําหนดนวทางที่หมาะสมป็นกลยุทธแทางลือกที่ป็นเปเด (ทวี วัชระ
กียรติศักดิ์ : 2554) นําเปพัฒนาป็นวางผนธุรกิจพื่อการขงขัน ที่฿หความสําคัญกับการตัดสิน฿จ฿นดานการ
ขงขัน฿นรูปบบการพัฒนาองคแการ฿หมีศักยภาพสูงข้ึน ป็นนวทาง฿นการดํานินธุรกิจ ดวยการวิคราะหแศักยภาพ
ทางการขงขัน (SWOT) พื่อการประมินศักยภาพละป็นกรอบ฿นการดํานินธุรกิจ ตลอดจนกําหนดนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ฿นอนาคต (ศูนยแบมพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรแธานี. 2558 : ออนเลนแ)  
 6. งานวิจัยท่ีกี่ยวของมีประด็นสําคัญดยสรุป คือ การศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนละนว
ทางการพัฒนาพื่อการพึ่งพาตนอง ประกอบดวย การบริหารจัดการ การพัฒนาผูนําละสมาชิก การพัฒนาการ
ตลาด การพัฒนาการทําบัญชี ละการพัฒนาครือขาย การศึกษาละจัดทําฐานขอมูลครือขาย จัดทําผนบูรณา
การ การจัดกระบวนการรียนรู นวทางการพัฒนา เดก การออกกฎระบียบที่หมาะสมสําหรับคณะกรรมการละ
สมาชิก มีครงสรางองคแกรที่ชัดจน บริหารงานบบมีสวนรวม ชวยกันจัดหาตลาดรองรับสินคา มีการวางผน
การตลาด การจัดทําผนธุรกิจ ละสํารวจความตองการของลูกคา ละรัฐบาลชวยสงสริม฿หตรงกับสภาพปใญหา
ของตละวิสาหกิจชุมชน (สุกัญญา อธิปอนันตแ ละคณะ. 2550) ดยที่ปใญหา฿นการประกอบการละการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย ดานองคแการละการจัดการองคแการ ดานการตลาด ละดานการงินละการ
บัญชี เดก ขาดการลกปลี่ยนประสบการณและความรูกับกลุมอื่นๆภายนอก การออกกฎระบียบละครงสราง
องคแกรยังเมหมาะสม การยอมรับละศรัทธาตอผูนําละการมีสวนรวมของสมาชิก฿นการพัฒนาองคแกร ป็นตน      
(ปิยะดา พิศาลบุตร. 2556 ; พรรณแธิดา หลาพวงศักดิ์. 2557) ปใจจัยสําคัญของการสรางความขมข็ง฿หก
วิสาหกิจชุมชน คือ ความรูความชํานาญ฿นการบริหารจัดการ การมีสวนรวม ความสียสละ สามัคคี ความรวมมือ
ของสมาชิกละครอบครัว การดํานินกิจกรรมตอนื่อง การควบคุมคุณภาพของสินคา การพัฒนาความรู/ภูมิปใญญา 
การพัฒนาผลิตภัณฑแ/กิจกรรมละการตลาด ศักยภาพของผูนําละสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน บนฐานปใจจัย
ความสัมพันธแ฿นชุมชน วัฒนธรรม ประพณี ละ ปใจจัยภายนอกชุมชน เดก นยบายรัฐ ระบบสริมหนุน ครือขาย 
กลเกทางการตลาด ละการควบคุม (กฤษติญา มูลศรี. 2552 ; จิราพร มหาอินทรแ ละคณะ. 2554) สวนการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง จะตองนําความรูที่ป็นคุณลักษณะละง่ือนเขของ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง (3 หวง 2 ง่ือนเข) มาประกอบการวิคราะหแวิสาหกิจชุมชน ที่มีตัวช้ีวัดผลงาน คือ การ
บรรลุ ปูาหมาย  ชิงพัฒนาอยางสมดุลละยั่ งยืนดยมีนวทางการพัฒนาดวยการที่มีภาครัฐ อกชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันการงิน รวมกันบูรณาการ ดํานินการอยางตอนื่อง มีการติดตามผล มีผนงาน ครงการ 
มาตรการตาง ๆ รองรับพื่อสนับสนุน฿หการดํานินการพัฒนามีประสิทธิภาพละประสิทธิผล บรรลุปูาหมาย 
วัตถุประสงคแ ของการพัฒนา (สํานักงานศรษฐกิจการกษตรขต1.  2554) ผลประยชนแที่เดรับจะชวย฿หชุมชนมี
ความข็งกรง พึ่งตนองเด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งป็นการอนุรักษแ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอม 
ตรงตามหลักการนวคิด “วิสาหกิจชุมชน” ละหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ฿ชการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวน 
ดวยการการคัดลือกวิสาหกิจชุมชนบบฉพาะจาะจง ประมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนดวยการวิคราะหแ 
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SWOT ศึกษาขอมูลตางๆ ดวยการสังกต การประชุม การจัดวทีรียนรู ศึกษาดูงาน ทําปลงรียนรู ทดสอบละ
พัฒนา (สิริกาญจนแ พิมพงศแเพศาลยแ ละจรีวรรณ จันทรแคง. 2556) 
 การวิจัยชิงปฏิบัติการนี้เดนําความรูจากอกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของป็นฐานคิดที่นักวิจัยมาพัฒนาป็น
กรอบนวคิดของครงการวิจัยที่ช่ือมยงเปสูครงการวิจัยยอยอีก 2 ครงการ ละผนงานวิจัยดวย ดังสดง฿น
ผนภาพ 
 

 
 

 ผนภาพ กรอบนวคิดการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการสริมสรางศักยภาพทางการขงขัน฿น
การประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดํานินการวิจัยมีประชากรปูาหมาย คือ กลุมบุคลากรที่มีสวนรวมกับการดํานินการวิจัยละ
ปฏิบัติการ฿นวาระกิจกรรมตางๆ จากหลายภาคสวน เดก บุคลากรของวิสาหกิจชุมชนละหนวยงานที่กี่ยวของ 
ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ป็นอาจารยแ นักวิจัยละนักศึกษาที่รวมกิจกรรมการวิจัย ดํานินการวิจัยตาม
ขั้นตอนหลักพรอมๆ เปกับการดํานินงานของครงการวิจัยยอยอื่น ดยมีกิจกรรมการวิจัย คือ การดํานินงานทํา
ความขา฿จละสื่อสารบื้องตน ดวยการรวมประชุมปฏิบัติการวางผนรวมกันของกลุมปูาหมายทุกภาคสวน ดย
การศึกษาละวิคราะหแปใญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชน กําหนดนวทางชิงกลยุทธและผนพัฒนาธุรกิจที่มี
กิจกรรมการปฏิบัติการนํารอง รวมกันปฏิบัติการทดลองจัดกิจกรรมการพัฒนาตามผน ละติดตามละประมินผล
ครงการทั้งชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ดยการวิคราะหแผลการดํานินกิจกรรมตั้งตริ่มตนจนถึง การทดลอง
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ปฏิบัติการตามผนสร็จสิ้น ละการสรุปผลการติดตามความปลี่ยนปลงการพัฒนาหลังการดํานินงาน฿นระยะ
การดํานินการวิจัย การรายงานผลการวิจัยผานวทีคืนขอมูลละรับฟใงความห็นพื่อการปรับปรุงละพัฒนารวมกัน 
ละจัดทํารายงานผลการวิจัยสงรายงานตอผูที่กี่ยวของ จะนนการก็บขอมูลชิงคุณภาพจากกิจกรรมการ
ปฏิบัติการวิจัยรวมกัน ดวยการสัมภาษณแ การบันทึกการวิคราะหแบริบทวิสาหกิจชุมชน การวิคราะหแศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนบบมีสวนรวม การบันทึกผลการสนทนากลุม การบันทึกการประชุมสรุปบทรียน ละมีครื่องมือ
ก็บขอมูลชิงปริมาณป็นบบสอบถาม฿นกิจกรรมการประมนิความพึงพอ฿จของกลุมปูาหมาย ละความหมาะสม
ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยท่ีออกบบ สนับสนุนการวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพ มีการสรางละการตรวจสอบ
คุณภาพครื่องมือพื่อสรางความถูกตอง ช่ือถือเด฿หกับการวิจัย ดวยการ฿ชการมีสวนรวมของนักวิจัยกับกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ละภาคีพัฒนา ฿นการกําหนดประด็นหลักของปใญหาที่กี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน นวทางการจัด
กิจกรรมละก็บขอมูล฿นตละกิจกรรม ตลอดจนวิธีการละความรวมมือ฿นการก็บขอมูล การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่มีการสอบทานกับภาคสวนหรือปใจจัยอื่นตามนวทางการตรวจสอบสามสา ละสําหรั บ
ครื่องมือก็บขอมูลชิงปริมาณมีการสรางละการตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการทางสถิติที่หมาะสม การวิคราะหแ
ขอมูลชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิคราะหแนื้อหา การจํานกชนิดขอมูลละการปรียบทียบหตุการณและการ
วิคราะหแสรุปอุปนัย สวนการวิคราะหแขอมูลทางสถิติ฿ชคาจํานวน รอยละ สําหรับขอมูลสวนตัวของกลุมผูตอบ ละ
คาฉลี่ยลขคณิตละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน สําหรับปลความหมายระดับความห็นที่กิดขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาละขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการวิสาหกิจชุมชน พบวาบริบท
วิสาหกิจชุมชนตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มีขอสรุปจัดป็นกลุมตามผลิตภัณฑแของวิสาหกิจชุมชนเดป็นกลุม
หลัก คือ กิจกรรมการกษตรละที่กี่ยวนื่องกับกลุมที่ป็นภูมิปใญญาดานสื้อผา อุปกรณแ ละกลุมที่นนภูมิปใญญา
ทองถิ่นดานอาหาร ซึ่งกลุมหลานี้จะมีปใจจยัอื้อตอการดํานินการ฿นมิตศิักยภาพการขงขันชิงธุรกิจที่ตางกัน เดก 
ความขมข็ง฿นดานวัตถุดิบ ภูมิปใญญา ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑแ ตอาจจะมีปใญหาดานกระบวนการผลิตที่
ป็นมาตรฐาน การสรางความหลากหลายของสินคา มีลักษณะดนของกลุมวิสาหกิจชุมชนดยการสรุปป็นกลุมตาม
คุณลักษณะละง่ือนเขของปรัชญาศรษฐกิจพอพียง เดป็นภาพรวม คือ มีความพยายาม฿นการพึ่งตนอง฿นระดับ
หนึ่ง จากการ฿ชทรัพยากร ทุน รงงานละภูมิปใญญา฿นทองถิ่นป็นปใจจัยหลัก฿นการประกอบการ มีการ฿ชความ
พอประมาณ฿นการจัดการผลิตละการตลาด ตมื่อพิจารณาถึงความขมข็งละอกาส฿นการพัฒนาธุรกิจ จะห็น
เดวา วิสาหกิจชุมชนยังขาด การมีความรูละทักษะที่สมดุลระหวางปรัชญาศรษฐกิจพอพียงกับการประกอบการ
ชิงธุรกิจ ที่ทํา฿หมีพื้นฐานการป็นองคแกรศรษฐกิจชุมชนที่ดี ตขาดศักยภาพทางการขงขัน฿นชิงธุรกิจที่จะ
สามารถ฿ชการยกระดับจากคุณลักษณะทางการบริหารจัดการตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงที่มีอยู฿หกิดขึ้นเด 
ดยที่สรุปคุณลักษณะละง่ือนเขปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นดานพอประมาณ เดก  การประมาณตนอง฿นดาน
การผลิตตามศักยภาพ ละ฿ชทุนจากภาย฿นป็นหลัก ดานความมีหตุผล เดก การ฿ชขอมูลละการวิคราะหแปใจจัย
ที่มีผลกระทบตอการประกอบการของกลุม ฿นระดับสาหตุเด ตอยู฿นขอบขตจํากัดตามภูมิรูละประสบการณแเม
หลากหลาย ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี จะนนรื่องการสรางความมั่นคงทางวัตถุดิบละการผลิต ละมีบางที่พยายาม
สรางตลาดรองรับกับการจัดการทุนพื่อการประกอบการดวยตนอง ละกลุมที่มีความดดดน฿นดานความรูละ
คุณธรรม จะนนการดํานินการที่ตองมีความรู สวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและกลุม นับป็น
พื้นฐานที่ป็นตนทุน฿นการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเด฿นระดับตน ถามีการพัฒนาความรู ทักษ ะ 
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ประสบการณแ การรียนรูชิงครือขาย ละสรางความหลากหลาย฿นกิจกรรม การประกอบการวิสาหกิจชุมชน฿น
ระดับภาพรวมที่มีวิสาหกิจชุมชนตละหงมีอกาสขามีสวนรวม ก็จะช่ือเดวาจะสามารถยกระดับการขับคลื่อน
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ฿นการประกอบการวิสาหกิจชุมชนเดป็นอยางดี สําหรับ฿นการวิคราะหแปใญหาละนว
ทางการพึ่งตนอง฿นมิติปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ซึ่งยังคงมีอยูละป็นปใญหาสําคัญ มีพื้นฐานการขับคลื่อนปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงของวิสาหกิจชุมชน฿นระดับตนที่ป็นจุดริ่มตนของความอยูรอด ที่ตองสวงหานวทางการ
ขับคลื่อน฿หกิดขึ้นอยางยั่งยืน อันจะป็นผลตอการสรางความมั่นคง฿นการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนเดอยาง
ยั่งยืน มีความสมดุลระหวางการ฿ชปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการ กับการประกอบการตามนวคิด฿น
การขงขันชิงธุรกิจ มื่อดํานินกระบวนการการระดมสมองรวมกัน฿นนวคิดการพึ่งตนอง฿นการกปใญหาดังกลาว 
พบวามีนวทางการพึ่งตนองที่สําคัญ คือ การสวงหาความรูทางดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ จาก
การรียนรูละลกปลี่ยน฿นระดับครือขายผูประกอบการอยางหลากหลาย ดยมีความคาดหวังที่จะ฿ชความรูมา
ยกระดับการกปใญหา฿นกลุมทั้งการสรางความมั่นคงดานวัตถุดิบ ประสิทธิภาพการผลิต การพิ่มชองทางการ
จําหนายพื่อพิ่มยอดขาย ละการสรางความช่ือมั่น฿นคุณคาของการสืบทอดภูมิปใญญาของการผลิตของวิสาหกิจ
ชุมชน 
  ผลการวิจัยจะมีความสอดคลองกันกับนวคิดละการวิจัยที่กี่ยวของ ที่ชวยยืนยันทั้งกระบวนการ
ศึกษาพื่อการรียนรูรวมกัน ละผลที่กิดจะป็นเป฿นลักษณะตามบริบทวิสาหกิจชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชน เมเด
มุงนนกําเรจากกิจกรรมที่ชุมชนกระทําป็นหลัก ตจะมุงนน฿หกิดการพึ่งพาตนองทางศรษฐกิจ รวมทั้งหวังผล
ทางดานสังคม คือ การยึดยงรอยรัดความป็นครอบครัว ละชุมชน฿หกิดวัฒนธรรมรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
บงทุกขแ บงสุขซึ่งกันละกัน (ณรงคแ พ็ชรประสริฐ ละพิทยา วองกุล. 2545 : 38) ป็นหลักการนําเปสูการป็น
รากฐานศรษฐกิจท่ีมั่นคง ละยั่งยืนของระบบศรษฐกิจระดับประทศอยางทจริง ละภาครัฐยังห็นวาศรษฐกิจ
ชุมชนซึ่งรวมถึงวิสาหกิจชุมชน ป็นพื้นฐานของการพัฒนาศรษฐกิจบบพอพียง อันจะทํา฿หชุมชนพึ่งพาตนองเด 
ละพัฒนาระบบศรษฐกิจชุมชน฿หมีความขมข็งพรอมสําหรับการขงขันทางการคา฿นอนาคต (กรมสงสริม
การกษตร.  2550 : 1) สามารถประยุกตแหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงอยางบูรณาการขาสูระบบการบริหาร
จัดการกลุม ตองมีการศึกษาหาวิธีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่หมาะสมพื่อความยั่งยืนของชุมชน (สัจจา บรรจงศิริ , 
บุญญฤทธิ์ มุงจองกลาง ละปาลีรัตนแ การดี.  2554) ละมื่อนําผลการศึกษาปใญหาของวิสาหกิจชุมชนมาพิจารณา
ก็จะพบวาป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับขอคนพบที่ผานมา คือ วิสาหกิจชุมชนประสบปใญหาที่คลายคลึงกันคือความ
ออนอทางการตลาดที่เมสามารถขยายตลาดเด เมมีตลาดที่นนอน รวมถึงเมสามารถสงสริมดานการตลาดเดอง 
ละเมสามารถบริหารจัดการกลุมเด (รัชนี  รูปหลอ, ดุษฎี พรหมทัต ละวัลภา    วองวิธกุล. 2552 : 169) ดยมี
นวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน฿หกิดความขมข็งละสามารถติบตเดอยางยั่งยืน ฿นประด็นสําคัญ การ
ดํานินงานกลุมวิสาหกิจชุมชน฿หประสบความสําร็จเด มีปรัชญาศรษฐกิจพอพียงป็นนวทางที่วิสาหกิจชุมชน
นํามา฿ชป็นนวทาง฿นการพัฒนามากท่ีสุด (สิริวรรณ ฉลูศรี. 2554) ดยที่หนวยงานภาครัฐทั้ง฿นระดับทองถิ่นละ
ระดับประทศตอง฿ห การสนับสนุนละสงสริมดานการตลาดอยางจรงิจังละตอนื่อง ละสรางองคแความรูดานการ
บริหารจัดการกลุมกวิสาหกิจชุมชน (รัชนี รูปหลอ, ดุษฎี พรหมทัต ละวัลภา วองวิธกุล. 2552 : 169)  ง่ือนเขที่
สําคัญที่สุดของการกิดขึ้นของการดํารงอยูละการปรับตัวของศรษฐกิจพอพียง คือ การที่ชุมชนยังคงมีอํานาจ฿น
การควบคุมดูลจัดการทรัพยากรตางๆ ของตัวอง (อรสุดา จริญรัถ. 2546) ยังคงหลงหลือลักษณะของความ
พยายามที่จะพึ่งตนอง฿หเด มีความสามารถพรอมที่จะรับการปลี่ยนปลงจากภายนอก (สุธิดา จม฿ส ละคณะ. 
2550) จะชวย฿หวิสากิจชุมชนมีประสิทธิภาพ฿นทุกดาน ทั้งการลดตนทุนการผลิต การประกันความสี่ยง ตลอดจน
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เดองคแความรูพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนอง฿หขมข็ง (ชฎากาญจนแ จริญรบ ละคณะ. 2551) สามารถรับ
ความรูมาจากภายนอก ฿ชนวทางศรษฐกิจพอพียง฿นการดํานินงาน ละสงผลตอกระบวนการรียนรูกิจกรรมทาง
ศรษฐกิจ มีกระบวนการรียนรูจากกลุม/ครือขาย จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการกปใญหา฿นชีวิตจริง (นรินทรแ 
สังขแรักษา ละธีรศักดิ์ อุนอารมณแลิศ. 2553) ประด็นสําคัญที่ตองปรับปรุงเดดยการ฿ชหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง คือ ควรมีการสงสริมดานการบริหารจัดการทรัพยากร฿นทองถิ่น พื่อนําวัตถุดิบมา฿ช฿หกิดประยชนและ
คุมคา นนการจัดการดย฿ชรงงาน฿นชุมชน ทคนลยีที่หมาะสม มีความซื่อสัตยแตอองคแกร ซื่อสัตยแตอผู บริภค 
สงสริมการผลิตบนพื้นฐานภูมิปใญญาชุมชน ละพิ่มติมความรูดานการบริหารธุรกิจ ท้ังดานการบริหารการปรรูป    
การจัดการดานการตลาด ละการบริหารงาน (อารี วิบูลยแพงศแ, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตตแ ละคณะ 2552) นําเปสูการ
การขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงที่สอดคลองกันตามนวคิดวา กลุมวิสาหกิจชุมชนจะประสบความสําร็จเด
นั้นตองริ่มดํานินการบบคอยป็นคอยเป ดยริ่มจากการประกอบอาชีพพียงพื่อ฿หกิดผลผลิตที่สนองความ
ตองการพื้นฐานของครอบครัว ลดรายจาย฿นครอบครัวละระดับชุมชน ดยการรียนรูสูการปฏิบัติระดับบุคคลป็น
ความสําคัญละจําป็นอยางยิ่งที่บุคลากรควรตองรู ขา฿จ ละสามารถปฏิบัติเดถูกตอง หมาะสม ฿นฐานะสมาชิก
฿นครัวรือนท่ีตองปฏิบัติตามศรษฐกิจพอพียง ละ฿นฐานะของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีตองปฏิบัติตามวัตถุประสงคแ
ละบทบาทหนาท่ีพื่อป็นพ้ืนฐานนําเปสูการมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน (ชฎากาญจนแ จริญ
รบ ละคณะ. 2551) ตองบูรณาการหลักการจัดการธุรกิจตามนวพระราชดําริศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตแ฿ชกับ
วิสาหกิจชุมชนทุกประภท ละทุกขนาดกิจการเดอยางหมาะสม (ธนาวุฒิ พิมพแกิ ละ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณแ. 
2553) ดยทีป่ใจจัยที่มีผลกับการพึ่งพาตนองตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของวิสาหกิจชุมชน เดก อายุ การรับรู
ขอมูลขาวสารกี่ยวกับศรษฐกิจพอพียง ละประยชนแที่เดรับจากการพึ่งพาตนองตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
(รุงรจนแ สินธุแทียม.  2555) มีการ฿ชวัตถุดิบที่มีอยู฿นทองถิ่น นนการจางงาน ความประหยัด ซื่อสัตยแ ละความ
สามัคคีปรองดอง ชวยหลือกื้อกูลกัน (ธนาวุฒิ พิมพแกิ ละ จันทนา ฤทธ์ิสมบูรณแ. 2553) รูจักยกยะความถูกตอง 
ละหลักภูมิคุมกัน ดยการสรางสรรคแสิ่งเรคา฿หกิดประยชนแ ฿ชอยางรูคุณคา ละคุมคาสรางความรักความผูกพัน
ชวยหลือกื้อกูลกัน อื้ออาทรตอกัน การ฿ชขอมูลป็นรากฐาน฿นการวางผนดยอาศัยหลักคิดที่ดี การเมอาปรียบ
คนอ่ืน การเมเหลเปตามกระสบริภคนิยม ทํางานตางๆดวย฿จรัก ละ การนึกถึงสวนรวมมากกวาสวนตัว ดํานิน
ชีวิตอยางรียบงายตามหลักหตุผล ดยการยอมรับความคิดห็นของผูอื่น ลดภาระคา฿ชจายที่เมจําป็น เมหวังกําเร
ที่มากกินเป ฿ชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา (สุภาพรรณ พาบุ, ธงชัย พาบุ ละรุงทิพยแ กษตรสิงหแ. 2556) 
 2. ผลการจัดการความรูการบูรณาการการวิจัยรวมกับครงการวิจัยละผนงานวิจัย เดดํานินงานวิจัย
เปตามกลเกการจัดการความรูจากการปฏิบัติการวิจัยดวยการมีสวนรวมกําหนดปูาหมายความรู กิดกิจกรรมการ
วิจัยละ ผลป็นความรู฿นการออกบบกิจกรรมการกําหนดปูาหมายรวมชิงบูรณาการ ที่หนุนสริมการตอบสนอง
ปูาหมายยอยเดการสรางคานิยมรวมละวิสัยทัศนแ การปฏิบัติการพื่อการรียนรู กิดกิจกรรมการวิจัยละผลป็น
ความรู฿นการวางผน ละดํานินงานรวมกัน การบงปใน ลกปลี่ยนละสริมขอมูลระหวางกัน การสริมพลัง กิด
กิจกรรมการวิจัยละผลป็นความรู฿นการสริมพลังดวยการจัดสรรงบประมาณบบมีสวนรวม การจูง฿จ การสริม
ศักยภาพนักวิจัย การทํางานป็นทีม การกํากับดูลระหวางกันองพื่อบรรลุปูาหมายยอยรวมกัน การสรุปละถอด
บทรียน กิดกิจกรรมการวิจัยละผลป็นความรู฿นทคนิคการออกบบครื่องมือการสรุปละถอดบทรียน ทคนิค
การสรางผลงานระดับภาพรวมที่จะสดงคุณภาพระดับปใจจก การทดลองยกระดับความรู กิดกิจกรรมการวิจัยละ
ผลป็นความรู฿นการ฿หความสําคัญกับคุณคาของนักวิจัย฿นครงการละการ฿หกียรติ อื้ออาทรระหวางนักวิจัยที่จะ
มีอกาสชดชยความรูละทักษะระหวางกันตลอดวลา การสรางความรู กิดกิจกรรมการวิจัยละผลป็นความรู฿น
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การสรางความรูบบงายๆ ทั้งที่ป็นความรูที่ผลิตป็นอกสารละความรูฝใงลึก ละการ฿ชประยชนแ กิดกิจกรรม
การวิจัยละผลป็นความรู฿นการนําเป฿ชประยชนแ ทํา฿หดํานินการครบวงจรการจัดการความรูที่จะกิดป็นวงจร
฿หมอีกระดับหนึ่งตอเป 
  ครงการวิจัยนี้มีภาระหนาที่รวม฿นการจัดการความรูการวิจัยละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน฿นฐานะที่ป็น
สวนหนึ่งของผนงานวิจัย ดํานินการตามกระบวนการจัดการความรูที่กําหนดเว฿นกรอบนวคิดของผนงานวิจัย 
ป็นสวนหนึ่งของการจัดการความรูของทั้งระบบ ผลที่เดจะ฿ชประยชนแทันที฿นการดํานินการวิจัย ละ฿ชป็น
ครื่องมือการสรุปบทรียนที่ตอง฿ช฿นการสรุปผลการวิจัย สดง฿หห็นอยางชัดจนวาเดมีการบูรณาการระหวางกัน
ของครงการวิจัยยอยดวยกัน ละผนงานวิจัยท่ีครอบคลุมทุกวัตถุประสงคแของทุกครงการวิจัยยอย จึงเดความรู฿น
ระดับครงการวิจัย฿นประด็นการมีสวนรวม฿นการบูรณาการ ท่ีนําการวิจัยมาป็นกลเกหลักสําหรับการพัฒนาพื้นที่ 
ที่มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนป็นประด็นหลัก ป็นความรูที่กิดจากการปฏิบัติสริมพิ่มจากการทํางานวิจัยที่
ตอบสนองวัตถุประสงคแภาย฿น กิดป็นทักษะละความรูที่เดรียนรู฿นการประสานงาน การสรางความสมดุลของ
การ฿หละรับ บงปใน ลกปลี่ยนรียนรู฿นการทําขอมูลการวิจัยละการบรรลุผลรวมกันติมต็มกัน จากการมี
วิสัยทัศนแรวมของผนงานวิจัย ฿หกิดป็นบทรียนความรู฿นการบริหารจัดการงานวิจัยเดดวย 
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การศึกษาการมีสํวนรํวมในกระบวนการทําไคเซนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส๑ 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

THE STUDY OF PARTICIPATION IN KAIZEN PROCESS FOR INCREASING PRODUCTIVITY IN 
ELECTRONIC INDUSTRIAL 

 

พงษ๑พันธ๑ มวยหมั่น1 
PONGPAN MUAYMAN 1 

สุธาสินี  โพธิ์ชาธาร1 
Suthasinee   Phochathan1 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคแพื่อ ศึกษาระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซน, 
ศึกษาปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวมที่สงผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซน ละพื่อปรียบทียบ
ระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน จํานกตามปใจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง
คือพนักงานระดับปฏิบัติการรายวันจํานวน 385 คน ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อ
พิ่มผลผลิต฿นรงงาน ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง, ปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม฿น
กระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง, การ
ปรียบทียบระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานพบวา ภาพรวมพนักงานที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณแทํางาน ละสวนงานรับผิดชอบตกตางกันมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็น
ตกตางกัน, ปใจจัยชักนําตอพฤติกรรมการมีสวนรวมที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่ม
ผลผลิต฿นรงงาน รวมกันพยากรณแระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็น เดรอยละ 63.50 ดยปใจจัยภาย฿น
ดานความตองการมีสวนรวมละสนุกสนานผอนคลาย ป็นปใจจัยชักนําที่สงผลตอระดับการมีสวนรวม฿น
กระบวนการทําเคซ็นมากที่สุด  
คําสําคัญ : เคซน, การมีสวนรวม, การพิ่มผลผลิต 
 

ABSTRACT 
 This research is the study of the participation in Kaizen process for increasing productivity 
in electronic industries in Nakhon Ratchasima province. The purpose of this study were study the 
level of participation, study the induction factors that affect the level of participation and 
compare the levels of participation which were categorized by the personal factors from the 
samples 385 operation officers who work in electronics industry manufactory. The results of the 
study reveal that; the participation in Kaizen process in overall is at “Medium” level, the 
induction factor according to the participation in overall it reveals that the level of opinion is at 
“Medium” level, the comparison of the levels of participation in Kaizen process for increasing 
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productivity in overall, the operators who have differed age, education background, working 
experience and responsibility take part in Kaizen process differently and the induction factor 
towards behavior of participation that affects the level of participation, the variable of induction 
factor towards the participation has predicted the level of participation Kaizen process at 63.50 
percent. The internal factor of the requirement of participation and relaxation is the induction 
factor that affects the level of participation in Kaizen process at “Most” level.  
Keywords : KAIZEN, Participation, Productivity Improvement 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นสถานการณแการขงขันทางธุรกิจ฿นปใจจุบันผูประกอบการรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เดรับรูดีถึงวิกฤติการณแ
ที่มีการขงขันยงชิงสวนบงทางการตลาดพื่อสรางความรุงรือง฿หกับองคแการของตนอง ละการขงขันมีนวนมทวี
ความรุนรงมากขึ้นรื่อย ๆ อันนื่องมาจากความผันผวนของภาวะศรษฐกิจที่กิดขึ้นบอย ครั้ง อุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแป็นอีกประภทอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่เดรับผลกระทบจากภาวะศรษฐกิจที่ผันผวนนี้ ดยประทศเทย
ป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑแอิลคทรอนิคสแราย฿หญของภูมิภาคละของลกยอมเดรับผลกระทบจากความผันผวน 
ละการชะลอตัวของศรษฐกิจตามเปดวย ละนั่นหมายถึงรายเดของประทศ รายเดของบริษัท รวมเปถึงรายเด
ของลูกจางที่ทํางาน฿นบริษัทมีอัตราลดลง กิดป็นปใญหาภาวะทางศรษฐกิจภาย฿นประทศตามมา 
 จังหวัดนครราชสีมาป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการประกอบกิจการของรงงานอุตสาหกรรมประภทอิลคทรอนิคสแ
ทั้งขนาดล็กละขนาด฿หญ มีพนักงาน฿นองคแการป็นจํานวนมาก ทุกองคแการจําป็นตองปรับตัว฿หเดร็วที่สุด ซึ่งทุก
องคแการตางมองหานวคิด กลยุทธแ ละวิธีการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพสามารถชวยทํา฿หองคแการมีผลกําเรจากการ
ดํานินธุรกิจ พื่อการพิ่มผลผลิต ดวยการกําจัดความสูญปลา ละลดความผันผวนของกระบวนการดยมุงนนเปที่
การสรางวัฒนธรรมองคแกร฿หกิดการปรับปรุงอยางตอนื่องดวยความรวมมือของบุคลากร฿นองคแการหรือที่รียกวา 
เคซน (Kaizen)  
 เคซน (Kaizen) ป็นนวคิดหนึ่งที่นํามา฿ชพื่อป็นครื่องมือ฿นการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ละมีประสิทธิผล ดยมุง นนเปที่การสรางวัฒนธรรม฿หกิดการปรับปรุงองคแการอยางตอนื่องมุงรักษา
ความสามารถทางการขงขันอยางยั่งยืนดวยการขจัดความสูญปลาที่กิดขึ้นจากการทํางาน ดยจะตองเดรับความ
รวมมือจากพนักงานทุกคน฿นทุกลําดับขั้น ดยริ่มตั้งตการมีสวนรวม฿นการคิดคนหาปใญหา ละสาหตุของปใญหา 
การมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จละวางผน การมีสวนรวม฿นการปฏิบัติการ ละการมีสวนรวม฿นการติดตาม ละ
ประมินผลงาน องคแการที่สามารถดึงการมีสวนรวมของพนักงานเดมากยอม หมายถึง การพิ่มขีดความสามารถ
฿หกับองคแการ฿นการลดตนทุน ละพิ่มผลผลิต฿หกับองคแการ  
 ดังนั้นพนักงานรงงาน หรือบุคลากร฿นองคแการอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแจึงถือป็นหัว฿จสําคัญที่จะ
สงผลทํา฿หองคแการสามารถจะประสบความสําร็จ ละอยูรอดเด฿นภาวการณแขงขัน จากนวคิดการสราง
วัฒนธรรมองคแการ฿หกิดการปรับปรุงอยางตอนื่องจะสงผลทํา฿หกิดการพิ่มผลผลิตเปทั่วทั้งองคแการ ดยฉพาะ
พนักงานปฏิบัติการ ซึ่งถือเดวามีความสําคัญมาก การศึกษาการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต 
ละปใจจัย฿ดบางที่สงผลตอการมีสวนรวมของพนักงาน พื่อป็นประยชนแ฿หกับผูบริหาร฿นองคแการ หรือผูที่กี่ยวของเด
นําผลการศึกษาเป฿ชป็นขอมูลพื้นฐาน฿นการประยุกตแ฿ช฿หป็นประยชนแ นําเปสูการวางผนนวทาง฿นการ
กปใญหาเดอยางถูกตอง มนยํา นําเปสูการพิ่มผลผลิตเดอยางมีประสิทธิภาพ ละมีประสิทธิผลตอเป 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัยเว ดังนี ้
 1. พื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 
 2. พื่อศึกษาปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวมที่สงผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อ
พิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 
 3. พื่อปรียบทียบระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา จํานกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผูวิจัยเด฿หคํานิยามศัพทแฉพาะ ดังนี้ 
 1. เคซน  หมายถึง  การดํานินกิจกรรมการปรับปรุงองคแการอยางตอนื่อง 
 2. พนักงานรงงาน  หมายถึง  บุคคลผูประกอบอาชีพป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ฿นรงงาน
อุตสาหกรรมภาย฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 
 3. รงงานอุตสาหกรรม  หมายถึง  รงงานท่ีปิดดํานินธุรกิจการผลิตประภทอิลคทรอนิคสแพื่อสวงหา
ผลกําเร ภาย฿นจังหวัดนครราชสีมา ดยมีการจางงานบุคลากรพื่อปฏิบัติงาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบนวคิดการวิจัยดังสดง฿นภาพที่ 1 ดังนี ้
 ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
   ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 

 

 
 
 

ระดับการมี่สวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน
อุตสาหกรรมอิล็กทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 

1. ดานการฝึกอบรม 
2. ดานการสนับสนุน 
3. ดานความคนหาปใญหาละสาหตุของปใญหา 
4. ดานการวางผนดํานินกิจกรรม 
5. ดานการลงมือปฏิบัติ 
6. ดานการติดตามละประมินผลงาน 

ปใจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 
1. พศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. รายเด 
5. ประสบการณแ฿นการทํางาน 
6. สวนงานรับผิดชอบ 

ปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่ม
ผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิล็กทรอนิคสแ฿นขตจังหวัด

นครราชสีมา 
1. ปใจจัยภายนอก 
1.1 ดานทัศนะตอสิ่งที่เดรับจริง 
1.2 ดานทัศนะตอชิงนยบาย 
2. ปใจจัยภาย฿น 
2.1 ดานความรับผิดชอบละเดรับการยอมรับ 
2.2 ดานความทาทาย 
2.3 ดานความตองการมีสวนรวมละสนุกสนานผอนคลาย 
2.4 ดานความภักดีตอตราสินคา 
5. ดานสินทรัพยแอ่ืนที่กี่ยวของ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ดานประชากรละกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานรายวันหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ฿นรงงาน
อุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแภาย฿นจังหวัดนครราชสีมา ที่มีจํานวนพนักงาน 24,722 คนตามรายงานสะสมจํานวน
รงงานที่เดรับอนุญาต฿หประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. รงงาน ดยก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง฿นรงงาน หลง
ชุมชนที่ป็นที่พักอาศัยละสถานที่รวมตัวของพนักงานรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแที่สําคัญ฿นขตจังหวัด
นครราชสีมา 
  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดย฿ชสูตร฿นการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของครจซี ละมอรแกน 
ดย฿ชวิธีการสุมบบจาะจง จากการคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตร สามารถคํานวณเดทากับ 379 คน ดังนั้น฿น
การวิจัยครั้งนี้จึงเดกําหนดขนาดตัวอยางทั้งหมดจํานวน 385 คนป็นผูตอบบบสอบถาม ดยการสุมตัวอยางดวย
วิธีการลือกตัวอยางตามบบสะดวก ดวยการนําบบสอบถามเปก็บขอมูลตามสถานที่ที่พนักงานปูาหมายรวมตัว
หรือพักอาศัย 
 2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บขอมูล   
  ป็นบบสอบถาม บงออกป็น 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล 
  ตอนที่2 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่ อพิ่ม
ผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 
  ตอนที่3 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿น
รงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 
  ตอนท่ี4 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับขอสนอนะพิ่มติม 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาดํานินการวิคราะหแขอมูลที่รวบรวมเดจากบบสอบถาม จะมาทําการประมวล
ละวิคราะหแดย฿ชสถิติดังนี้ 
 การวิคราะหแขอมูลชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื่ออธิบายขอมูลบื้องตนกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
ดังนี ้
 - ปใจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย พศ อายุ การศึกษา รายเด ประสบการณแการทํางาน ละสวนงาน
รับผิดชอบ วิคราะหแขอมูลดย฿ชการจกจงความถี่ (Frequency Distribution) ละคารอยละ (Percentage)  
 - ปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน ประกอบดวย ปใจจัย
ภายนอก ละปใจจัยภาย฿น วิคราะหแขอมูลดย฿ชวิธีหาคาฉลี่ย (Mean) ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 - ระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน วิคราะหแขอมูลดย฿ชวิธีหา
คาฉลี่ย (Mean) ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 การทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
 - การทดสอบสมมติฐานวิคราะหแปรียบทียบ พศที่ตกตางกันมีผลตอระดับการมีสวนรวม฿น
กระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน ผูวิจัยจะทดสอบดวยการทดสอบคาที (t-test) บบ Independent 
ดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 - การทดสอบสมมติฐานวิคราะหแปรียบทียบ อายุ การศึกษา รายเด ประสบการณแ ละสวนการทํางานท่ี
ตกตางกันมีผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน ผูวิจัยเดทดสอบดย฿ชคา 
F-test (One-way Analysis of Variance) ดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กรณีพบความตกตาง 
จะปรียบทียบความตกตางรายคู ดย฿ช วิธีของชฟฟุ (Scheffe’s Analysis) 
 - การทดสอบสมมติฐานปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวมสงผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเค
ซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงาน ผูวิจัยจะทดสอบดย฿ชสถิติ Regression Analysis วิคราะหแถดถอยชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ปใจจัยสวนบุคคลของพนักงานปฏิบัติการ พนักงานรายวัน ที่ทํางาน฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแภาย฿นขตจังหวัดนครราชสีมาสวน฿หญป็นพศหญิง รอยละ 89.6 มีอายุระหวาง 31-35 ปี รอยละ 
26.5 มีการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 70.4   มีรายเดฉลี่ยตอดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท 
รอยละ 76.9 มีประสบการณแการทํางานมากกวา 3-5 ปี รอยละ 35.8 ละมีสวนงานรับผิดชอบฝุายผลิต รอยละ 
83.1  
 2. ปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็น
รายดาน พบวา ปใจจัยภาย฿นดานความรับผิดชอบละเดรับการยอมรับ ละดานความทาทายละความตองการ
พัฒนาทักษะ ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง มื่อวิคราะหแ
ขอมูลรายละอียดป็นรายดาน สามารถสรุปเดดังตอเปนี้ 
  2.1 ปใจจัยภายนอกดานทัศนะตอสิ่งที่เดรับจริง ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปาน
กลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา การเดรับงินรางวัลพิศษจากการทําเคซ็นมีผลตอการขารวมกิจกรรมเคซ็น 
฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง 
  2.2 ปใจจัยภายนอกดานทัศนะตอชิงนยบาย ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดหน็อยู฿นระดบัปานกลาง 
มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา งินรางวัลพิศษท่ีทางบริษัทหรือหนวยงานกําหนดเวสงผลตอการขารวมกิจกรรมเค
ซ็น ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง  
  2.3 ปใจจัยภาย฿นดานความรับผิดชอบละเดรับการยอมรับ ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา ความรับผิดชอบดานความตั้ง฿จ฿หบรรลุปูาหมายป็นหตุผล฿นการ
ขารวมกิจกรรมการทําเคซ็น ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง 
  2.4 ปใจจัยภาย฿นดานความทาทายละความตองการพัฒนาทักษะ ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็น
อยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา ความทาทายดานความตองการรียนรูความปลี่ยนปลง฿หม 
ๆ ป็นหตุผล฿นการขารวมกิจกรรมการทําเคซ็น ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู
฿นระดับปานกลาง 
  2.5 ปใจจัยภาย฿นดานความตองการมีสวนรวมละสนุกสนานผอนคลาย ดยภาพรวมพบวา฿หความ
คิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา การเดรับความสนุกสนานจากการเดรียนรูสิ่ง฿หมๆ
ป็นหตุผล฿นการขารวมกิจกรรมการทําเคซ็น ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับปานกลาง 
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 3. ระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿น
ขตจังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดาน
การลงมือปฏิบัติ มีสวนรวมสูงสุดป็นอันดับรกมื่อวิคราะหแขอมูลรายละอียดป็นรายดาน สามารถสรุปเด
ดังตอเปนี้ 
  3.1 ดานการฝึกอบรม ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ 
พบวา การเดรับการฝึกอบรม฿หมีความรูที่จะคนหาปใญหาละสาหตุของปใญหา มีสวนรวมสูงสุดป็นอันดับรก ดย
พบวามีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง  
  3.2 ดานการสนับสนุน ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ 
พบวา การเดรับการสนับสนุน฿หมีสวนรวม฿นการวางผนปรับปรุงทําเคซ็นจากผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกกลุม มี
สวนรวมสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวามีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง  
  3.3 ดานการคนหาปใญหาละสาหตุของปใญหา ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง 
มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา การพบปใญหา สาหตุของปใญหาที่ป็นอกาส฿นการทําเคซ็นจากงานที่ทําประจํา฿น
พื้นที่ มีสวนรวมสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวามีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง  
  3.4 ดานการวางผนดํานินกิจกรรม ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับนอย มื่อพิจารณาป็น
รายขอ พบวา การมีสวนรวม฿นการรวบรวมขอมูลพื่อประกอบการวางผนทําเคซ็น มีสวนรวมสูงสุดป็นอันดับรก 
ดยพบวามีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง 
  3.5 ดานการลงมือปฏิบัติดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายขอ 
พบวา การมีสวนรวม฿นการทําเคซ็นดยการรวมทํากิจกรรม 5ส ฿นการทํางาน มีสวนรวมสูงสุดป็นอันดับรก ดย
พบวามีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง 
  3.6 ดานการติดตามละประมินผลงาน ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง มื่อ
พิจารณาป็นรายขอ พบวา การมีสวนรวม฿นการติดตามประมินผลการทําเคซ็นที่วางผนงานเวอยางสม่ําสมอ มี
สวนรวมสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวามีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง  
 4. การปรียบทียบระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา พบวา ภาพรวมพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณแทํางาน 
ละสวนงานรับผิดชอบตกตางกันมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นตกตางกัน ละพนักงานที่มีพศตกตางกัน
มีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นตกตางกัน฿นดานการวางผนดํานินกิจกรรม ดานการลงมือปฏิบัติ ละดาน
การติดตามละประมินผลงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5. ปใจจัยชักนําตอพฤติกรรมการมีสวนรวมที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่ม
ผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา ดยตัวปรปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม  
รวมกันพยากรณแระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็น เดรอยละ 63.50 ดยปใจจัยภาย฿นดานความตองการ
มีสวนรวมละสนุกสนานผอนคลาย ป็นปใจจัยชักนําที่สงผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นมาก
ที่สุด รองลงมา เดก ปใจจัยภาย฿นดานความรับผิดชอบละเดรับการยอมรับ ปใจจัยภาย฿นดานความทาทายละ
ความตองการพัฒนาทักษะ ปใจจัยภายนอกดานทัศนะตอชิงนยบาย ละปใจจัยภายนอกดานทัศนะตอสิ่งท่ีเดรับจริง 
ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. ปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ดยปใจจัยภาย฿น
ดานความรับผิดชอบละเดรับการยอมรับ ละดานความทาทายละความตองการพัฒนาทักษะ ฿หความคิดห็น
สูงสุดป็นอันดับรก ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ ทวีทอง  หงสแวิวัฒนแ (2557) เดกลาว฿หความสําคัญของการมีสวน
รวมวา ผูที่จะขามามีสวนรวม฿นกิจกรรมลวนําพากิจกรรมนั้น ๆ สูความสําร็จจะตองมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดจน ป็นที่ยอมรับของคน฿นสังคม ละจะตองมีการทาทายความสามารถ฿หสามารถพัฒนาทักษะความรูของ
ตนองพิ่มขึ้นดวย ละเดสอดคลองกับงานวิจัยของชนิการ สงศร (2550) การวิจัยรื่องความสัมพันธแระหวางความ
คาดหวัง฿นงานละพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน (กรณีศึกษาฉพาะรงงานผลิตอะเหลรถยนตแ) ผลการศึกษา
พบวา พนักงาน฿หความคิดห็น฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ซึ่ง฿นดานความรับผิดชอบ ดานการเดรับการ
ยอมรับ ละดานความตองการพัฒนาทักษะ เดป็นปใจจัยท่ีทํา฿หพฤติกรรมการทํางานของพนักงานขามามีสวนรวม
฿นการปฏิบัติงาน ละสงผลทํา฿หการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจะห็นเดวาปใจจัยชักนําป็นปใจจัยที่
มีสวนสําคัญ฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัด
นครราชสีมา 
 2. ระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพ่ิมผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿น
ขตจังหวัดนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดยดานการลงมือปฏิบัติ ป็นดานที่
เดรับการมีสวนรวม฿นการกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัด
นครราชสีมา มากที่สุด ต฿นสวนของดานการวางผนดํานินกิจกรรม ดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมอยู฿นระดับ
นอย ทั้งนี้นื่องจากการวางผนดํานินงานป็นการดํานินงานฉพาะผูบริหารละหัวหนางานระดับสูง จึงทํา฿ห
พนักงานระดับปฏิบัติงานเมเดขามามีสวนรวม฿นการดํานินการวางผนดํานินกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับนวคิด
ของ นรินทรแชัย  พัฒนพงศา (2556) กลาวเววา รูปบบของการมีสวนรวมนั้น ผูขามามีสวนรวม฿นกิจกรรม จะตอง
ป็นผูที่ขามาปฏิบัติหนาท่ี ละรวมลงมือ฿นการปฏิบัติงานอยางจริงจัง ดยมีกระบวนการทํางานตั้งตริริ่มตัดสิน฿จ 
ดํานินการตัดสิน฿จละตัดสิน฿จปฏิบัติการ ละนํามาสูการมีสวนรวมปฏิบัติการ ที่จะตองมีการการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหาร ละการประสานความรวมมืออยางต็มที่ ต็มความสามารถ ละเดสอดคลองกับงานวิจัยของ
ซารีนา เวยสุภี (2554) เดศึกษารื่องปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการมีสวนรวมกิจกรรมเคซ็น (Kaizen) ของพนักงาน 
กรณีศึกษาบริษัทซนี่ทคนลยี (ประทศเทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา มีทัศนคติตอกิจกรรมเคซ็นทุกดาน฿น
ระดับห็นดวยมาก เดก ดานวัตถุประสงคแ จุดดนดานบุคคล ดานประยชนแ ดานคุณลักษณะละดานทัศนคติที่
สนับสนุนความสําร็จของเคซ็น มีสวนรวมกิจกรรมเคซ็นอยู฿นระดับมากที่สุด฿นทุกดาน เดก ดานการวางผน 
ดานการปฏิบัติ ดานการจัดสรรผลประยชนและดานการติดตามละประมินผล ดังนั้นจึงจะห็นเดวา ระดับการมี
สวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา 
พนักงานผูปฏิบัติงานจะตองลงมือปฏิบัติงานอยางต็มที่ ต็มกําลังความสามารถ พื่อ฿หกิดกระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. การปรียบทียบระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา พบวา ภาพรวม พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณแทํางาน 
ละสวนงานรับผิดชอบตกตางกันมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นตกตางกัน ละพนักงานที่มีพศตกตางกัน
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มีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นตกตางกัน฿นดานการวางผนดํานินกิจกรรม ดานการลงมือปฏิบัติ ละดาน
การติดตามละประมินผลงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตพนักงานที่มีรายเดตกตางกันมีสวนรวม
เมตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะป็นพราะการทํางานอยางมีสวนรวมนั้น ป็นกระบวนการทํางาน฿นทุกระดับช้ัน ทั้งผูที่มี
รายเดมาก ละผูที่มีรายเดนอย ดังนั้นถึงมจะมีรายเดที่ตกตางกัน ก็เมเดสงผล฿หการมีสวนรวม฿นกระบวนการ
ทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมาตกตางกันตามเปดวย ซึ่ง
สอดคลองกับนวคิดของ พิสันติ์  ประทานชวน (2553) กลาวเววา บทบาทหนาที่ ลักษณะของปใจจัยสวนบุคคลที่มี
ความตกตางกัน จะมีการรับรูถึงปใญหา รับรูถึงวิธีการกเขปใญหาที่ตกตางกัน รวมถึงการขามามีสวนรวม฿นการ
กเขปใญหาตกตางกันตามเปดวย ละสอดคลองกับงานวิจัยของซารีนา เวยสุภี (2554) เดศึกษารื่องปใจจัยที่มี
ความสัมพันธแตอการมีสวนรวมกิจกรรมเคซ็น (Kaizen) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทซนี่ทคนลยี (ประทศ
เทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม เดก อายุ ระดับการศึกษา ตําหนงงาน 
ประสบการณแทํางานที่ตกตางกันมีผล฿หการมีสวนรวม฿นดานการวางผน ดานการปฏิ บัติ ดานการจัดสรร
ผลประยชนและดานการติดตามละประมินผลตกตางกัน ดังนั้นจึงสดง฿หห็นวา฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อ
พิ่มผลผลิตนั้น ฿นการวางผนการทํากิจกรรมจะตองพิจารณาลักษณะของผูที่ขามามีสวนรวม฿นการทํากิจกรรม 
นื่องจากอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณแทํางาน ละสวนงานรับผิดชอบที่ตกตางกันมีระดับการสวนรวม฿น
กระบวนการทําเคซ็นตกตางกันเปดวย 
 4. ปใจจัยชักนําตอการมีสวนรวมมีผลตอระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿น
รงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ กวิทยแ  พวงงาม (2545) 
ซึ่งเดกําหนดกระบวนการมีสวนรวมพื่อ฿หกิดความยั่งยืน จะตองมีการสรางการรับรู฿หกิดประยชนแอยางทจริง 
ชักนํา กระตุนตือนพื่อ฿หกิดรงจูง฿จ฿นการขามามีสวนรวม฿นการทํากิจกรรม ดังนั้นจะห็นเดการชักนําพื่อ฿ห
กิดการรับรู ความขา฿จถึงประยชนแของการทํากิจกรรม รวมถึงการสรางรงจูง฿จ จะสงผลทํา฿หกิดการมีสวนรวม
฿นการทํางานอยางจริงจัง ละมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ละสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการแ พัวศรีพันธุแ 
(2553) เดศึกษารื่องการทดลองกิจกรรมเคซ็นกับรูปบบความคิดสรางสรรคแความผูกพันตอทีมละผลิตภาพของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวา การทดลองกิจกรรมเคซ็นกับรูปบบความคิดสรางสรรคแ ความผูกพัน
ตอทีม ละผลิตภาพ ของพนักงานระดับปฏิบัติการรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแหงหนึ่ง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทํา฿ห
ทราบถึงการมีสวนรวมของพนักงาน฿นกระบวนการทําเคซ็น ซึ่งจะพบเดจากมีการผลิตภาพสูงข้ึน ดยมีปริมาณของ
สียลดลงอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ตผลของกลุมควบคุมก็พบวามีผลติภาพสูงข้ึนดวย ดยมีปริมาณของ
สียลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ละจากผลการปรียบทียบระหวางกลุมทดลองละกลุมควบคุม
พบวา ปริมาณผลผลิตดีของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สดง฿หห็นวา 
กิจกรรมเคซ็นสามารถนําเป฿ชพื่อกระตุน฿หพนักงานสรางผลติภาพท่ีสูงขึน้เด  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขอสนอนะที่เดจากการวิจัย ผูวิจัยขอสนอนะผลการวิจัย ดังนี ้
 ดานวิชาการ 
 1. การสงสริมระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต องคแกรควรมีนยบาย จัด
อบรม สัมมนา พื่อสรางความรู ความขา฿จ฿หห็นถึงประยชนแของกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต รวมถึง
ควร฿หการสงสริม฿หดีขึ้น฿นดานการรับขอมูล ขาวสารกี่ยวกับเคซ็น จากสื่อสิ่งพิมพแตางๆ ของบริษัท การสนทนา
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กับพนักงาน ละการประชาสัมพันธแ฿หพนักงานฝุายผลิตทราบถึงกระบวนการเคซ็น พื่อ฿หพนักงานมีความรู ความ
ขา฿จละยกระดับการมีสวนรวม฿นกระบวนการเคซ็นพิ่มขึ้น 
 2. ควรนําผลที่เดจากการศึกษานําเปผยพร฿นทุกรงงานที่มีกระบวนการทําเคซ็น พื่อ฿หกิดนวทาง
฿นการปรับปรุงพัฒนาการทําระบบเคซ็น฿หมีประสิทธิภาพ ละเดรับความรวมมือจากพนักงานทุกฝุายอยางจริงจัง 
ซึ่งจะทํา฿หกระบวนการทําเคซ็นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ดานการประยุกตแ฿ช 
 1. ปใจจัยดานความรับผิดชอบละเดรับการยอมรบั ละดานความทาทายละความตองการพัฒนาทักษะ
มีผลตอการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซน ดังนั้น ผูที่มีบทบาทสําคัญที่กี่ยวของ฿นกระบวนการทําเคซนพื่อ
พิ่มผลผลิต ควรมีนยบาย฿นการกําหนดขอบขต หนาที่ ความรับผิดชอบ฿หกับพนักงานอยางชัดจน ละ฿น
กระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต ควรมีกิจกรรมพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานเปพรอม ๆ กับ
การทําเคซน พื่อ฿หพนักงานกิดองคแความรู฿หม ๆ พื่อพัฒนาองคแกรอยางตอนื่อง ละป็นการสรางรงจูง฿จ฿น
การทํางาน฿หพนักงานขามามีสวนรวม฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอนื่อง 
 2. ควรนําผลที่เดจากการศึกษาเปประยุกตแ฿ช฿หกิดประยชนแดยนําสนอฝุายบริหาร หรือหัวหนางาน 
พื่อเดรับทราบการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขต
จังหวัดนครราชสีมา฿นครั้งน้ี จึงจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทําเคซ็นเดอยางยั่งยืนตอเป 
 ขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป 
 1. ควรมีการศึกษา฿นรูปบบของการสัมภาษณแบบมีครงสรางพื่อพนักงานเดสดงความคิดห็นอยาง
อิสระ ละสามารถสรุปผลการศึกษาเดอยางชัดจนมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษา฿นปใจจัยดานอื่น ๆ ชน ประสิทธิภาพการทํางาน รงจูง฿จ฿นการทํางาน ละภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชา พื่อ฿หทราบถึงรงจูง฿จดานอื่น ๆ พื่อสงสริมกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่มผลผลิต฿น
รงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมา ทํา฿หทราบถึงปใจจัยที่หลากหลายมิติพื่อนําเปสู
กระบวนการทําเคซนอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ฿นการศึกษาการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรม
อิลคทรอนิคสแ฿นขตจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ ป็นการศึกษาฉพาะผูพนักงานปฏิบัติการ พนักงานรายวัน ที่ทํางาน
฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแภาย฿นขตจังหวัดนครราชสีมาทานั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งตอเปควรศึกษา฿น
กลุมรงงานอ่ืนๆ พื้นที่ศึกษาอ่ืน ๆ  ฿นลักษณะที่หลากหลายกวานี้ พื่อท่ีจะเดรับขอมูลที่กวางขึ้น ละป็นประยชนแ
฿นการกระบวนการทําเคซ็นพื่อพิ่มผลผลิต  
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการ ตามการ
รับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองคแการ 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
องคแการ 3) ศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการ ละ 4) ศึกษานวทางการ
สงสริมบรรยากาศองคแการ ตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน  วิธีดํานินการวิจัยบงออกป็น 2 
ขั้นตอน เดก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบรรยากาศองคแการ ประสิทธิผลขององคแการ ละความสัมพันธแระหวาง
บรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการ กลุมตัวอยางเดก นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน จํานวน 155 คน 
เดมาดยการสุมบบบงช้ันภูมิ ครื่องมือที่฿ชคือบบสอบถาม วิคราะหแขอมูลดยการจกจงขอมูล คารอยละ 
คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของพียรแสัน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษานวทางการ
สงสริมบรรยากาศองคแการ มีผู฿หขอมูลจํานวน 6 คน ครื่องมือที่฿ชคือบบสัมภาษณแบบมีครงสราง ละ฿ชการ
วิคราะหแขอมูลชิงนื้อหา  
 ผลการศึกษา 1) บรรยากาศองคแการดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 2) ประสิทธิผลขององคแการดยภาพ
รวมอยู฿นระดับมาก 3) ความสัมพันธแของบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการมีความสัมพันธแกันอยู฿น
ระดับคอนขางสูง 4) นวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการ ควร฿หผูบังคับบัญชามีรางวัลตอบทนที่หมาะสม มี
การช่ืนชมอยางกวางขวาง฿นทันที พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน สงสริมการ฿ชประยชนแจาก
ทคนลยี รับฟใงความคิดห็นท่ีตกตางของผู฿ตบังคับบัญชา นําปใญหาจากการปฏิบัติงานมาหานวทางกเข 
สนับสนุน฿หบุคลากรศึกษา฿นระดับที่สูงขึ้น สงสริมการทํางานป็นทีม ละปลูกฝใงจิตสํานึก฿นรื่องความสียสละ
พื่อประยชนแของสวนรวม 
คําสําคัญ : บรรยากาศองคแการ, ประสิทธิผล, นักบินทหารบก  
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ABSTRACT 
 This study focuses on the relationship between organizational climate and organizational 
effectiveness which is perceived by army pilots of Aviation Regiment. The objectives of this 
research are as follows: 1) to examine organizational climate,   2) to examine organizational 
effectiveness, 3) to examine the relationship between organizational climate and organizational 
effectiveness, 4) to develop guidelines in order to boost organizational climate as perceived by 
army pilots of Aviation Regiment. The research methodology part is divided into two stages. 
Firstly, the study of organizational climate, organizational effectiveness and the relationship 
between organizational climate and organizational effectiveness will be conducted. The sample 
group is 155 army pilots of Aviation Regiment by using stratified random sampling. In order to 
prosecute the investigation, questionnaires will be used as the research tool. The obtained data 
will be analyzed in percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product–moment 
correlation coefficient. Secondly, the methods in order to boost organizational climate will be 
developed. There will be six informants to answer another research tool which is structured 
questionnaires. The data will be analyzed based on the contents.  
 The results are as follows: 1) the overall organizational climate is in high level, 2) the 
overall organizational effectiveness is in high level, 3) the organizational climate and the 
organizational effectiveness are somewhat highly related, 4) The guidelines to boost 
organizational climate are appropriate rewards and compensation from the commanders, giving 
prompt praises in public, using the staff’s working accomplishments as the promotion criterion, 
promoting technology application, attending different perspectives from  the subordinates, 
finding solutions for the problems occurred in working process, encouraging the staff to pursue 
higher education, supporting working as a team, and educating the staff to be conscious of 
sacrificing for the greater good. 
Keywords : Organizational Climate, Effectiveness , Army Pilots 
 
ความสําคัญและความเป็นมาของป๓ญหา  
 องคแการ (Organization) ป็นการรวมตัวกันของคนตั้งตสองคนขึ้นเป ที่มีการรวมตัวกันพื่อดํานิฯ
กิจกรรมอยาง฿ดอยางหน่ึง ดยมีปูาหมายที่ตองการบรรลุรวมกัน ซึ่งกิจกรรมที่รวมกันดํานินการนั้น บุคคลพียงคน
ดียวเมสามารถดํานินการ฿หบรรลุผลสําร็จเด (วันชัย มีชาติ.  2555 : 3) ดยตละองคแการจะมีปใจจัยของการ
บริหารงานท่ีคลายคลึงกัน คือ คน งิน วัสดุ ละการจัดการ ซึ่งป็นที่ยอมรับกันวา คน ป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด 
พราะป็นผูที่นําพาเปสูปูาหมายขององคแการ ดย฿นการบริหารองคแการจะประกอบดวยงานละบุคลากรที่ดํานิน
ควบคูกันเปละมีความสัมพันธแกันสมอ ดยงานจะกําหนดบทบาท ภาระหนาที่฿หบุคลากร สวนบุคลากรจะป็นผู
นําพางานเปสูปูาหมายที่องคแการตั้งเว  
 บรรยากาศองคแการมีความสําคัญตอองคแการป็นอยางมาก พราะป็นสวนชวยทํา฿หบุคลากร฿นองคแการมี
พฤติกรรมการทํางาน฿หบรรลุปูาหมายที่องคแการกําหนดเว ซึ่งบรรยากาศองคแการมีความสัมพันธแกับประสิทธิผลของ
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องคแการ มื่อบุคลากร฿นองคแการมีการรับรูบรรยากาศองคแการที่ดี จะทํา฿หประสิทธิผลขององคแการดีตามดวย  
ซึ่งสอดคลองกับ Stringer (2002) ที่กลาววา บรรยากาศองคแการมีความสัมพันธแกับบุคลากรที่ทํางานอยู฿นองคแการ 
ซึ่ง฿นบรรยากาศองคแการที่ดีจะมีสวน฿นการจูง฿จ฿หบุคลากรกิดพลัง฿นการที่จะปฏิบัติ฿หบรรลุปูาหมายที่กําหนดเว
ละ Schneider (1990)  ที่กลาววาบรรยากาศองคแการมีความสัมพันธแกับความพึงพอ฿จ฿นงาน ละมีผลกระทบตอ
ทัศนคติ รงจูง฿จ฿นการทํางาน สงผลเปยังพฤติกรรมการทํางาน ผลการปฏิบัติงานละประสิทธิภาพขององคแการ 
 ดังนั้นถาผูบริหารละผูมีสวนกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของบรรยากาศองคแการ ยอมจะสงผลตอ
ประสิทธิผลขององคแการ ทํา฿หบุคลากร฿นองคแการสามารถปฏิบัติภารกิจเดตรงตามปูาหมายขององคแการอยางต็ม
กําลังละความสามารถ จึงกลาวเดวาบรรยากาศองคแการป็นปใจจัยสําคัญ฿นการประสานความสําร็จกอ฿หกิด
ทัศนคติละพฤติกรรมการทํางานพื่อองคแการนอกจากจะป็นการสนอหรือสนองบรรยากาศองคแการที่สรางสริม
ความพึงพอ฿จของบุคลากรลว ยังชวย฿หองคแการมีประสิทธิผลมากขึ้น ละสามารถบรรลุปูาหมายขององคแการเด
รวดร็ว 
 นักบินทหารบก มื่อจบการศึกษาหลักสูตรศิษยแการบินทหารบกจากรงรียนการบินทหารบกลวจะเดรับ
การบรรจุป็นนักบินตามหนวยบินตางๆ มีหนาที่฿นการปฏิบัติภารกิจบินตามที่เดรับมอบหมาย ดยนักบินทหารบก
ถือป็นทรัพยากรการบินที่สําคัญของกรมบิน พราะป็นกลเกสําคัญ฿นการขับคลื่อนองคแการ฿หบรรลุตามปูาหมาย
ที่กําหนด ต฿นปใจจุบันกรมบินประสบปใญหาการขาดคลนนักบินทหารบก ซึ่งสวนหนึ่งกิดจากบรรยากาศองคแการ
ของกรมบิน ดยฉพาะนักบินทหารบกท่ีทํางานมาระยะหนึ่ง มีปใญหารายเดเมพอ฿ช หรือกิดจากความบื่อหนาย฿น
การทํางานที่กิดจากปใจจัยตางๆ ฿นระบบราชการ ชน ปใจจัยดานความกาวหนา฿นการทํางาน ปใจจัยดานการ
ปฏิบัติงาน฿นระบบราชการ ละปใจจัยดานสวัสดิการ (ฉัตรพงศแ พรหมพันธกรณแ.  2550 : 53) ทํา฿หนักบินทหารบก
กิดการปรับยายหรือลาออกเปปฏิบัตงิานท่ีอื่นที่มีบรรยากาศองคแการที่ดีกวา ซึ่งสงผลสียตอประสิทธิผลของกรมบิน 
ทํา฿หเมสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบกเดอยางต็มศักยภาพ 
 การศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน จึงมีความสําคัญป็นอยางยิ่ง นื่องจากผลของการวิจัยสามารถนําเปประยุกตแ฿ช฿นการ
สงสริมบรรยากาศขององคแการ฿หอื้อตอการทํางาน฿หมากขึ้น สงผล฿หนักบินทหารบกมีทัศนคติที่ดีตอองคแการ ทํา
฿หการทํางานมีความทุมท อา฿จ฿ส฿นงาน สามารถปฏิบัติงานตามที่เดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิผล  ทํา฿ห
องคแการประสบผลสําร็จตามปูาหมายที่วางเวละจริญติบตเด฿นระยะยาว 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน 
 2. พื่อศึกษาประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน 
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน 
 4. พื่อศึกษานวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน  
 
นิยามศัพท๑  
 1. ประสิทธิผลขององคแการ หมายถึง ความสามารถขององคแการ฿นการนําทรัพยากรมา฿ชอยางคุมคา 
ละกิดประยชนแสูงสุด พื่อ฿หบรรลุตามวัตถุประสงคแหรือปูาหมายที่องคแการวางเว ประกอบดวย 
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  1.1 ความสามารถ฿นการผลิต หมายถึง ผลลัพธแการปฏิบัติงานของนักบินทหารบก พื่อ฿หบรรลุ
วัตถุประสงคแหรือปูาหมายขององคแการทั้งดานปริมาณละดานคุณภาพ การปฏิบัติงานของนักบินทหารบกสามารถ
ปฏิบัติเดอยางพียงพอชน จํานวนนักบินทหารบกพียงพอกับภารกิจ อาวุธ ยุทธปกรณแพียงพอ มีมาตรการปูองกัน
อุบัติหตุ ป็นตน 
  1.2 ประสิทธิภาพ หมายถึงผลลัพธแที่เดจากการปฏิบัติงานของนักบินทหารบก ที่มีการ฿ชทรัพยากร
การบิน฿หกิดประยชนแสูงสุด ประหยัดวลาละมีความปลอดภัยมากที่สุด 
  1.3 ความพึงพอ฿จ฿นงาน หมายถึง ความรูสึกของนักบินทหารบก ที่มีตอความสําร็จ฿นการบรรลุ
ปูาหมายของการปฏิบัติงาน การเดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีสงสริมความคิดสรางสรรคแมีรงจูง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ตั้ง฿จละอา฿จ฿ส฿นการปฏิบัติงาน เมสดงพฤติกรรม การยกยาย การฉื่ อยชา฿น
การทํางาน 
 2. บรรยากาศขององคแการ หมายถึง ลักษณะสภาพวดลอมขององคแการที่รับรูดยบุคลากรขององคแการ
ทํา฿หองคแการหนึ่งตกตางเปจากองคแการหนึ่ง สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร฿นองคแการ ประกอบดวย 
9 มิติ ดังนี้ 
  2.1 มิติครงสราง หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรูกี่ยวกับ
กฎระบียบขอบังคับ ระบบการปกครองขั้นตอน฿นการดํานินงาน ปริมาณรายละอียดกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ละ
การติดตอสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา 
  2.2 มิติความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรู
กี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความป็นอิสระ฿นการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ตองทํา ละการตัดสิน฿จ฿นงานที่
ปฏิบัติ 
  2.3 มิติรางวัล หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรูกี่ยวกับ
รางวัลสําหรับงานท่ีปฏิบัติบรรลุตามปูาหมายขององคแการตลอดจนความยุติธรรมของนยบายการพิจารณาความดี
ความชอบการสนับสนุน฿หกาวหนา฿นงาน 
  2.4 มิติความสี่ยงภัย หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรู
กี่ยวกับการสี่ยงภัย฿นการทํางานการบริหารความสี่ยงความทาทาย฿นงานละกิจกรรมตางๆภาย฿นองคแการ 
  2.5 มิติความอบอุน หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมองคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรูกี่ยวกับ
ความสัมพันธภาพภาย฿นองคแการความป็นมิตรของบุคลากร ความเววาง฿จซึ่งกันละกันละบรรยากาศของการ
ทํางานป็นทีม 
  2.6 มิติสนับสนุน หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรูกี่ยวกับ
ความชวยหลือซึ่งกันละกัน การสนับสนุน กระตุนละสงสริมบุคลากรทั้งระดับบนละระดับลาง 
  2.7 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿น
องคแการรับรูกี่ยวกับวัตถุประสงคแ ปูาหมาย ละมาตรฐานของการปฏิบัติที่ชัดจน 
  2.8 มิติความขัดยง หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿นองคแการรับรู
กี่ยวกับการกปใญหาการปลอยปละลยหรือการเมสน฿จ฿นปใญหาที่กิดขึ้น฿นองคแการ 
  2.9 มิติความป็นอันหนึ่งอันดียวกัน หมายถึง ลักษณะของสภาพวดลอมขององคแการที่บุคลากร฿น
องคแการรับรูกี่ยวกับความจงรักภักดี การป็นสวนหนึ่งขององคแการตลอดจนการป็นสมาชิกที่ดีละมีคุณคาของ
องคแการ 
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 3. นวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการ หมายถึง การกําหนดวิธีการ หรือทคนิค฿นการสราง
บรรยากาศองคแการ฿หหมาะสม ดย฿ชทรัพยากร฿นการสงสริม฿หคุมคาหมาะสม ถูกระบียบขอบังคับ ละป็นที่
พึงพอ฿จของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน 
 4. นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน หมายถึง ขาราชการทหารบกที่สําร็จการศึกษาหลักสูตรศิษยแการบิน
ทหารบกหรือจากสถาบันการบินอื่นๆที่กองทัพบก฿หการรับรอง ละมีคําสั่งกองทัพบก฿หรับราชการ฿นหนวยกรมบนิ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยเดศึกษานวคิดละงานวิจัยที่กี่ยวของกับบรรยากาศองคแการละประสิทธิผลขององคแการมาสราง
ป็นกรอบนวคิด฿นการวิจัยดยตัวปรที่ศึกษาคือ บรรยากาศองคแการตามนวคิดของ Litwin and Stringer 
(1968) ประกอบดวย  มิติครงสรางมิติความรับผิดชอบ มิติรางวัล มิติความสี่ยงภัย มิติความอบอุน มิติสนับสนุน 
มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความขัดยง มิติความป็นอันหนึ่งอันดียวกันละประสิทธิผลขององคแการตาม
นวคิดของ Gibson, Ivancevich and Donnelly (1973) ดยพิจารณาตามครื่องบงช้ี฿นระยะสั้น ประกอบดวย
ความสามารถ฿นการผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอ฿จ฿นงาน  

 
 
ภาพ 1.1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 บงออกป็น  2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบรรยากาศองค๑การ ประสิทธิผลขององค๑การ และความสัมพันธ๑ระหวําง
บรรยากาศองค๑การกับประสิทธิผลขององค๑การตามการรับร๎ูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน 
 1. ประชากรคือ นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน รวมทั้งสิ้น 253 คน (ขอมูลจากกองกําลังพลศูนยแการบิน
ทหารบก ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2559) 

บรรยากาศองค๑การ 
1.  มิติครงสราง 
2.  มิติความรับผิดชอบ 
3.  มิติรางวัล 
4.  มิติความส่ียงภยั 
5.  มิติความอบอุน 
6.  มิติสนับสนุน 
7.  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
8.  มิติความขัดยง 
9.  มิติความป็นอันหนึ่งอันดียวกัน 

ประสิทธิผลขององค๑การ 
1.  ความสามารถ฿นการผลิต  
2.  ประสิทธภิาพ  
3.  ความพึงพอ฿จ฿นงาน  

แนวทางการสํงเสริม 
บรรยากาศองค๑การตามการรบัรู๎ของนกับิน

ทหารบก สังกัดกรมบิน 
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 2. กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัย คือ นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดยเดคํานวณจากสูตร Taro 
Yamane (วิชิต อูอน.  2550 : 121) เดกลุมตัวอยาง จํานวน 155 คน ลวทําการสุมตัวอยางบบบงช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) 
 3. ตัวปรที่฿ช฿นการวิจัย 
  3.1 บรรยากาศขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกั ดกรมบิน ประกอบดวย  
 มิติครงสราง มิติความรับผิดชอบ มิติรางวัล มิติความสี่ยงภัย มิติความอบอุน มิติสนับสนุน มิติมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มิติความขัดยง ละมิติความป็นอันหน่ึงอันดียวกัน 
  3.2 ประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ปร ะกอบดวย
ความสามารถ฿นการผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอ฿จ฿นงาน  
 4. ครื่องมือ ละสถิติที่฿ช฿นการวิจัย บบสอบถาม ฿ชการคํานวณหาคาจกจงขอมูล (Frequency) 

ละคารอยละ (Percentage) คาฉลี่ย ( X ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของพียรแ
สัน (Pearson’s product–moment correlation coefficient) 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการสํงเสริมบรรยากาศองค๑การตามการรับร๎ูของนักบินทหารบก สังกัด
กรมบิน 
 นําผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มาศึกษานวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน ดยมีรายละอียดดังนี้ 
 1. ผู฿หขอมูล฿นการสัมภาษณแบบมีครงสราง ผูวิจัยเดคัดลือกกลุมปูาหมายบบจาะจง จํานวน 6 คน 
ประกอบดวย  
  1.1 ผูบังคับกองพันบินจํานวน 2 คน 
  1.2 นักบินท่ีมีระยะวลาการทํางานมากกวา 15 ปีจํานวน 2 คน 
  1.3 นักบินท่ีมีระยะวลาการทํางานนอยกวา 2 ปีจํานวน 2 คน 
 2. ตัวปรที่฿ช฿นการวิจัย คือ นวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก 
สังกัดกรมบิน 
 3. ครื่องมือ ละสถิติที่฿ช฿นการวิจัย บบสัมภาษณแบบมีครงสราง ฿ชการวิคราะหแชิงนื้อหา ลว
นําสนอขอมูลป็นบบความรียง 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการ  ตามการรับรูของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบินผลการวิจัยสรุปเดดังนี้ 

 1. บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X  

= 4.22) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา บรรยากาศองคแการ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 

4.46) รองลงมา เดกมิติความอบอุน ( X  = 4.39) ละมิติความรับผิดชอบ ( X  = 4.38) ตามลําดับ สวน

บรรยากาศองคแการ มิติรางวัล มีคาฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 3.97) มีรายละอียดดังนี้ 
  1.1 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติครงสราง ดยภาพรวมอยู

ระดับมาก ( X  = 4.32) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาหนวยงานของทานกําหนดครงสรางการทํางานที่ชัดจน เม
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ซ้ําซอนมีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.39) รองลงมา เดกหนวยงานของทานมีกฎระบียบขอบังคับกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการบินท่ีชัดจน( X  = 4.36) ละหนวยงานของทานมีการติดตอสื่อสารภาย฿นหนวยงานอยาง

รวดร็วละทั่วถึง( X  = 4.32) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก ทานเดรับขอมูลขาวสาร฿นการปฏิบัติการ

บินจากหนวยงานของทานอยางถูกตองละทันวลา ( X  = 4.26) 
  1.2 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน  มิติความรับผิดชอบ ดย

ภาพรวมอยูระดับมาก ( X  = 4.38) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวามื่อหนวยงานของทาน฿หทานปฏิบัติงานที่ทาน

เมคยปฏิบัติละเมชํานาญ ทานจะปฏิบัติ฿หดีที่สุดมีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.56) รองลงมา เดกทานทราบละ

ขา฿จบทบาทหนาที่ของทานป็นอยางดี ( X  = 4.55) ละทานสามารถปฏิบัติงานที่เดรับมอบหมาย ดยเมตองมี

ผูอื่นมาตรวจสอบซ้ํา( X  = 4.41) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก หนวยงานของทาน฿หทานสามารถ

ตัดสิน฿จกเขปใญหา฿นการปฏิบัติงานท่ีเดรับมอบหมายอยางอิสระ ( X  = 4.11) 
  1.3 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบินมิติรางวัล ดยภาพรวมอยู

ระดับมาก( X  = 3.97) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาทานพอ฿จกับงินดือนหรือสิ่งตอบทนอื่นๆ ที่ทานเดรับ฿น

การปฏิบัติงาน มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.06) รองลงมา เดกหนวยงานของทานมีหลักกณฑแการพิจารณาความดี

ความชอบที่ชัดจนละหมาะสม ( X  = 4.01) ละหนวยงานของทานมีการลื่อนตําหนงที่สูงขึ้น฿หกับผูที่

ปฏิบัติงานอยางหมาะสมละป็นธรรม( X  = 3.95) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก หนวยงานของทาน

฿หคําชมชยกับผูปฏิบัติงานดีอยางกวางขวางทั้ง฿นละนอกหนวยงานของทาน ( X  = 3.89)   
  1.4 บรรยากาศองคแการตามการรบัรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติความสี่ยงภัย ดยภาพรวม

อยูระดับมาก ( X  = 4.02) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา ทานเดรับอกาสกเข฿หม มื่อปฏิบัติงานผิดพลาดมี

คาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.30) รองลงมา เดกหนวยงานของทานปิดอกาส฿หสนอความคิดริริ่มสรางสรรคแ฿นการ

ปฏิบัติงานอยูสมอ ( X  = 4.16) ละหนวยงานของทาน฿ชการบริหารความสี่ยง฿นการปฏิบัติงาน พื่อ฿หมั่น฿จ฿น

ความสําร็จของงาน ( X  = 4.10) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก ทานมีความรูสึกมั่นคง฿นการทํางาน

มวาทานจะขัดยงทางความคิดกับผูบังคับบัญชาก็ตาม ( X  = 3.46)   
  1.5 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติความอบอุน ดยภาพรวม

อยูระดับมาก ( X  = 4.39) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา ทานละพื่อนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันมีคาฉลี่ย

สูงสุด ( X  = 4.50) รองลงมา เดกหนวยงานของทานมีความเววาง฿จซึ่ งกันละกัน ( X  = 4.45) ละ

ผูบังคับบัญชามีสัมพันธภาพที่ดีกับผู฿ตบังคับบัญชา฿นหนวยงาน ( X  = 4.35) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด 

เดก มื่อมีปใญหากิดขึ้น ทานละพื่อนรวมงานจะรวมกันวิคราะหและหานวทางก เขปใญหาที่กิดขึ้น ( X  = 
4.32)  
  1.6 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติสนับสนุน ดยภาพรวมอยู

ระดับมาก ( X  = 4.21) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาทานละพื่อนรวมงานมีการชวยหลือซึ่งกันละกันป็น

อยางดีมีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.41) รองลงมา เดกผูบังคับบัญชาดูลชวยหลือบุคลากร฿นหนวยงานป็นอยางดี   

( X  = 4.22) ละ ผูบังคับบัญชาสนับสนุน฿หบุคลากรเปฝึกอบรมดานการบินพิ่มติม พื่อ฿หบุคลากรมีความรู

ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หดีขึ้น ( X  = 4.21) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก ผูบังคับบัญชา฿ห

คํานะนํา฿นการปฏิบัติงาน พื่อ฿หงานบรรลุปูาหมาย ( X  = 4.09)   
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  1.7 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ดยภาพรวมอยูระดับมาก ( X  = 4.46) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาหนวยงานของทานมีการตรวจสอบละจัด

มาตรฐานการบิน฿หกับนักบินอยางสม่ําสมอมีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.66) รองลงมา เดกทานรักษามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของทาน฿หดีอยูสมอ ( X  = 4.62) ละหนวยงานของทานมีการวางผนฝึกอบรมนักบิน พื่อพัฒนา

ความสามารถทางดานการบิน฿หเดมาตรฐานอยูสมอ ( X  = 4.44) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก 

หนวยงานของทานมีวัตถุประสงคและปูาหมายที่ชัดจนละสามารถปฏิบัติเด ( X  = 4.21)   
  1.8 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติความขัดยง ดยภาพรวม

อยูระดับมาก ( X  = 4.02) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มื่อมีปใญหากิดขึ้นผูบังคับบัญชาละผู฿ตบังคับบัญชาจะ

ชวยกันหาทางออก พื่อ฿หป็นที่พอ฿จทั้งสองฝุาย มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.26) รองลงมา เดกหนวยงานของทาน

ปิดอกาส฿หสดงความคิดห็น฿นรื่องตางๆ เดอยางต็มที่ ดยเมมีผลตอการปฏิบัติงานตอยาง฿ด ( X  = 4.21)

ละทานสามารถตยงกับพื่อนรวมงาน฿นรื่องงานเด ( X  = 4.08) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก 

ผูบังคับบัญชาปิดอกาส฿หผู฿ตบังคับบัญชาตยงนยบายที่กําหนดเว ( X  = 3.57)   
  1.9 บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน  มิติความป็นอันหนึ่งอัน

ดียวกัน ดยภาพรวมอยูระดับมาก ( X  = 4.23) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวามื่อผูรวมงานมีปใญหา฿นการ

ปฏิบัติงาน ทานจะ฿หการชวยหลือป็นอยางดี มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.39) รองลงมา เดกทานมีความจงรักภักดี

ตอหนวยงานของทาน ( X  = 4.38) ละการพบปะสังสรรคแ฿นหนวยงานของทานป็นเปอยางกวางขวางฉันทแมิตร

ละมีความเววาง฿จกัน ( X  = 4.15) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก พื่อนรวมงาน฿นหนวยงานของทาน

มักทํางานดยคํานึงถึงผลประยชนแของหนวยงานป็นหลัก ( X  = 4.08)   
 2. ประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  

( X  = 4.37) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ประสิทธิผลขององคแการ ดานประสิทธิภาพ มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 

4.45) รองลงมา เดก ดานความพึงพอ฿จ฿นงาน ( X  = 4.36) ละ ดานความสามารถ฿นการผลิต ( X  = 4.29) 
ตามลําดับ มีรายละอียดดังนี้ 
  2.1 ประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดานความสามารถ฿นการ

ผลิต ดยภาพรวมอยูระดับมาก ( X  = 4.29) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาหนวยงานของทานมีการบรรจุนักบิน

ตามความชํานาญทางการบินตามอัตรา มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.38) รองลงมา เดกหนวยงานของทานมีนักบิน

พียงพอตอภารกิจของหนวย  ( X  = 4.35) ละทานมีวลาพียงพอ฿นการวางผนปฏิบัติภารกิจที่เดรับมอบหมาย  

( X  = 4.31) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก หนวยงานของทานมีมาตรการปูองกันอุบัติหตุอยางป็น

รูปธรรม ( X  = 4.15)   
  2.2 ประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดานประสิทธิภาพ ดย

ภาพรวมอยูระดับมาก ( X  = 4.45) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาหนวยงานของทานนนความปลอดภัย฿นการ

ปฏิบัติภารกิจมากที่สุด มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.59) รองลงมา เดกหนวยของทานมีการตรวจสอบละซอมบํารุง

อาวุธยุทธปกรณแ฿หพรอม฿ชตลอดวลา ( X  = 4.50) ละหนวยงานของทานมีการบริหารจัดการทัพยากรการบิน฿ห

กิดความคุมคาสูงสุด ( X  = 4.44) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก หนวยงานของทานสามารถตอบสนอง

ภารกิจของกองทัพบก ฿นหลากหลายรูปบบเดป็นอยางดี ( X  = 4.27) 
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  2.3 ประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดานความพึงพอ฿จ฿นงาน 

ดยภาพรวมอยูระดับมาก ( X  = 4.36) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาทานมีความภาคภูมิ฿จ฿นความสําร็จของ

หนวยงานของทานที่ผานมา มีคาฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.52) รองลงมา เดกทานมีความสุข฿นการทํางาน เมคิดยาย

จากหนวยงานของทานเปหนวยงานอื่น ( X  = 4.44) ละหนวยงานของทานเดรับการยอมรับ ละช่ือมั่นจาก

ผูบังคับบัญชา ( X  = 4.38) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก ทานละพื่อนรวมงานมีความตั้ง฿จละอา

฿จ฿ส฿นการปฏิบัติงานท่ีเดรับ  ( X  = 4.28)   
 3. ความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก 
สังกัดกรมบิน ดยภาพรวมมีความสัมพันธแกันอยู฿นระดับคอนขางสูง (r = .701) ฿นทางบวก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีรายละอียดดังนี้ 
  3.1 ความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการป็นรายดานกับประสิทธิผลขององคแการตามการรับรู
ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวา อยู฿นระดับคอนขางต่ําถึงระดับคอนขางสูง (r = .374-.619) ฿นทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดยมิติรางวัล มีความสัมพันธแสูงที่สุด (r = .619)  
  3.2 ความสัมพันธแระหวางประสิทธิผลขององคแการป็นรายดานกับบรรยากาศองคแการ ตามการรับรู
ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวา อยู฿นระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูง (r = .536-.658) ฿นทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดยดานความพึงพอ฿จ฿นงาน มีความสัมพันธแสูงที่สุด (r = .658)  
  3.3 ความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการป็นรายดานกับประสิทธิผลขององคแการป็นรายด าน 
ตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวา อยู฿นระดับคอนขางต่ําถึงระดับคอนขางสูง ( r = .275-.577) 
฿นทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดยมิติรางวัลกับดานความพึงพอ฿จ฿นงาน มีความสัมพันธแสูงที่สุด 
(r = .577) 
 4. นวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ผูวิจัยเด
คัดลือกมิติบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ที่มีคาฉลี่ยต่ําที่สุดจํานวน 5 มิติ มิติ
ละ 2 ขอ เดมิติบรรยากาศองคแการที่ตองหานวทางการสงสริมทั้งหมด 10 ขอ มีนวทางการสงสริมดังนี ้
  4.1 มิติรางวัล  
   4.1.1 นวทาง฿นการ฿หคําช่ืนชมสําหรับผูปฏิบัติงานดีดน/มีผลงานดี พบวา ควร฿หคําช่ืนชม
อยางกวางขวาง ดยช่ืนชมหนาถวที่รวมพล หรือที่ประชุม ประกาศบนบอรแด หรือปูายประกาศของหนวย ช่ืนชม
ผานทางระบบสียงตามสาย ทรทัศนแผานสายคบิล ว็บเซตแของหนวย ละมอบประกาศนียบัตร หรือรางวัล 
สําหรับผูปฏิบัติงานดีดน/มีผลงานดี 
   4.1.2 นวทาง฿นการพิจารณาความดีความชอบพบวา ควรปฏิบัติตามขอบังคับ ระบียบ ละ
คําสั่งของกระทรวงกลาหม ละกองทัพบก ดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน฿นหวงนั้นๆ ลดความเมป็นธรรม 
ความเมปรง฿ส ระบบอุปถัมภแ ละพิ่มการมีสวนรวม฿นการพิจารณาของบุคลากรภาย฿นหนวยงาน 
  4.2 มิติความสี่ยงภัย  
   4.2.1 นวทาง฿นการลดความสี่ยง฿นการปฏิบัติงาน พบวา ควร฿หมีการวางผนกอน
ปฏิบัติงาน ดยเดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนปฏิบัติ฿หมีการตรวจความพรอมกอนปฏิบัติงาน ฿หกําลังพล
ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระบียบ คูมือ สงสริม฿หกําลังพล ละมีมาตรการความปลอดภยั฿นการปฏบิัติงาน4.2.2  นว
ทางการสงสริมรูปบบการทํางาน ฿หสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบันพบวา มีการสงสริม฿หมีการ฿ชทคนลยีมา
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ชวย฿นการปฏิบัติงาน สงสริม฿ห฿ชทรศัพทแคลื่อนที่บบสมารแตฟน พื่อรองรับอปพลิคชันที่ชวย฿นการ
ปฏิบัติงาน ชน LINE, Air Nav Pro, MotionX-GPS HD ป็นตน พื่อ฿หสามารถขาถึงขอมูลเดอยางสะดวกละ
รวดร็ว 
  4.3 มิติความขัดยง  
   4.3.1 นวทาง฿นการสงสริม฿หบุคลากร฿นหนวยงานสดงความคิดห็นที่ตกตาง พบวา ควร
฿หผูบังคับบัญชาทุกลําดับช้ันรับฟใงความคิดห็นอยางสรีของผู฿ตบังคับบัญชา ฿หมีการประชุมรวมกันทั้งหนวยงาน 
พื่อหานวทาง฿นการปฏิบัติ฿หป็นนวทางดียวกัน ฿หมีการระดมสมอง (Brainstorming) พื่อปิดอกาส฿ห
บุคลากรทุกคนเดสดงความคิดห็นรวมกัน พื่อหานวทาง฿นการวางผนปฏิบัติงาน หรือกเขปใญหารวมกันละ
฿หมีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action review) พื่อ฿หบุคลากรทุกคนเดสดงความคิดห็นหลังจาก
ปฏิบัติงานสร็จรียบรอย  
   4.3.2 นวทางนําผลปฏิบัติงานที่ป็นปใญหามา฿ชพื่อกเขขอผิดพลาดพบวา ควร฿หมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากจบภารกิจ ละบันทึกปใญหาจากการปฏิบัติงาน พื่อหานวทาง฿นการชวยหลือ 
ละกเข฿นการปฏิบัติงาน฿นครั้งตอเป เม฿หกิดปใญหา฿นลักษณะดิมอีก ละเมนําผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดมา
฿ช฿นการลงทษพียงอยางดียว ควรนํามาป็นผนบทรียน หรือขอตือน฿จเม฿หกิดขึ้นอีก 
  4.4 มิติสนับสนุน  
   4.4.1 นวทางการนะนําการปฏิบัติงาน พื่อ฿หงานบรรลุปูาหมายอยางป็นรูปธรรม พบวา
ควร฿หผูบังคับบัญชาทุกลําดับช้ันมีความ฿ส฿จ ละกํากับดูลการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นหนวยงาน ดย ชิญ
วิทยากรที่มีความรูฉพาะทาง มานะนําการปฏิบัติงาน จัด Unit School ฿นหนวยงานกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง จัดทําตําราคูมือ฿นการปฏิบัติงาน ละสงสริม฿หมีการศึกษาดูงานหนวยงานที่มีการปฏิบัติที่ป็นมาตรฐาน 
   4.4.2 นวทางการสงสริม฿หบุคลากร฿นหนวยงานศึกษาตอ฿นระดับที่สูงขึ้นพบวา ควรมีการ
ประชาสัมพันธแหลักสูตรที่กองทัพบก฿หทุน฿นการศึกษาทั้ง฿นละตางประทศ ดยอนุญาต฿หผูที่มีความประสงคแ
สามารถขารับการศึกษา฿นระดับที่สูงขึ้นเด มีการสนับสนุนงบประมาณ ละพิจารณาปรับตาํหนงที่หมาะสม฿หกับ
ผูสําร็จการศึกษา฿นระดับที่สูงขึ้น  
  4.5 มิติความป็นอันหน่ึงอันดียวกัน  
   4.5.1 นวทางการสงสริม฿หบุคลากร฿นหนวยงานทํางานดยคํานึงถึงผลประยชนแของ
สวนรวม พบวาควร฿หผูบังคับบัญชาทุกลําดับช้ันสงสริมการปฏิบัติงานที่ป็นสวนรวม ดยความสมัคร฿จของ
บุคลากร เมมีการบังคับ จัด฿หมีกิจกรรมการปลูกฝใงอุดมการณแทางทหาร฿หกับบุคลากร฿นหนวยงาน รื่อง ความ
สียสละพื่อประยชนแของสวนรวมอยูป็นประจํา ละจัด฿หมีการมอบรางวัล หรือ฿หคําช่ืนชมสําหรับผูที่ทํา
ประยชนแ฿หสวนรวม 
   4.5.2 นวทางการสงสริมการทํางานป็นทีม พบวาควรสงสริม฿หบุคลากรรูบทบาทหนาที่ของ
ตนองละพื่อนรวมงาน ยอมรับซึ่งกันละกัน฿หมีครงการฝึกอบรมกี่ยวกับการทํางานป็นทีมจัดกิจกรรมช่ือม
ความสัมพันธแระหวางบุคลากร฿นหนวย ละจัดขงขันการปฏิบัติงานป็นประจํา ดย฿หมีการสับปลี่ยนสมาชิก฿น
ทีมอยูสมอ พื่อ฿หเดมีการรียนรูซึ่งกันละกัน 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัย รื่อง การศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการตามการ
รับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ผูวิจัยมีขอคนพบละประด็นท่ีนาสน฿จควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1. บรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวาดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นรศรี สนมนตรี (2553) รื่องบรรยากาศองคแการละความผูกพันตอองคแการของ
ขาราชการตํารวจตระวนชายดนที่ 23 อําภอมือง จังหวัดสกลนคร ที่พบวา ระดับบรรยากาศองคแการตามความ
คิดห็นของขาราชการตํารวจตระวนชายดนที่ 23 อําภอมือง จังหวัดสกลนคร อยู฿นระดับมากละสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อดิศร  เสยรินทรแ (2555) รื่องความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับพฤติกรรมการทํางาน
ของขาราชการกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพเทย ที่พบวา ขาราชการกรมการสื่อสาร ทหาร 
กองบัญชาการกองทัพเทย มีความคิดห็นกี่ยวกับบรรยากาศองคแการ฿นภาพรวม อยู฿นระดับมาก ละมื่อพิจารณา
ป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงที่สุดคือ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ มิติความอบอุน มิติความ
รับผิดชอบ มิติครงสราง มิติความป็นอันหนึ่งอันดียวกัน มิติสนับสนุน มิติความสี่ยงภัย มิติความขัดยง สวนดาน
ที่มีคาฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มิติรางวัล นื่องจากกรมบินป็นหนวยงานราชการจึงมีการกําหนดครงสรางการทํางาน สาย
การบังคับบัญชา กฎระบียบ ขอบังคับ฿นการปฏิบัติงานที่ชัดจน ซึ่ง฿นการปฏิบัติการบินตละภารกิจจะมีความ
สี่ยงสูง  นักบินละชางอากาศยานจะตองมีความพรอม รูหนาที่ความรับผิดชอบของตนอง ชวยหลือซึ่งกันละกัน 
พื่อความสําร็จของภารกิจอยางปลอดภัย ตหนวยงานป็นหนวยงานราชการจึงมีผลตอบทนที่นอยกวาหนวยงาน
อกชน ที่เดรับผลตอบทนรวมถึงสวัสดิการที่ดีกวา  
 2. ประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวา ดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ วันทนี ระดาบุตร (2556) รื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสทิธิผล
ของสํานักงานคุมประพฤติ฿นขตตรวจราชการที่ 11 ที่พบวา ประสิทธิผลของสํานักงาน ตามความคิดห็นของ
จาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติ฿นขตตรวจราชการที่ 11 ดยรวมอยู฿นระดับมาก  ละมื่อพิจารณาป็นรายดาน
พบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ดานความพึงพอ฿จ฿นงาน ละดานความสามารถ
฿นการผลิต ตามลําดับ นื่องจากกรมบิน สามารถตอบสนองตอภารกิจบินที่เดรับ฿นหวงที่ผานมาเดป็นอยางดี ชน 
การจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจของศูนยแปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภาย฿นราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การฝึกซักซอมผนปูองกันประทศ รวมถึงการสนับสนุน฿นการชวยหลือบรรทา
สาธารณภัยที่กิดขึ้น ดยมีการบริหารทรัพยากรการบินที่มีอยางจํากัด฿หกิดความคุมคาสูงสุด ทํา฿หเดรับการ
ยอมรับ ละช่ือมั่นจากผูบังคับบัญชาทุกลําดับช้ัน สงผล฿หนักบินทหารบกมีความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ตดวย
ขอจํากัดของงบประมาณที่เดรับ ทํา฿หเมสามารถผลิตนักบินทหารบก รวมถึงการจัดหาอาวุธ ยุทธปกรณแ อากาศ
ยานที่ทันสมัย฿หต็มตามอัตราที่อนุมัติเด  
 3. ความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก 
สังกัดกรมบิน พบวา ดยภาพรวมมีความสัมพันธแกันอยู฿นระดับคอนขางสูงซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิติมา 
จํานงคแลิศ (2550) รื่องความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงกลยุทธแของหัวหนาหอผูปุวย บรรยากาศองคแการ กับ
ประสิทธิผลของหอผูปุวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ รงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่พบวา บรรยากาศ
องคแการมีความสัมพันธแทางบวก฿นระดับสูงกับประสิทธิผลของหอผูปุวย ละสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประภา
รัตนแ บขุนทด (2544) รื่องความสัมพันธแระหวางการปฏิบัติบทบาทดานการบริหารของหัวหนาหอผูปุวย 
บรรยากาศองคแการ กับประสิทธิผลของหอผูปุวยตามการรับรูของพยาบาลประจําการ รงพยาบาลชุมชน ที่พบวา 
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บรรยากาศองคแการมีความสัมพันธแทางบวก฿นระดับสูง กับประสิทธิผลของหอผูปุวยตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการนื่องจากนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มีการรับรูบรรยากาศองคแการดยภาพรวม อยู฿นระดับมาก สงผล
฿หสามารถปฏิบัติงานเดอยางต็มกําลังละความสามารถทํา฿หประสิทธิผลขององคแการอยู฿นระดับมากตามเปดวย 
  มื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการป็นรายดานกับประสิทธิผลขององคแการ ตาม
การรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวามิติรางวัล มีความสัมพันธแสูงที่สุด ( r = .619) อาจนื่องมาจากมิติ
รางวัลคือ ผลตอบทนที่เดจากการปฏิบัติงานของนักบินทหารบก ถานักบินทหารบกมีความพึงพอ฿จมิติรางวัล฿น
ระดับมาก ยอมทํา฿หการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลระดับมากตามเปดวย 
  มื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางประสิทธิผลขององคแการป็นรายดานกับบรรยากาศองคแการ ตาม
การรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบินพบวา ดานความพึงพอ฿จ฿นงาน มีความสัมพันธแสูงที่สุด (r = .658) มื่อ
นักบินทหารบกมีความพึงพอ฿จ฿นงานยอมทํา฿หมีการรับรูบรรยากาศองคแการมากตามเปดวยพราะงานก็ถือวาป็น
สวนหน่ึงของบรรยากาศองคแการ 
  มื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการป็นรายดานกับประสิทธิผลขององคแการป็นราย
ดาน ตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบวา มิติรางวัลกับดานความพึงพอ฿จ฿นงาน มีความสัมพันธแสูง
ที่สุด (r = .577) นื่องจากนักบินทหารบกเดรับการตอบทนดวยมิติรางวัล฿นระดับมาก ความพึงพอ฿จ฿นงานก็จะ
อยู฿นระดับมากดวย รองลงมา เดก มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานกับดานประสิทธิภาพ (r = .576) นื่องจากนักบิน
ทหารบกมีการปฏิบัติงานตามระบียบ คูมือที่กําหนดเว มีมาตรฐาน฿นการปฏิบัติงานทํา฿หมีการ฿ชทรัพยากรการบิน
฿หกิดประยชนแ ประหยัด ละปลอดภัย สงผล฿หประสิทธิภาพขององคแการดีดวย 
 4. นวทางการสงสริมบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดยการ
สัมภาษณแผู฿หขอมูลจํานวน 5 มิติ ผูวิจัยอภิปรายผลดยสรุปป็นประด็น ดังน้ี คือ 
  4.1 มิติรางวัลควรมีการช่ืนชมอยางกวางขวาง ชน ตอหนากําลังพล ระบบสียงตามสาย ทรทัศนแ
ผานสายคบิล ว็บเซตแของหนวย ฿นทันทีสําหรับผูปฏิบัติงานดีดน พื่อป็นบบอยางที่ดี฿หกับบุคคลอื่นๆ  ละ
ควรพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ลดความเมป็นธรรม ดย฿หบุคลากรทุกคนเดมีสวนรวม
สอดคลองกับนวคิดของ Fink, Stephen and Willits (1983) ที่วา บุคคล฿นองคแการที่เดรับรางวัล เดรับการลื่อน
ตําหนงสูงข้ึน จะมีอํานาจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น สงผล฿หองคแการบรรลุปูาหมาย  
  4.2 มิติความสี่ยงภัยควรมีการวางผน ตรวจความพรอมกอนปฏิบัติงานดยปฏิบัติตามคูมืออยาง
ครงครัด ฿หกําลังพลมีจิตสํานึก฿นความปลอดภัย ละควรสงสริมการ฿ชทคนลยีมาชวย฿นการปฏิบัติงาน พื่อลด
ความสี่ยง฿นการปฏิบัติงาน สอดคลองกับนวคิดของ Woodware, Lawrence and LorchSteers (Gibson et 
al.  1973 : 315-316) ที่วา บรรยากาศองคแการ ป็นการบริหารงานท่ียึดความสัมพันธแระหวางสภาพวดลอม 
฿นองคแการ ทคนลยี ครงสรางขององคแการ ละการปฏิบัติงาน 
  4.3 มิติความขัดยงควร฿หผูบังคับบัญชาทุกลําดับช้ันรับฟใงความคิดห็นที่ตกตางของบุคลากร พื่อ
ลดความขัดยงดยการหานวทางปฏิบัติงาน฿หป็นนวทางดียวกัน ละควรนําปใญหาจากการปฏิบัติ มาหานว
ทางกเข หรือป็นบทรียน พื่อเม฿หกิดปใญหา฿นลักษณะดิมขึ้นอีก สอดคลองกับนวคิดของ Owen (1991 : 
184-186) ที่วา บรรยากาศบบปิดคือ องคแการที่ผูบริหารปิดอกาส฿หผูรวมงานสดงความคิดห็นละ
ความสามารถ สงผล฿หองคแการสามารถบรรลุปูาหมายอยางรวดร็ว  
  4.4 มิติสนับสนุนควรสงสริม฿หมีการนะนําการปฏิบัติงานจากผูช่ียวชาญฉพาะดาน ชน การชิญ
วิทยากรที่มีความรูมานะนํา การจัด Unit School รวมถึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ละควรสนับสนุน฿หบุคลากร
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฿นหนวยงานเดมีอกาสขารับการศึกษา฿นระดับที่สูงขึ้น พื่อป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สอดคลองกับ
นวคิดของ Likert (1961) ที่วา บรรยากาศองคแการบบมีสวนรวม ท่ีผูบริหาร฿หการสนับสนุน เววาง฿จละจริง฿จ 
ตอบุคคล฿นองคแการ พื่อนําเปสูประสิทธิภาพขององคแการ 
  4.5 มิติความป็นอันหน่ึงอันดียวกัน ควรสงสริม฿หมีการทํางานป็นทีม ดย฿หบุคลากร฿นหนวยงาน
รูบทบาทหนาที่ของตนองละพื่อนรวมงาน ยอมรับซึ่งกันละกัน ละควรปลูกฝใงจิตสํานึก฿นรื่องความสียสละ
พื่อประยชนแของสวนรวม สอดคลองกับนวคิดของ Fox (1973) ที่วา ตละบุคคลตองรูละขา฿จ฿นพื่อนรวมงาน 
฿นการปฏิบัติงาน฿นองคแการ฿ดๆ นั้น ผูรวมงาน฿นองคแการจะตองมีความพึงพอ฿จ฿นหนาที่การงานที่ทําอยู รวมมือ
รวม฿จ฿นการทํางานดวยความตั้ง฿จละต็ม฿จ มีการอื้ออาทรซึ่งกันละกัน มีการชวยหลือกื้อกูลกัน ชวยกันคิด
หารนวทางปฏิบัติละกปใญหาตางๆ รวมกัน  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาบรรยากาศองคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบินดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมากละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มิติรางวัล ดังนั้นผูบังคับบัญชาทุกลําดับ
ช้ันจึงควร฿หความสําคัญกับมิติรางวัลที่ป็นผลตอบทน฿นการปฏิบัติงาน เมวาจะป็นงินดือน บี้ยลี้ยง คําช่ืนชม 
การพิจารณาบําหน็จประจําปี ความมั่นคงละกาวหนา฿นชีวิตราชการ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆพื่อ฿หนักบินทหารบก
มีความพึงพอ฿จ สามารถปฏิบัติงานเดอยางต็มความรูความสามารถ 
 2. จากการศึกษาประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ดยภาพรวมอยู
฿นระดับมาก ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานความสามารถ฿นการผลิตดังนั้น
ผูบังคับบัญชาระดับสูงจึงควรมีการวางผน฿นการผลิตละรักษานักบินทหารบก฿หสามารถปฏิบัติงาน฿นหนวยบิน
รวมถึงจัดหาอากาศยาน฿หพียงพอ พื่อ฿หสามารถตอบสนองตอภารกิจที่เดรับ 
 3. จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับประสิทธิผลขององคแการตามการรับรูของ
นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มีความสัมพันธแกัน฿นระดับคอนขางสูงละมือ่พิจารณาป็นรายดานพบวามิติรางวัล มี
ความสัมพันธแสูงที่สุด ดังนั้นผูบังคับบัญชาควรสงสริมบรรยากาศองคแการดานมิติรางวัล นื่องจากมีความสัมพันธแตอ
ประสิทธิผลขององคแการมื่อนักบินทหารบกมีการรับรูบรรยากาศองคแการ ดานมิติรางวัล ที่ดี จะสงผล฿หสามารถ
ปฏิบัติงานเดอยางต็มความสามารถสงผล฿หประสิทธิผลขององคแการอยู฿นระดับมากดวย 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษา฿นครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสาร ความ
ผูกพันละความพึงพอ฿จ฿นงาน ละบรรยากาศ฿นองคแกรที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน
฿นกรุงทพมหานคร ดย฿ชบบสอบถามปลายปิด฿นการก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร จํานวน 200 คน สถิติชิงอนุมานที่฿ชทดสอบสมมติฐาน คือ  การวิคราะหแความถดถอยชิงพหุ ผล
การศึกษาพบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเด
ฉลี่ยตอดือน 25,001-35,000 บาท มีระยะวลาการทํางาน฿นองคแกรปใจจุบันนอยกวา 5 ปี ละปใจจัยที่มีอิทธิพล
ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร เดก ความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿น
การสื่อสาร ความพึงพอ฿จ฿นงาน ละบรรยากาศ฿นองคแกร คิดป็นรอยละ 65.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนความผูกพัน฿นงานเมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร  
คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณแ, ความสามารถ฿นการสื่อสาร, ผลการปฏิบัติงาน  
 
ABSTRACT 
 This research was aimed primarily to study emotional intelligence, communication 
competency, job engagement and satisfaction, and organizational climate influencing job 
performance of private companies’ employees in Bangkok.  Close-ended questionnaires were 
used for data collection from 200 private companies’ employees in Bangkok. Inferential statistics 
used for the hypothesis testing was multiple regression analysis.  The results showed that most 
of the respondents were females between 20-29 years of age with educational backgrounds of 
bachelor’s degree, earned an average monthly income of 25,001-35,000 baht. They have worked 
for their current workplaces less than 5 years.  In addition, the factors influencing job 
performance of private companies’ employees in Bangkok were the emotional intelligence, 
communication competency, job satisfaction, and organizational climate, accounting for 66.1 
percent with the significant level of .05. The job engagement did not affect job performance of 
private companies’ employees in Bangkok.  
Keywords : Emotional Intelligence, Communication Competency, Job Performance  
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สภาวะปใจจุบันของประทศเทยตองผชิญกับการปลี่ยนปลง฿นดานสังคม ละศรษฐกิจ ของลกเป
อยางรวดร็ว ซึ่งมีผลกระทบละกิดการขงขันกันอยางรุนรง ละสงผลตอองคแกรตางๆ จําป็นจะตองปรับตัว฿ห
ทันตอการปลี่ยนปลงท่ีกิดขึ้น ซึ่งปใจจัยสําคัญที่จะทํา฿หองคแกรสามารถดํานินเปเดอยางมีประสิทธิภาพละกิด
ประสิทธิผลหรือหนือคูขงเด จําป็นตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงนยบายภาครัฐท่ีตองการ฿หประทศเทย
กาวเปสูความ ป็นผูนํา฿นระดับภูมิภาคภาย฿นนวคิด Thailand 4.0 ที่สงผล฿หผูบริหารละฝุายบุคคลขององคแกร
ตางๆ จะตองปรับการบริหารองคแกร฿หสอดคลองกับยุคที่ศรษฐกิจขับคลื่อนดวยนวัตกรรม ละตองผชิญกับการ
ปลี่ยนผานของกลุมคนทํางาน฿นชวงอายุที่หลากหลายทยอยขาสูตลาดรงงานอยางตอนื่อง ทํา฿หฝุายทรัพยากร
บุคคลตองทําความขา฿จรงงานเทยรุน฿หมที่มีทัศนคติละมุมมองความคิดที่ปลก฿หมละตกตางจากคนรุน
กอนๆ ดยสิ้นชิง (นพวรรณ จุลกนิษฐ, 2560)  ซึ่งจากผลการสํารวจ พบวา บริษัทหรือองคแกร฿นประทศเทยที่กลุม
คนรุน฿หมมีความตองการรวมงานดวยมากที่สุด ป็นบริษัทช้ันนําราย฿หญทั้ง฿นประทศละตางประทศ (จ฿อบสแ ดีบี, 2560)  
เดก บริษัท฿นครืออสซีจี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท กูกิ้ล บริษัท ตยตา มอตอรแ ประทศเทย จํากัด 
ละบริษัท การบินเทย จํากัด (มหาชน) (มารแก็ตติ้ง อุปสแ, 2560)  
 ปใจจุบันการพิ่มประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) พื่อ฿ห
สามารถขงขันเดนั้น องคแกรตางๆ มักจะนนที่คนหรือบุคลากรป็นสําคัญ หากผูปฏิบัติงานมีศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละสามารถปฏิบัติงานเดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึง การบรรลุผลสําร็จขององคแกร การที่องคแกร
จะประสบความสําร็จละอยูรอดเดนั้นขึ้นอยูกับการบริหารงานบุคคลขององคแกรนั้นๆ หากองคแกร฿ดมีบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ องคแกรนั้นยอมประสบผลสําร็จ฿นการดํานินงาน ดยการขับคลื่อนองคแกร฿หเปสูความสําร็จ
จะกิดขึ้นมิเดหากองคแกรปราศจากบุคลากรที่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรู  
ความสามารถ ความคิดริริ่มสรางสรรคและพรอมที่จะปฏิบัติงาน฿หกับองคแกรอยางอุทิศกายละ฿จ พื่อประยชนแ
สูงสุดขององคแกร (สุดารัตนแ ธีรธรรมธาดา ละนิตนา ฐานิตธนกร. 2558) ดังนั้น องคแกรตางๆ จึงจําป็นที่จะตอง
สรางรงจูง฿จพื่อเปกระตุน฿หพนักงานปฏิบัติงานเดอยางมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผล฿หองคแกรละพนักงาน
ประสบผลสําร็จรวมกัน รวมถึงการที่องคแกรมีบุคลกรหรือพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณแ (Emotional 
Intelligence) จะสามารถนําพาองคแกรสูความสําร็จ พราะบุคลากรหลานั้นจะตระหนักละทราบถึงศักยภาพของ
ตนอง มีความมุงมั่น฿นการทํางาน฿หบรรลุปูาหมาย สามารถตัดสิน฿จกปใญหาละสดงออกอยางมีประสิทธิภาพ 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นละสามารถสดงความคิดห็นที่ขัดยงเดอยางสรางสรรคแสามารถควบคุมอารมณและ
ความตองการของตนอง ขา฿จละยอมรับความคิดห็นของผูอื่นละมีความรับผิดชอบตอสวนรวม (Dhani and 
Sharma, 2017)  
 นอกจากนี้ ความสามารถ฿นการสื่อสาร (Communication Competency) ของพนักงานที่สามารถ
สื่อสารละทํางานรวมกับผูอื่น ฿นการกเขปใญหาละวิคราะหแปใญหาตางๆ รวมถึงการรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น 
มีผลป็นอยางยิ่งตอการปรับปรุงการทํางาน฿หมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ละพบวา การสื่อสารอยางเมป็นทางการกับ
พื่อนรวมงาน สามารถชวยรักษาความสัมพันธแที่ดีละพิ่มประสิทธิภาพ฿นการทํางานเด  (Yu and Ko, 2017)   
พนักงานท่ีทํางานมีประสิทธิภาพนั้น พบวา ความผูกพัน฿นงาน (Job Engagement) ป็นปใจจัยหนึ่งที่ทํา฿หพนักงาน
กิดความรูสึกภาคภูมิ฿จละสามารถทํางานดวยความสุขละสนุกกับการทํางาน (Cartwright, 2006) ละสงผลตอ
ความพึงพอ฿จ฿นงาน (Job Satisfaction)  นอกจากนี้ บรรยากาศ฿นองคแกร (Organizational Climate) ยังป็น
ปใจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการทํางานของพนักงาน  (Groen, Wouters, and 
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Wilderom, 2017) หากองคแกรมีสภาพวดลอมละบรรยากาศ฿นการทํางานท่ีดี ยิ่งชวยทํา฿หพนักงานกิดความพึง
พอ฿จ฿นการทํางาน สามารถทําผลงาน฿หออกมาดียิ่งขึ้น (จ฿อบสแ ดีบี, 2560) ที่สําคัญนอกจากจะชวยรักษาพนักงาน
฿หอยูกับองคแกรลว ยังป็นปใจจัยดึงดูดความสน฿จของบุคคลากรที่มีความสามารถ฿หขามารวมทํางานกับองคแกรอีก
ดวย  (Chaudhary, Rangnekar, and Barua, 2014) 
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาปใจจัย  ความฉลาด
ทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสาร ความผูกพันละความพึงพอ฿จ฿นงาน ละบรรยากาศ฿นองคแกรที่มีอิทธิพล
ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร พื่อป็นนวทาง฿หกับผูบริหารองคแกรละผูที่
สน฿จเด นําเปปรับปรุงกระบวนการทํางานพื่อพิ่มศักยภาพ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นองคแกร฿หมี  
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานเดดียิ่งขึ้น ตลอดจนนําผลการวิจัยที่เดเปป็นขอมูลประกอบการตัดสิน฿จละการ
วางผนพัฒนาองคแกร฿นดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแเดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 งานวิจัย฿นครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสาร ความผูกพัน
ละความพึงพอ฿จ฿นงาน ละบรรยากาศ฿นองคแกรที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ความฉลาดทางอารมณ๑ (Emotional Intelligence) หมายถึง การรับรูถึงศักยภาพของตนอง 
ความสามารถตัดสิน฿จ กปใญหา ละสดงออกอยางมีประสิทธิภาพ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นละสามา รถ
สดงความคิดห็นที่ขัดยงเดอยางสรางสรรคแ ความสามารถ฿นการควบคุมอารมณและความตองการของตนอง  
รวมถึงความขา฿จละยอมรับความคิดห็นของผูอื่น ความขา฿จถึงความรูสึกของตนองละผูอื่น รูจุดดนละจุด
ดอยของตนอง ละรูจักบริหารควบคุมการจัดการดวยการสดงออกทางอารมณแ ความรูสึกที่ปรากฏภายนอกเด
อยางหมาะสม มีความมุงมั่น฿นการทํางาน฿หบรรลุปูาหมาย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ความสามารถในการสื่อสาร  (Communication Competency) หมายถึง ความสามารถ฿นการ฿ช
รูปบบการติดตอสื่อสาร฿หมีประสิทธิภาพ฿นการทํางาน การประสานงานกับพ่ือนรวมงานหรือหนวยงานอื่นๆ ผาน
ชองทางการสื่อสารตางๆ ความสามารถสื่อสารละทํางานรวมกับผูอื่นพื่อกเขปใญหาละวิคราะหแปใญหาตางๆ ฿น
การทํางานเดป็นอยางดี ละการรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น พื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน฿หมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมถึงการสื่อสารอยางเมป็นทางการกับพื่อนรวมงาน สามารถชวยรักษาความสัมพันธแท่ีดีละพิ่มประสิทธิภาพ฿น
การทํางาน 
 ความผูกพันในงาน (Job Engagement)  หมายถึง ทัศนคติ ความรูสึกนึก คิดละพฤติกรรมที่บุคคลต
ละคนสดงออกตอองคแการที่ตนองอยู ดยยอมรับปูาหมาย คานิยม ขององคแการ มีความรูสึกวาตนองป็นสวน
หนึ่งขององคแการ ต็ม฿จละมุงมั่นท่ีจะ฿ชความพยายามอยางต็มที่พ่ือความสําร็จขององคแการ รวมทั้งจงรักภักดีตอ
องคแการที่ตนองอยู ละตองการที่จะอยูกับ องคแการตอเป  
 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรูสึกพอ฿จ฿นงานที่ทําละต็ม฿จ฿นการที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น฿หบรรลุ วัตถุประสงคแขององคแการ จตคติ฿นทางบวกของ บุคคลที่มีตองานหรือกิจกรรมที่ขาทําซึ่ง
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ป็นผล฿หบุคคลกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นท่ีจะทํางาน มีขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางาน สิ่งหลานี้จะมี
ผลตอประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอความสําร็จละป็นเปตามปูาหมายขององคแการ  
 บรรยากาศภายในองค๑กร (Organizational Climate) หมายถึง สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล฿น
องคแกรนั้น ซึ่งบรรยากาศองคแกรสรางขึ้นเดดวยหัวหนาหนวยงาน บรรยากาศองคแกรที่ดีจะสงผล฿หบุคคลมีการ
ทํางานท่ีดียิ่งขึ้น สิ่งท่ีจะสราง฿หกิดบรรยากาศที่ดีหมาะกการทํางาน เดกการมีการบังคับบัญชาท่ีดี การที่สมาชิก
องคแกรมีขวัญละกําลัง฿จ฿นการทํางานท่ีดี รวมทั้งการที่องคแกร฿นสภาพวดลอมทางกายภาพ ทางสังคม ทางจิต฿จที่
ดีพียงพอทีจ่ะสริมสราง฿หกิดบรรยากาศที่ดีเด ฿นบรรยากาศ฿นองคแกรที่ดี ผูบริหารละบุคลากรมีความพยายาม
฿นการลดชองวางของความสัมพันธแระหวางหัวหนาละลูกนอง ผูบริหาร฿หอกาสพนักงานทุกระดับมีสวนรวม฿นการ
ตัดสิน฿จ พื่อ฿หพนักงานทุกคนทํางานรวมกันอยางมีความสุข  
 ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานที่เดรับมอบหมาย฿หบรรลุตาม
ปูาหมายละมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่หนวยงานกําหนดเว ซึ่งกอ฿หกิดความรูสึกพึงพอ฿จละความยินดีตอ
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถ บรรลุทั้ง฿นชิงปริมาณละคุณภาพของงานกอนระยะวลาที่กําหนดหรือดํานินการ
สําร็จภาย฿นระยะวลาที่กําหนด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษารื่อง ความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสาร ความผูกพันละความพึงพอ฿จ฿นงาน 
ละบรรยากาศ฿นองคแกรที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร  มีกรอบ
นวคิดการวิจัย ดังสดง฿นภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที ่1: กรอบนวคิดของงานวิจัย 

 
 กรอบนวความคิดดังกลาวสดงความสัมพันธแระหวางตัวปรอิสระ เดก 1) ความฉลาดทางอารมณแ  
ภาย฿ตนวความคิดของ Dhani and Sharma (2017) จากการศึกษารื่อง Effect of emotional intelligence 
on job performance of IT employees: A gender study 2) ความสามารถ฿นการสื่อสาร ภาย฿ตนวความคิด
ของ Yu and Ko (2017) จากการศึกษารื่อง Communication competency as a mediator in the self-
leadership to job performance relationship 3) ความผูกพัน฿นงาน ภาย฿ตนวความคิดของ Cartwright 

บรรยากาศ฿นองคแกร (Organizational Climate) 

ความสามารถดานการส่ือสาร (Communication Competency) 

ความผูกพัน฿นงาน (Job Engagement) 

ความพึงพอ฿จ฿นงาน (Job Satisfaction) 

ความฉลาดทางอารมณแ (Emotional Intelligence) 

ผลการปฏิบัติงาน 

(Job Performance) 
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and Holmes (2017) จากการศึกษารื่อง The meaning of work: The challenge of regaining employee 
engagement and reducing cynicism 4) ความพึงพอ฿จ฿นงาน ภาย฿ตนวความคิดของ Kalkavan and 
Katrinli (2014) จากการศึกษาวิจัยรื่อง The effects of managerial coaching behaviors on the 
employees’perception of job satisfaction, organizational commitment, and job performance: Case 
study on insurance industry in Turkey ละ 5) บรรยากาศภาย฿นองคแกร ภาย฿ตนวความคิดของ 
Chaudhary, Rangnekar and Barua (2014) จากการศึกษารื่อง Organizational climate, climate strength 
and work engagement ซึ่งมีอิทธิพลตอตัวปรอิสระ คือ ผลการปฏิบัติงาน ภาย฿ตนวความคิดของ Groen, 
Wouters and Wilderom (2017) จากการศึกษารื่อง Employee participation, performance metrics, and 
job performance: A survey study based on self-determination theory 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอยําง  
  ประชากรละตัวอยาง฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทํางาน฿นบริษัทอกชนละพักอาศัยอยู฿น
กรุงทพมหานคร ผูวิจัยเดกําหนดขนาดตัวอยาง ดยการทดสอบบบสอบถามกับตัวอยาง จํานวน 40 ชุด ละ
คํานวณหาคา Partial R2 พื่อนําเปประมาณคาขนาดตัวอยางดย฿ชปรกรมสําร็จรูป G*Power ซึ่งป็นปรกรม
ที่สรางจากสูตรของ Cohen (1977) ผานการตรวจสอบละรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวนมากสําหรับการ
กําหนดขนาดตัวอยาง฿หถูกตองละทันสมัย (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณคาตัวอยาง ดยมีคา 
Partial R2  ทากับ 0.0925142 ละขนาดอิทธิพล (Effect size) ทากับ 0.1019456 ความนาจะป็นของความ

คลาดคลื่อน฿นการทดสอบประภทหน่ึง (α) ทากับ 0.05 จํานวนตัวปรทํานายทากับ 5 อํานาจการทดสอบ (1-ß) 
ทากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงเดขนาดกลุมตัวอยาง (Total Sample Size) จํานวน 200 ตัวอยาง 
 2. การสุํมตัวอยําง  
  การก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยเดกําหนดวิธีการคัดลือกตัวอยางบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) ดยริ่มตนดวย 1) การวิธีสุมตัวอยางบบงาย (Simple Random Sampling) ดยทําการจับสลากสุม
ตัวทนขต 5 ขต จากทั้งหมด 50 ขต ดยขตที่เดจากการสุม คือ ขตดินดง ขตคลองตย ขตลาดพราว ขต
บางกะปิ ละขตบางรัก หลังจากนั้น฿ช 2) วิธีการสุมตัวอยางบบสัดสวน (Proportional Sampling) ดยการ
คํานวณพื่อก็บขอมูลตัวอยาง฿นตละขตตามสัดสวนประชากร฿นตละขต เดก ขตดินดง 27 คน ขต
คลองตย 40 คน ขตลาดพราว 47 คน ขตบางกะปิ 57 คน ละขตบางรัก 29 คน ละ฿ช 3) วิธีสุมตัวอยางบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ดยการจกบบสอบถาม฿หกลุมตัวอยาง ณ บริวณหนาอาคารสํานักงาน฿น
ขตตางๆ ที่เดทําการสุมเว พื่อ฿หขอมูลที่เดมีการกระจายละเดผลการศึกษาท่ีนาชื่อถือ   
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ  บบสอบถามปลายปิดที่สรางจากการทบทวนนวคิด ทฤษฏี
ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ละผานการทดสอบ ดังนี้  
  - ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดยนําบบสอบถามที่สรางขึ้นสนอ฿หผูช่ียวชาญจํานวน 
3 ทาน พิจารณาความหมาะสมของนื้อหา ภาษาที่฿ช ความครบถวนละความสอดคลองของนื้อหาของคําถาม 
  - ความเชื่อมั่น (Reliability) ดยนําบบสอบถามทดลองจก฿หกับตัวอยางจํานวน 40 ชุด ละนํามา
วิคราะหแความชื่อมั่นของบบสอบถามดวยปรกรม SPSS ผลการวิคราะหแ (Scale Reliability Analysis) พบวา 
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คําถาม฿นตละดานมีระดับความช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยูระหวาง 0.727 - 0.885 ละมื่อ
นําเป฿ชกับกลุมตัวอยาง฿นการศึกษาจํานวน 200 ชุด พบวา คําถาม฿นตละดานมีระดับความช่ือมั่นอยูระหวาง 
0.806 - 0.925 ซึ่งมีคาความชื่อมั่นตามกณฑแของ Nunnally (1978) สามารถนํามา฿ช฿นงานวิจัยเด  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบ้ืองต๎น 
ผลการศึกษาขอมูลบื้องตน พบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็นรอยละ 56.5 มีอายุ 20-29 ปี 
คิดป็นรอยละ 45.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 67.5 มีรายเดฉลี่ยตอดือน 25,001-35,000 บาท 
คิดป็นรอยละ 36.0 มีประสบการณแ฿นการทํางานนอยกวา 3 ปี คิดป็นรอยละ 33.5 ละมีระยะวลาการทํางาน฿น
องคแกรปใจจุบันนอยกวา 5 ปี คิดป็นรอยละ 70.5 ดังสดง฿นตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม (n = 200) 

ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน (คน) ร๎อยละ (%) 
พศ ชาย 87 43.5 
 หญิง 113 56.5 
อาย ุ ต่ํากวา 20 ปี 7 3.5 
 20 – 29 ปี 91 45.5 
  30 – 39 ปี 51 25.5 
 40 – 49 ปี 39 19.5 
 50 ปี ข้ึนเป  12 6.0 
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตร ี  17 8.5 
 ปริญญาตร ี 135 67.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 48 24.0 
รายเดฉลี่ยตอดือน ต่ํากวา 15,000 บาท 11 5.5 
 15,001-25,000 บาท 64 32.0 
 25,001-35,000 บาท 72 36.0 
 35,001-45,000 บาท 35 17.58 
 45,001 บาท ข้ึนเป 18 9.0 
ประสบการณแ฿นการทํางาน นอยกวา 3 ป ี 67 33.5 
 3-6 ปี 95 47.5 
 7-9 ปี  31 15.5 
 มากกวา 9 ปี 7 3.5 
ระยะวลาการทํางาน฿นองคแกร
ปใจจุบัน 

นอยกวา 5 ปี 141 70.5 
5-10 ปี  51 25.5 

 มากกวา 10 ปี 9 4.5 
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 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จากดังตารางที่  2 กอนนําตัวปรอิสระ฿ดๆ ขาสูสมการถดถอยผูวิจัยเดมีการตรวจสอบ 
Multicollinearity ดย฿ชคา Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งคา VIF ที่มีคากิน 5.0 สดงวา ตัวปรอิสระมี
ความสัมพันธแกันอง (Zikmund, Babin, Carr, and Griffin, 2013, p.590) ผลการวิคราะหแ พบวา คา VIF ของตัว
ปรอิสระมีคาตั้งต 1.247–3.977 จึงเมกิดปใญหา Multicollinearity รวมถึงคา Tolerance ของตัวปรอิสระ มี
คาทากับ .421-.568 ซึ่งมีคาต่ํากวากณฑแขั้นต่ําคือ > 0.40 (Allison, 1999) สดงวา ตัวปรอิสระเมมี
ความสัมพันธแกัน  
  ผลการทดสอบสมมติฐานดย฿ชการวิคราะหแถดถอยชิงพหุ ผลการวิคราะหแสมการถดถอยชิงพหุ 
พบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เดก ความฉลาดทางอารมณแ (Sig. = .000) ความสามารถ฿นการสื่อสาร (Sig. = .027) ความพึง
พอ฿จ฿นงาน (Sig. = .015) ละบรรยากาศ฿นองคแกร (Sig. = .002) ดยความฉลาดทางอารมณแ (ß = .479) มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา เดก ความสามารถ฿น
การสื่อสาร (ß = .331) ความพึงพอ฿จ฿นงาน (ß = .286) ละบรรยากาศ฿นองคแกร (ß = .216) ตามลําดับ สวน
ความผูกพัน฿นงาน (Sig. = 0.816) เมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
 นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การกําหนด R2 =.651 สดง฿หห็นวา ความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿น
การสื่อสาร ความพึงพอ฿จ฿นงาน ละบรรยากาศ฿นองคแกรสามารถพยากรณแอิทธิพลที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร คิดป็นรอยละ 65.1 ที่หลืออีกรอยละ 44.9 ป็นผลสืบนื่องจากตัวปร
อื่นที่เมเดนํามาศึกษา 
 
ตารางที่ 2: การวิคราะหแสดงคาสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุของปใจจัยที่มีอิทธพิลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ป๓จจัย  S.D. 
ผลการปฏิบัติงาน 

b S.E. ß t Sig. Toleranc
e 

VIF 

คาคงท่ี - - .219 .185 - .833 .405 - - 
ความฉลาดทางอารมณแ 3.273 .556 .495 .065 .479 4.592 .000* .568 1.247 
ความสามารถ฿นการสื่อสาร 3.321 .582 .315 .063 .311 5.603 .002* .541 3.977 
ความผูกพัน฿นงาน 3.303 .645 .094 .078 .089 1.231 .219 .421 3.916 
ความพึงพอ฿จ฿นงาน 3.326 .638 .297 .056 .286 3.136 .015* .475 3.131 
บรรยากาศ฿นองคแกร 3.321 .582 .275 .062 .219 2.592 .027* .430 2.231 
R2 = .651, F= 111.312, *p<0.05            
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อภิปรายผล  
 การศึกษารื่อง ความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสาร ความผูกพันละความพึงพอ฿จ฿นงาน 
ละบรรยากาศ฿นองคแกรที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเดนํา
ผลสรุปการวิคราะหแมาชื่อมยงกับนวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยที่กี่ยวของ ดยสามารถนํามาอภิปรายผลเด ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ความฉลาดทางอารมณแมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความฉลาดทางอารมณแมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ นื่องจากพนักงานที่มีความ
ฉลาดทางอารมณแ ทราบถึงศักยภาพของตนอง ละมีความมุงมั่น฿นการทํางาน฿หบรรลุปูาหมายสามารถตัดสิน฿จ
กปใญหา ละสดงออกอยางมีประสิทธิภาพสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นละสามารถสดงความคิดห็นที่ขัดยงเด
อยางสรางสรรคแ สามารถควบคุมอารมณและความตองการของตนอง ขา฿จละยอมรับความคิดห็นของผูอื่นละมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวม ป็นปใจจัยสําคัญที่ทํา฿หพนักงานมีประสิทธิผล฿นการทําง านละสงผลดยตรงตอ
ความสําร็จขององคแกร (Dhani and Sharma, 2017) ดยผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับสุดารัตนแ  ธีรธรรมธาดา 
ละนิตนา ฐานิตธนกร (2558) พบวา ปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ฿นการทํางานของพนักงานบริษัทอกชน฿นขต
กรุงทพมหานคร เดก ปใจจัยความฉลาดทางอารมณแ ดานการมีทักษะทางสังคมสงผลตอประสทิธิภาพ฿นการทํางาน 
ปใจจัยความฉลาดทางอารมณแดานการมีรงจูง฿จ ดานการตระหนักรู฿นตนอง ละปใจจัยพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ
ดานการประยุกตแ฿ช  
 สมมติฐานที่ 2 ความสามารถ฿นการสื่อสารมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความสามารถ฿นการสื่อสารมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้ นื่องจากวามสามารถ฿นการ
สื่อสารของพนักงานที่สามารถสื่อสารละทํางานรวมกับผูอื่น ฿นการกเขปใญหาละวิคราะหแปใญหาตางๆ รวมถึง
การรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น มีผลป็นอยางยิ่งตอการปรับปรุงการทํางาน฿หมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ละยังพบ
พิ่มติมวา การสื่อสารอยางเมป็นทางการกับพื่อนรวมงาน สามารถชวยรักษาความสัมพันธแที่ดีละพิ่ม
ประสิทธิภาพ฿นการทํางานเด (Yu and Ko, 2017) 
 สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความผูกพันเมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร ท้ังนี้ นื่องจากผูตอบบบสอบถามสวน฿หญซึ่งป็นพนักงานบริษัทอกชนท่ีทํางาน฿นองคแกรเมนาน
จึงเมกิดความผูกพัน฿นงาน ดยผลการวิจัยครั้งนี้ ขัดยังกับผลการศึกษา฿นอดีตดยดวงกมล นตรสวัสดิ์ ละนิตนา 
ฐานิตธนกร (2558) พบวา ปใจจัยที่สงผลตอขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร เดก ปใจจัยการรับรูบรรยากาศองคแกร ดานคาตอบทน ปใจจัย การรับรูบรรยากาศองคแกร ดาน
ครงสรางองคแกร ละดานการบริหารของผูบังคับบัญชา ปใจจัยความผูกพันตอองคแกร ดานบรรทัดฐาน ดานความ
ปรารถนาที่จะอยูกับองคแกรละดานจิต฿จ ละปใจจัยสมรรถนะหลัก ดานการสั่งสมความช่ียวชาญ฿นสายอาชีพ 
 สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอ฿จ฿นงานมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความพึงพอ฿จ฿นงานมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้ นื่องจากผูตอบบบสอบถามสวน฿หญ
ซึ่งป็นพนักงานบริษัทอกชนมีความรูสึกพอ฿จ฿นตําหนงหนาที่การงานที่ทําอยู฿นปใจจุบัน ละองคแกร฿ห
ความสําคัญกับงาน฿นตําหนงที่ปฏิบัติงานอยู บริษัทมีกฎระบียบที่ชัดจนสงผล฿หพนักงานรูสึกมั่นคง ปลอดภัย 
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ละสบาย฿จท่ีเดทํางานกับองคแกรหงน้ี ดยผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของชัยนรินทแ เชยวัฒนแรวี ละ
นิตนา  ฐานิตธนกร (2561) พบวา ปใจจัยที่สงผลตอความพึงพอ฿จ฿นการทํางานของพนักงานอกชน฿น
กรุงทพมหานคร เดก การทํางานป็นทีม ความเววาง฿จ฿นองคแกร การ฿หอํานาจ฿นการตัดสิน฿จ ละการฝึกอบรม
พนักงาน ฿นขณะที่อิสระ฿นการทํางานเมสงผลตอความพึงพอ฿จ฿นการทํางาน 
 สมมติฐานที่ 5 บรรยากาศ฿นองคแกรมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน฿น
กรุงทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา บรรยากาศ฿นองคแกรมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทอกชน฿นกรุงทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้ นื่องจากบริษัทที่พนักงานอกชนทํางาน
นั้นมีการปรับปรุงละพัฒนาสภาพวดลอมสถานที่ทํางาน฿หอื้อตอประสิทธิภาพ฿นการทํางานอยูตลอดวลา มี
บรรยากาศ฿นองคแกรที่ดี ผูบริหารละบุคลากรมีความพยายาม฿นการลดชองวางของความสัมพันธแระหวางหัวหนา
ละลูกนอง ฿หอกาสพนักงานทุกระดับมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จมีการจัดกิจกรรมภาย฿นดานมนุษยแสัมพันธแ พื่อ
สรางความสัมพันธแระหวางพนักงาน฿นบริษัทมีการสรางบรรยากาศ฿นการทํางาน พื่อ฿หพนักงานทุกคนทํางาน
รวมกันอยางมีความสุของคแกรของทานมีการกําหนดนยบาย฿นการทํางานท่ีชัดจน  (Chaudhary, Rangnekar and 
Barua, 2014) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช๎ 
  จากการศึกษา พบวา ปใจจัยความฉลาดทางอารมณแมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด ผูบริหารองคแกรอกชนควร฿หความสําคัญกับปใจจัยปใจจัยความฉลาดทาง
อารมณแ ซึ่งป็นปใจจัยที่ทํา฿หพนักงานกิดความความพอ฿จละประทับ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ทํา฿หกิดการช่ือมั่น฿น
การปฏิบัติงาน พนักงานทุกๆ คนจะสรางผลงานที่มีคุณภาพพิ่มขึ้นละยังมีผลงานที่สรางสรรคแพัฒนา฿หองคแกรเด
อีก฿นดานตางๆ สงผล฿หพนักงานกิดความผูกพันกับองคแกรมากข้ึนดวย   
  ปใจจัยรองอันดับสอง คือ ปใจจัยความสามารถ฿นการสื่อสารมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูบริหารควร฿หความสําคัญกับความสามารถ฿นการสื่อสารของพนักงาน 
ดย฿หมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารการประสานงานของพนักงาน พื่อยกระดับประสิทธิภาพของการทํางานของ
พนักงาน 
  ปใจจัยรองอันดับสาม คือ ปใจจัยความพึงพอ฿จ฿นงานมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูบริหารควรมีการจัดการปรับปรุงละพัฒนาสภาพวดลอม฿หหมาะสม
กับการปฏิบัติงานอยูสมอ ทั้งรื่องความปลอดภัย ครื่องมือท่ี฿ช฿นสถานท่ีทํางานตองพรอมละอยู฿นสภาพท่ีดีสมอ 
มีกฎระบียบที่ชัดจน พนักงานทุกคน฿หความรวมมือ฿นการสรางสภาพวดลอมการทํางาน องคแกรก็จะนาอยูสงผล
฿หพนักงานกิดความพงึพอ฿จละทํางาน฿หองคแกรอยางต็มที่ 
  ปใจจัยรองอันดับสี่  คือ ปใจจัยบรรยากาศ฿นองคแกรมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูบริหารควรลดชองวางของความสัมพันธแระหวางหัวหนากับลูกนอง มุงทํา
฿หกิดวัฒนธรรมที่ทํา฿หกิดความจริญตอสวนรวม฿นวงกวางละระยะยาว ทุกคนมีสิทธิทาทียมกัน฿นการชวยกัน
ตัดสิน฿จกับรื่องตางๆ ท่ีกิดขึ้น สงผล฿หบรรยากาศ฿นการทํางานมีความสุขรวมถึงทํา฿หพนักงานกิดความผูกพันกับ
องคแกร 
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 2. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตํอไป 
  จากการศึกษา฿นครั้งนี้ พื่อ฿หผลการศึกษา฿นครั้งนี้ป็นประยชนและสามารถขยายตอเป฿นทัศนะที่
กวางขึ้น ผูวิจัยขอนําสนอขอสนอนะพื่อการวิจัยครั้งตอเป ดยผูวิจัยหรือผูที่สน฿จควรศึกษาการวิคราะหแมดลมิ
มิค (Multiple Indicators and Multiple Causes: MIMIC Model) มา฿ช฿นการศึกษาตัวปรอิสระตละตัวปรที่
มีผลตอตัวปรฝงเดอยางชัดจน พื่อป็นการกจุดออนของวิธีการวิจัยชิงปริมาณละวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ 
รวมถึงป็นการขยายงานวิจัย฿หมีขอบขายที่กวางขวางมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิง
ปริมาณพียงอยางดียว ฿นการวิจัยครั้งตอเปควรทําการวิจัยบบระยะยาว (Longitudinal Study) ที่มีการวัดตัว
ปรตามซ้ําหลายๆ ครั้ง ฿นชวงระยะวลาที่ยาวออกเป พื่อ฿หเดขอมูลชิงลึกละมีความชัดจนมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี นักวิจัย นักวิชาการ ละผูที่สน฿จควรมีการศึกษาวิจัยพิ่มติมดานตัวปรอื่นๆ ท่ีกี่ยวของกับความผูกพัน
ตอองคแกร ชน ความรูสึกที่เดรับการสนับสนุน (Feeling of Being Supported) การตอบสนองความตองการทาง
สังคมละอารมณแ (Fulfillment of Socio-Emotional Needs) ป็นตน  
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นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ๑การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เคร่ืองป๓้นดินเผาในรูปแบบใหมํสําหรับชุมชนดาํนเกวียน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแขํงขนัได๎ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

MANUFACTURING INNOVATION AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGY OF POTTERY 
IN ORDER TO A COMMUNITY BAN DAN KWIAN TO INCREASE MARKET OPPORTUNITIES AND 

ABILITY TO COMPETE ASEAN AND GLOBAL MARKETS 
 

ชัยศิริ หลวงแนม1 ชน ยี่นาง2 เกรียงไกร ดวงขจร3 ดุริวัฒน๑ ตาไธสง4 และ อํอนลมี กมลอนิทร๑5 
Chaisiri Luangnaem1 Chon yeenang2 Kriangkrai Duangkhachon3 

Duriwat Tathaisong4 and Onlamee Kamon-in5 

 
1,2,3,4อาจารยแ สาขาวิชาทคนลยีซรามิกสแ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
5อาจารยแ ดร. สาขาวิชาทคนลยีซรามิกสแ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแศึกษาละวิคราะหแรูปบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายาย 
สําหรับการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม ละปรับปรุงละพัฒนานื้อดินปใ้นละน้ําคลือบสตนวรแดาน
กวียนสําหรับพิ่มผลผลิตละพิ่มมูลคาสูชิงพาณิชยแ ฿หสามารถนําเปสรางสรรคแนวัตกรรมการออกบบละพัฒนา
ผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน฿นการขงขันเด฿นตลาดอาซียนละตลาดลก รวมถึงออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียนละพิ่มอกาสทางการตลาด ดยบงการวิจัยป็น 4 ระยะ  
 พบวาระยะที่ 1 การพัฒนานื้อดินปใ้นดานกวียนสตนวรแ ดยการทดลองหาอัตราสวนผสมระหวางดิน
ดานกวียน ละดินทราย จํานวน 11 สูตร พบวานื้อดินปใ้นที่มีคุณสมบัติป็นสตนวรแ เดก สูตรที่ 1-4 ซึ่ง
ประกอบเปดวยดินดานกวียน รอยละ 70-100 ละดินทราย รอยละ 0-30 ฿หคารอยละการดูดซึมน้ําเมกิน รอยละ 
3 ทั้งนี้ยังเดพัฒนาน้ําคลือบจากขี้ถาเมบญจพรรณ พื่อปรับปรุงละพัฒนา฿หป็นนื้อดินดานกวียนสตนวรแที่มี
การคลือบผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส ฿นบรรยากาศการผาบบออกซิดชันละรีดักชัน พบวาสูตรคลือบ
ที่หมาะสมตอการนําเป฿ชกับนื้อดินปใ้นดังกลาว คือสูตรที่ 27 ซึ่งประกอบเปดวย ดินดานกวียน รอยละ 20 ดิน
ทราย รอยละ 20 ขี้ถาเมบญจพรรณ รอยละ 60 ละติมซดาฟลดแสปาร รอยละ 20 ระยะที่ 2 เดรูปบบของ
ผลิตภัณฑแที่ป็นบงช้ีถึงความป็นอัตลักษณแของดานกวียนป็นป็นที่ตองการของตลาดดังนี้ รูปบบปลา รูปบบอง 
รูปบบตา ป็นตน นอกจากนี้ผูวิจัยยังเดนําสนอรูปบบที่ปลก฿หมพื่อป็นอีกทางลือกหนึ่ง฿นการพัฒนาละ
สรางสรรคแผลิตภัณฑแ คือ รูปบบทามวยเทย ละรูปบบหัวขน ซึ่งป็นการอนุรักษแศิลปะละวัฒนธรรมเทย ระยะ
ที่ 3 การสรางผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน สตนวรแดวยการสรางสรรคแนวัตกรรมการออกบบละพัฒนา
ผลิตภัณฑแ ซึ่ง฿นงานวิจัยนี้เดสรางผลิตภัณฑแตนบบ จํานวน 5 ตนบบ ดังนี้ 1) ตนบบปลาบบที่ 1 จํานวน 3 ช้ิน 
ขนาด 4 5 ละ 6 นิ้ว 2) ตนบบปลาบบที่ 2 จํานวน 3 ช้ิน ขนาด 3 4 ละ 5 นิ้ว 3) ตนบบอง จํานวน  3 ช้ิน 
ขนาด 4 5 ละ 6 นิ้ว 4) ตนบบตา จํานวน 3 ช้ิน ขนาด 4 5 ละ 6 นิ้ว 5) ตนบบหัวขนยักษแ, พระราม, นางสี
ดา, หนุมานละรือ ขนาด 2 นิ้ว ระยะที่ 4 ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียนละ
พิ่มอกาสทางการตลาด ดย฿นงานวิจัยนี้เดออกบบบรรจุภัณฑแ 3 ขนาด คือ ล็ก กลาง ฿หญ ตามตนบบตละ
ผลิตภัณฑแ เดก ผลิตภัณฑแปลา ตา มวย อง ละหัวขน นอกจากนี้ยังเดนวทางการออกบบบรรจุภัณฑแจาก
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ประวัติความป็นมาของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ป็นอัตลักษณแจากภูมิปใญญาของดานกวียน ทํา฿หบรรจุภัณฑแที่เดมี
ความดดดนละหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด สามารถพิ่มอกาสทางการตลาด฿หกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs)  
คําสําคัญ : ครื่องปใ้นดินผาดานกวียน, นวัตกรรม, การออกบบละพัฒนา, บรรจุภัณฑแ 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study and analyze Dan Kwian pottery model from wisdom, 
grandmother and market demand, for the design and development of new products. And 
improve and develop the clay body and glaze of Dan Kwian stoneware for increased productivity 
and added value to the commercial. Bring to innovate, design and develop Dan Kwian Pottery 
products in the competitive market in ASEAN and world markets. Include design and 
development of packaging for Dan Kwian pottery and increase market opportunities. This 
research was divided into 4 phases. 
 It was found that the first phase of the development of Dan Kwian Stone ware body. By 
experiment on the mixing ratio between Dan Kwain clay and sand clay 11 formula, it was found 
that the stoneware body had the formula 1 to 4, which consisted of 70-100 Dan Kwian clay and 
0-30 percent of sand clay. The water absorption percentage is not more than 3 percent. Also, 
developed a glaze of wood ash. To improve and develop into a Dan Kwian stoneware with a 
firing at 1,250 deg C in oxidation and reduction atmosphere. It was found that the suitable glazing 
formulation applied to the clay was 27. The consist of 20% Dan Kwian caly, 20% sand clay, 60% 
wood ash and 20% soda feldspar. Two phase, the product was the identity of Dan Kwian's 
identity as the market demand, as follows: fish pattern, jar shape, tortoise shape and so on. An 
alternative to develop and create products is the style of Thai boxing and mask style, this is the 
conservation of Thai arts and culture Three phase, Dan Kwian stoneware pottery product are 
creation through an innovation, design and development product. In this research, 5 prototypes 
were constructed as obtain 1) fish prototypes #1 are 3 size, 4, 5 and 6 inches; 2) fish prototypes 
#2 are 3 size, 3, 4 and 5 inches; 3) pot prototypes are 3 size, 4, 5 and 6 inches; 4) turtles 
prototypes are 3 size, 4, 5 and 6 inch; 5) giant masks, Rama, Sida, Hanuman and ship are 2 inch. 
Finally, Design and develop packaging for Dan Kwian pottery and increase marketing 
opportunities. In this research, we designed 3 sizes of small, medium and large packages 
according to the prototype of each product: turtle, boxing, boxing, jug and mask.  In addition, we 
have a package design approach from the history of each product that is the identity of the 
wisdom of Dan Kwian. As a result, this makes the packaging more distinctive and suitable for each 
product. It can increase market opportunities for small and medium enterprises (SMEs).  
Keywords : Dan Kwian pottery, Innovation, Design and Development, Package. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 อุตสาหกรรมซรามกิปนอุตสาหกรรมที่มคีวามสาํคัญ฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานท่ี฿ช วัตถุดิบสวน฿หญจากภาย฿นประทศ ฿นการสรางอาชีพ฿หกับคน฿นทองถิ่น กิดการจางงานสรางรายเด
฿หกับศรษฐกิจเทย ละนํางินตราขาประทศจากการสงออก ตําบลดานกวียน อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ป็นหลงผลิตครื่องปใ้นดินผาที่มีช่ือสยีงรูจักกันอยางพรหลาย เดรบัความนิยมทั้งชาวเทยละชาวตางประทศมา
นานนับรอยปี ผลิตภัณฑแที่ผลิตประกอบดวยของประดับตกตงทั้งภาย฿นอาคาร ละนอกอาคาร ชน กระบื้องฝา
ผนังนูนต่ํา กระบื้องดินผาปูพื้น กระถาง คมเฟสนาม ต฿ะดินผา อางบัว ปูายดินผา ตุ฿กตาดินผา อางน้ําผุด ปลา
กระดด คมเฟนกฮูก ของที่ระลึกตางๆ ละสรอยดินผา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑแที่฿ช฿นครัวรือนของชุมชน ชน 
ครก อง อาง หวดนึ่งขาวดินผา กรรมวิธีการผลิตครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ฿ชทคนิคข้ึนรูปดวยพะมอนหรือปูน
หมุน ตกตงกอนการผาดวยวิธีการปใ้นปะ ขูด ขีด ฉลุลาย ผลิตภัณฑแผาดวยตาฟืนพื้นบานท่ีกอดวยอิฐดิบละดิน
ดิบ รารียกวา “ตากอ” อุณหภูมิประมาณ 900-1,280 องศาซลซียส ดยเมมีการคลือบถือวาป็นผลิตภัณฑแชนิด 
สตนวรแนื้อดินสีน้ําตาล สีดง น้ําตาลดงคลายลือดปลาเหล สีดงคล้ําเปจนถึงสีดํา ซึ่งป็นอกลักษณแอันดด
ดน฿นอดีตที่ผานมา [1-3] 
 ปใจจุบันครื่องปใ้นดินผาดานกวียนตกตางเปจากอดีต ปลี่ยนปลงป็นการผลิตงานปใ้นรูปบบ฿หมๆ 
ที่สนองตอบตอความตองการตามสมัยนิยมละความตองการของตลาด ละตามจินตนาการของชางปใ้น หรือนัก
ออกบบจากชุมชน  ทํา฿หงานครื่องปใ้นดินผาของดานกวียนมีความหลากหลายทั้งรูปบบลวดลายดวยกรรมวิธี
ลียนบบของกาดย฿ชสีน้ํามัน สีทาภาย฿น คลือบงา฿หกิดความมัน ซึ่งชาวบานรียกวา “ผาดงปใดกา” ทํา
฿หอกลักษณแของครื่องปใ้นดินผาดานกวียนตกตางเปจากอดีต  ละป็นที่นิยม฿นการตกตงบบนี้ จนเปถึง
การพัฒนาครื ่องปใ้นดินผา฿หมีการคลือบพื่อพิ่มจุดนละความสวยงาม [4-5] ตั้งตชาวบานจนถึงกลุม
ผูประกอบการอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ละ
ขนาดยอม (SME) จะทําลียนบบชนดียวกันทุกครัวรือนที่ประกอบอาชีพนี้ ทํา฿หกิดปใญหาตอการประกอบ
อาชีพนี้฿นชุมชนดานกวียน ละป็นจุดวิกฤติของครื่องปใ้นดินผาดานกวียน฿นขนณะนี้  
 ประด็นปใญหาหลักของผู ประกอบการอทอป (OTOP) ผู ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผู
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดยอม (SME) ฿นการผลิตครื่องปใ้นดินผาดานกวียน มีดังน้ี  
 1. วัตถุดิบที่฿ช฿นการขึ้นรูปขาดการนํามาพัฒนาละปรับปรุง฿หมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 2. ปใญหา฿นการจัดจําหนายละการผลิตตาม฿บสั่งซื ้อราคาถูกพราะขายตัดราคากันองของกลุ ม
ผูประกอบการอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 3. เมกิดการพัฒนารูปบบละทคนิค฿นการตกตงครื่องปใ้นดินผา กรรมวิธีการผลิต ละทคนิค
การผลิต฿หดีละมีมาตรฐาน ผลิตภัณฑแจึงเมสามารถสรางอกาส฿นการขงขัน฿นตลาดตางประทศเด  
 4. เมมีรูปบบละอกลักษณแฉพาะของตัวองทําซ้ําๆ กับรูปบบดิมทุกภาคครัวรือน จึงเมสามารถที่
จะสรางสรรคแรูปบบผลิตภัณฑแ฿หมๆ เด   
 5. ขาดนวัตกรรมการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแพื่อพิ่มความสามารถ฿นการขงขันเด฿นตลาด
ครื่องปใ้นดินผาทั้ง฿นละตางประทศ 
 6. ปใญหา฿นกระบวนการผลิต การขึ้นรูป ละการผาผลิตภัณฑแ นื่องจากวัตถุดิบเมมีคุณภาพละ
มาตรฐาน หลงดินหนียวที่฿ช฿นการผลิตหมดเป 
 7. ตนทุน฿นการผลิตที่สูงขึ้นตามภาวะการณแทางศรฐกิจ อีกทั้งขาดคลนรงงาน฿นภาคผลิต  
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 8. ผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผา฿ชลวเมคงทนมื่ออยูภายนอกตัวอาคาร ละมีอายุการ฿ชงานต่ําพราะ
ผาเมถึงจุดสุกตัว สีหลุดลอกนื่องจาก฿ชสีน้ํามัน สีทาภาย฿น คลือบงา฿หกิดความมัน 
 9. ขาดทคนลยีที่ทันสมัย ละครื่องจักรที่หมาะสม฿นการผลิต฿หกิดประสิทธิภาพ  
 10. ปใญหาทางดานการตลาด การบริหาร ละการจัดการตอผลิตภัณฑแ  
 11. เมมีบรนดแของตัวองละขาดบรรจุภัณฑแ฿นการจัดจาํหนาย จึงเมสามารถสรางภาพลักษณแที่ดี฿ห กับ
สินคา ละชวยสงสริมการขาย฿หกับผูประกอบการเด 
 12. ขาดผูช่ียวชาญทางดานซรามิก ดานศิลปะ ละนักออกบบขามาชวยหลือนะนําสงสริม฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑแ 
 13. ขาดชางปใ้นที่ชํานาญงานนื่องจากเมมีผูสืบทอด ละคนรุน฿หม฿นชุมชนดานกวียน  เมสน฿จ฿นการ
ประกอบอาชีพครื่องปใ้นดินผา จึงขาดการสานตอภูมิปใญญา 
 14. ขาดทคนลยีที่มาชวย฿นการผลิต กรรมวิธีการผลิต การตกตงผลิตภัณฑแที่มีประสิทธิภาพ  
 15. ขาดความรูรื่องการคลือบ ทคนลยีการคลือบซรามิกสําหรับผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผา  
฿นงานวิจัยนี้จึงเดศึกษาละวิคราะหแหารูปบบของครื ่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายาย นํามา
ออกบบละสรางสรรคแนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑแรูปบบ฿หม฿หมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด 
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของดินสําหรับปใ้นละการพัฒนาสูตรน้ําคลือบที่มีความหมาะสมกับผลิตภัณฑแ
ครื ่องปใ้นดินผาดานกวียน ซึ ่งจะชวย฿หสามารถขงขันเด฿นตลาดอาซียนละตลาดลก นอกจากนี้ยังเด
ออกบบละสรางบรรจุภัณฑแที่สดงถึงความป็นอกลักษณแของครื ่องปใ ้นดินผาดานกวียนป็นการสราง
มูลคาพิ่ม฿หกับผลิตภัณฑแ฿หสามารถจําหนายเดตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. ศึกษาละวิคราะหแรูปบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายายละความตองการของ
ตลาด สําหรับการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม 
 2. พื่อปรับปรุงละพัฒนานื้อดินปใ้นละน้ําคลือบสตนวรแดานกวียนสําหรับพิ่มผลผลิตละพิ่ม
มูลคาสูชิงพาณิชยแ 
 3. พื่อสรางสรรคแนวัตกรรมการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน฿นการขงขัน
เด฿นตลาดอาซียนละตลาดลก 
 4. พื่อออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียนละพิ่มอกาสทางการตลาด 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 รูปแบบการตกแตํงเคร่ืองป๓้นดินเผาดํานเกวียน เดก 1) การตกตงลายสนบนผิวผลิตภัณฑแดยการ฿ช
ลูกกลิ้ง 2) การตกตงผลิตภัณฑแดวยวิธีการฉลุลาย 3) การขูดขีด฿หป็นรองลึก 4) การตกตงผลิตภัณฑแดวย
วิธีการปใ้นลายนูนหรือการติดปะ ละ 5) การ฿ชพิมพแกด มพิมพแที่฿ช฿นการตกตงจะทําจากการกะเม 
 ดินดํานเกวียน ป็นดินที่กิด฿นช้ันทุติยภูมิ (secondary) ซึ่งกิดจากการพัดพาดยกระสลม หรือน้ําจาก
หลงที่อยูหนึ่งปลี่ยนปลงสภาพเปยังหลงอื่น ดินที่กิดขึ้น฿นช้ันนี้จะป็นดินที่มีความหนียวมากมื่อผสมกับน้ํา 
สามารถข้ึนรูปเดดยเมตองอาศัยดินอื่นชวย ดินทองนาดานกวียนป็นดินที่มีความหนียวละมีทรายจือปนนอย มี
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ปริมาณรหล็ก฿นนื้อดินท่ีสงู มีความหนียวมากสามารถข้ึนรูปทรงตางๆ เดดี ดินดานกวียนมื่อผา฿นชวงอุณหภูมิ 
900-1,200 องศาซลซียส จะ฿หสีของนื้อดินหลังผาป็นสีดงสม จนเปถึงสีดงลือดปลาเหล หรือสีดํามันงา  
 เคลือบเซรามิก ป็นช้ันกวบางๆ ที่฿ชฉาบหนาผิวของนื้อดินปใ้น (body) ซึ่งกิดจากการหลอมของ
สวนผสมซิลิกต ซึ่งมีวัตถุประสงคแ฿นการคลือบคือ พื่อ฿หสวยงาม พิ่มความข็งรง ปูองกันการขูดขีดป็นรอยท่ีผิว 
ทําความสะอาดเดงาย ปูองกันการซึมผานของน้ําละก฿ส 
 การออกแบบผลิตภัณฑ๑ หมายถึง การออกบบที่ตองคํานึงถึงป็นหลักการทางสากล ฿นการกําหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑแที่ดีอาเววาควรจะมีองคแประกอบอะเรบาง ลว฿ชความคิดสรางสรรคแ วิธีการตางๆ มาสนอ
นวคิด฿หผลิตภัณฑแมีความหมาะสมตามหลักการออกบบ ดยหลักการออกบบผลิตภัณฑแที่นักออกบบควร
คํานึงนั้นมีอยู 9 ประการ คือ 1) หนาที่฿ชสอย 2) ความปลอดภัย 3) ความข็งรง 4) ความสะดวกสบาย฿นการ฿ช
งาน 5) ความสวยงาม 6) ราคาหมาะสม 7) การซอมซมงาย 8) วัสดุละวิธีการผลิต ละ 9) การขนสง 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ ป็นการสรางวัสดุหอหุมตัวผลิตภัณฑแ ซึ่งจะทํา฿หสะดวก฿นการขนยาย ดึงดูด 
สะดุดตา ละสรางความตกตางจากสินคาคูขง ทํา฿หผลิตภัณฑแนาสน฿จ ละ฿หความตื่นตน ฿หความยวน฿จก
ลูกคา ซึ่งจะสนองตอการขงขันของตลาด ความอยูรอด ละการจริญติบตของธุรกิจ ป็นการสรางมูลคาพิ่ม
฿หกับผลิตภัณฑและสรางอกาสทางการตลาด 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ครงการวิจัยรื่อง “นวัตกรรมการผลิตละกลยุทธแการพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผา฿นรูปบบ฿หม
สําหรับชุมชนดานกวียน พื่อพิ่มอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขันเด฿นตลาดอาซียน ละ
ตลาดลก” ฿ชหลักการบูรณาการความรูรวมกันกับชุมชน ฿นการพัฒนาสงสริม฿หชุมชนมีความขมข็งละ
พึ่งตนองเด ดยพัฒนา ฟื้นฟู ละพัฒนาทคนลยีที่สําคัญ฿น ดานตางๆ ฿นการยกระดับขีดความสามารถของกลุม
ผปูระกอบการอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม (SME) ละถายทอดทคนลยีละองคแความรูทางดานการวิคราะหแรูปบบผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดาน
กวียน การปรับปรุงละพัฒนานื้อดินปใ้นสตนวรแ การพัฒนาน้ําคลือบสตนวรและทคนลยีการคลือบ 
นวัตกรรมการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแ฿หม ละการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผา
ดานกวียนพื่อพิ่มอกาสทางการตลาด ดยการทําวิจัยชิงพัฒนาบบชุมชนมีสวนรวม ดยมีผูชี่ยวชาญฉพาะ
ทางดานซรามิก ดานการออกบบ ดานการตลาด ละผูช่ียวชาญทางดานศิลปะ ที่จะ฿หความรู฿นรื่องการผลิต 
ทคนลยีการผลิต การออกบบ การพัฒนาผลิตภัณฑแ พื่อกเขปใญหา ละถายอนความรูสูชุมชน อันจะป็น
การสรางมูลคาละคุณคาพิ่ม฿หกับสินคาละบริการ ดย฿ชตนทุนหรือทรัพยากรที่มีอยู฿นพื้นถิ่น รวมถึงการ
นําอาอัตลักษณ วัฒนธรรม ภูมิปญญาตายายของทองถิ่น ละวิถีชีวิตมารวม฿ชเดอยางหมาะสมพื่อ฿หกิดประ
ยชนสูงสุด รวมทั้งการ฿ชทรัพยากรที่มีอยู฿หพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพละพิ่มมูลคา฿หกับผลิตภัณฑแ ทํา฿หกิด
การอนุรักษแ รักษามรดกทางศิลปะละวัฒนธรรม สรางรายเดละอาชีพ฿หกับชุมชน ทํา฿หวิถีชีวิตละความ
ป็นอยูของชุมชน฿นทองถิ่น ฿หสามารถพึ่งพาตนองเดอยางขมข็ง ละประกอบอาชีพครื่องปใ้นดินผาเดอยาง
ยั่งยืน กรอบนวความคิดของการวิจัยละขั้นตอนการวิจัย สดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 ผนภาพการดํานินงานวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การปรับปรุงละพัฒนานื้อดินปใ้นสตนวรแดานกวียน 
 การดํานินการวิจัยจะศึกษาขอมูลละก็บรวบตัวอยางวัตถุดิบที่฿ช฿นการผลิตดยมีกลุมปูาหมาย฿นการ
ก็บตัวอยางดินหนียว ฿น 6 หมูบาน ฿นตําบลดานกวียน สํารวจหลงวัตถุดิบ฿นชุมชนละหาหลงวัตถุดิบ฿หม฿นชุมชน
พื่อตรียมมาทดสอบ คุณสมบัติทางฟิสิกสและทางคมีของนื้อดินปใ้น ละจากหลงวัตถุดิบ฿กลคียงหรืออื่นๆ ที่฿ช
นิยม฿ชการผลิต฿นปใจจุบัน พื่อนําเปทดสอบคุณสมบัติของนื้อดิน฿นหองปฎิบัติการ  ดยทดลองหาอัตราสวนผสม
ระหวางดินหนียวละดินทรายดานกวียน จํานวน 11 อัตราสวน ลวนําเปผาทดสอบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส 
฿นบรรยากาศบบออกซิดชันละรีดักชัน นอกจากนี้ยังทดลองนําถาเมมาทําคลือบพื่อทดลองคลือบลงบนผลิตภัณฑแ
ตนบบ 
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 ระยะที่ 2 ศึกษาละวิคราะหแรูปบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายาย 
 การดํานินการวิจัยจะศึกษาละก็บรวบรวมขอมูลบื้องตน ดยมีกลุมปูาหมาย฿นการสํารวจ 6 หมูบาน 
฿ชวิธีการศึกษาขอมูลจากอกสารของหนวยงานที่กี่ยวของ การดินสํารวจดูดวยตาละจดบันทึกทางกายภาพ 
สิ่งวดลอมของชุมชนละสิ่งตางๆ ที่พบห็น สรางความคุนคยกับชาวบาน฿นชุมชน ดย฿ชผนที่ประกอบการลง
ตําหนงสถานที่ประกอบการผลิต ละจําหนายครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ละที่อยูของผู  ช่ียวชาญ
ครื่องปใ้นดินผา หรือปราชญแดานครื่องปใ้นดินผา ศึกษาหาขอมูลถึงประวัติความป็นมาของชุมชน สภาพทั่วเปของ
ชุมชน ศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ป็นตน การสัมภาษณแบุคคลสําคัญ฿นชุมชน ปราชญแครื่ องปใ้นดินผา ผูรู
กี่ยวกับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ละวิคราะหแขอมูลของรูปบบผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจาก
ภูมิปใญญาตายาย วัตถุดิบที่฿ช฿นการผลิต กระบวนการผลิต ละศึกษาบริบทของรูปบบครื่องปใ้นดินผาดาน
กวียนจากภูมิปใญญาตายายละความตองการของตลาด ดย฿ชการสัมภาษณแชิงลึกละการทําวทีประชาคมพื่อ
วิคราะหแถึงขอดี ขอสีย ทั้ง฿นรื่องรูปบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายายละความตองการของ
ตลาด ดยการชิญผูที่กี่ยวของขารวมวที ชน ชางปใ้นดินผา ผูประกอบการผลิตครื่องปใ้นดินผ า ผูจําหนาย
ครื่องปใ้นดินผา ประธานกลุมครื่องปใ้นดินผา ตัวทนทศบาลตําบลดานกวียน  พัฒนาชุมชนประจําตําบลดาน
กวียน ผู฿หญบานละชางปใ้นรุน฿หม฿นชุมชน ป็นตน พื่อทําวทีประชาคมละนําสนอขอมูลของรูปบบ
ครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายายละความตองการของตลาด จากนั้นนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแขอดี
ขอสียพื่อป็นขอมูลนํามาออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ฿หสามารถขงขันเด฿นตลาด
อาซียนละตลาดลก ดยมีประด็นคําถาม วทีประชาคม ประด็นที่ตองหา฿นวทีประชาคม จากนั้นนําขอมูลที่
เดมาวิคราะหแขอดีขอสียพื่อป็นขอมูลนํามาออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ฿หสามารถ
ขงขันเด฿นตลาดสากล  
 ระยะที่ 3 การสรางสรรคแนวัตกรรมการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน 
 การออกบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ดยนําผลการศึ กษาจากวทีประชาคมมารางบบ
ครื่องปใ้นดินผาดานกวียน วิคราะหแชนิดของผลิตภัณฑแ ละพิจารณาการออกบบ จากการศึกษาขอมูลที่กี่ยวของ
กับวัฒนธรรม ประพณี ความช่ือ ละจากอกสารตําราทางวิชาการ วิถีชีวิตความป็นอยู พื่อกําหนดการออกบบ
฿หสอดคลองกับการผลิตละบรรลุตามวัตถุประสงคแ รวบรวมขอมูลพื่อป็นนวทางการออกบบจากผูที่คยศึกษา
รวบรวมละผยพรเวลวจากอกสาร สิ่งตีพิมพแ การสอบถาม ละการสังกตการณแ พื่อป็นนวทางการ
ออกบบ ออกบบราง 2 มิติ กําหนดนวความคิดหลัก ดย฿ชนวคิดละรงบันดาล฿จจากวทีประชาคม ป็น
นวทาง฿นการพัฒนารูปบบผสมผสานกับความคิดของผูวิจัย ดยริริม่จากจินตนาท่ีคงนนความป็นอกลกัษณแของ
ครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ฿ห มีความดดดนทางดานรูปทรง นื้อวัสดุ฿นชุมชนที่ทําครื่องปใ้นดินผา สีผิวที่ป็น
อกลักษณแ การตกตงผิวดวยคลือบ นน฿หมีความงาม ละความป็นงานทักษะฝีมือ ประยชนแ฿ชสอย ดยการ
ขยายบบผลงานดยการนําบบจําลอง 3 มิติ ท่ีลือกละทดลองสรางป็นผลงานจริง ดยการนําบบจําลอง 3 มิติ 
มาทําการขึ้นรูปผลงานดวยนื้อดินปใ้นที่นวดตรียมเวทําการผลิตผลงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิต
ครื่องปใ้นดินผา ดย฿ชวิธีการอัดดิน฿นมพิมพแปูนปลาสตอรแ หลังจากขยายผลงานลวทําการประมินผลจาก
รูปบบครื่องปใ้นดินผาที่มีความป็นอกลักษณแ จากการสรางบบสอบถามพื่อประมินความพึงพอ฿จรื่องรูปบบ
ละความมีอกลักษณแที่พัฒนาขึ้น฿หม ฿นดานตางๆดังนี้ 1) ความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิปใญญาตายาย 2) 
ความหมาะสมของรูปบบกับสภาวะปใจจุบัน 3) ความหมาะสม฿นกระบวนการผลิต 4) ความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 



 

 

1441 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ระยะที่ 4 การออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน 
 การสรางนวความคิดของผลิตภัณฑแ ป็นการปลงความคิดของผลิตภัณฑแมาป็ นภาพลักษณแของ
ผลิตภัณฑแ วาผลิตภัณฑแจะป็นอยางเรละจะขายอยางเร การอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑแ ประยชนแที่ลูกคาจะ
เดรับจากผลิตภัณฑแ ชน ผลิตภัณฑแนี้จะชวยกปใญหาอะเร฿หกับผู฿ชผลิตภัณฑแ ป็นตน ละการวางตําหนง
ทางการตลาดของผลิตภัณฑแ ความสามารถ฿นการอธิบายนวคิดผลิตภัณฑแเดละอียด จะนําเปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑแเดตรงตามความตองการของลูกคา ซึ่งการอธิบายนี้สามารถ฿ช฿นการสื่อสารถึงลูกคา ละการสงสริมการ
ขาย สามารถนําเป฿ชอธิบายผูที่กี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑแ พื่อ฿หขา฿จตรงกันละสามารถพัฒนาผลิตภัณฑแ
เดตรงตามนวคิดที่กําหนดเว นําเปสูการสรางนวคิดของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแ อาจทําเดหลายวิธี ชน ศึกษา
ผลิตภัณฑแวามีคุณสมบัติ สี รูปราง ละลักษณะที่กี่ยวของกับชุมชนป็นอยางเร ลวจึงสามารถนําเปกําหนด
รายละอียดคุณสมบัติที่ตองการ฿นการสรางนวคิดของผลิตภัณฑแลงบนบรรจุภัณฑแ ป็นตน 
 
ผลการวิจัย 
 1. การปรับปรุงละพัฒนานื้อดินปใ้นสตนวรแดานกวียน 
  ลักษณะทางกายภาพบื้องตนของดินดานกวียนจากการสํารวจหลงดิน ดยคณะผูวิจัยเดลงพื้นที่
สํารวจหลงดินท่ี฿ช฿นการผลิตครื่องปใ้นดินผาดานกวียน อําภอชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวาผูประกอบการ
จํานวน 4 ผูประกอบการซื้อดินมาจากหลงดิน 2 หลง เดก หลงดินของนายจือ ละนายจุก ซึ่งมีผลการ
วิคราะหแองคแประกอบทางคมีของดินดานกวียน ดังนี้ พบวาดินที่ผูประกอบการที่ 1 2 ละ 3 ที่ซื้อมาจากนายจือ 
ชน ตัวอยางดิน S001 B001 ละ Y001 มีปริมาณของซิลิกา (SiO2) ป็นองคแประกอบหลัก ประมาณรอยละ 80-87 
ละมีปริมาณของหล็กออกเซดแ (Fe2O3) เมกินรอยละ 5 ดังนั้นจึงป็นดินทรายดานกวียน สวนตัวอยางดิน S002 
B002 Y002 ละ Y003 มีปริมาณของซิลิกา (SiO2) ต่ํากวารอยละ 80 ละมีปริมาณของหล็กออกเซดแ (Fe2O3) 
มากกวารอยละ 5 ดังนั้นจึงป็นดินหนียวดานกวียน พราะมีปริมาณของทรายนอยกวา รอยละ 80 จึงทํา฿หดิน มี
ความหนียวมากขึ้น สวนดินที่ผูประกอบการที่ 4 ที่ซื้อมาจากนายจุก ชน ตัวอยางดิน N001 มีปริมาณของซิลิกา 
(SiO2) ป็นองคแประกอบหลัก ดังนั้นดินดังกลาวจึงนาจะป็นดินทรายดานกวียน สวนตัวอยางดิน N002 มีปริมาณ
ของซิลิกา (SiO2) ต่ํากวาตัวอยางดิน N001 ละมีปริมาณของหล็กออกเซดแ (Fe2O3) มากกวารอยละ 5 ดังนั้นจึง
ป็นดินหนียวดานกวียน สดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 องคแประกอบทางคมีของดินทรายละดินหนียวดานกวียนจากหลงดินของนายจือ 

องคแประกอบ
ทางคมี 

ผูประกอบการที่ 1 2 ละ 3  
ซื้อดินทรายมาจากนายจือ 

ผูประกอบการที่ 1 2 ละ 3  
ซื้อดินหนียวมาจากนายจือ 

ผูประกอบการที่ 4 ซื้อดิน
มาจากนายจุก 

S001 B001 Y001 S002 B002 Y002 Y003 N001 N002 
SiO2 81.19 84.26 86.50 67.20 60.64 67.25 71.94 77.30 65.87 
Al2O3 13.69 11.63 10.07 23.71 25.54 22.24 18.59 15.18 22.72 
Fe2O3 3.24 2.64 2.13 6.77 10.95 7.78 6.87 5.11 8.51 
K2O 0.70 0.59 0.48 1.12 1.20 1.18 1.15 0.79 1.27 
TiO2 0.58 0.51 0.60 0.96 1.18 1.10 0.98 0.82 1.16 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

องคแประกอบ
ทางคมี 

ผูประกอบการที่ 1 2 ละ 3  
ซื้อดินทรายมาจากนายจือ 

ผูประกอบการที่ 1 2 ละ 3  
ซื้อดินหนียวมาจากนายจือ 

ผูประกอบการที่ 4 ซื้อดิน
มาจากนายจุก 

S001 B001 Y001 S002 B002 Y002 Y003 N001 N002 
CaO 0.30 0.26 0.17 - 0.27 0.23 0.33 0.37 0.21 
SO3 0.25 0.05 0.04 - 0.02 - - 0.34 - 
MnO2 0.04 0.03 0.01 0.13 0.11 0.16 0.12 0.07 0.18 
Cr2O3 0.01 0.01 - 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 
อื่นๆ - 0.02 - 0.09 0.07 0.04 0.01 0.01 0.06 
 
 ผลการวิคราะหแองคแประกอบทางคมีของดินดานกวียนทั้ง 2 ชนิด นําเปสูการออกบบการทดลองพัฒนา
นื้อดินดานกวียนตามอัตราสวนผสม฿นตารางที่ 2 พบวาสีของดินกอนผามีลักษณะป็นสีน้ําตาล สวนสีของดินหลัง
ผาจะขึ้นกับอุณหภูมิที่฿ชผา ดยมื่อผาที่อุณหภูมิ 1100°C ดินจะมีลักษณะป็นสีสมที่สภาวะออกซิดชัน สวนที่
สภาวะรีดักชันดินจะมีลักษณะป็นสีดําละหาก฿นสวนผสมมีปริมาณของดินทรายดานกวียนพิ่มขึ้นก็จะทํา฿หสีของ
ดินหลังผาที่สภาวะรีดักชันซีดจางลง สดงดังภาพที่ 2 นอกจากนั้นหากพิ่มอุณหภูมิ฿นการผา฿หสูงขึ้นยิ่งทํา฿หสี
ของดินปลี่ยนป็นสีดงอิฐมากยิ่งข้ึน ชน ท่ีอุณหภูมิการผา 1250°C ฿นสภาวะออกซิดชัน สีของดินหลังผายิ่งมีสี
ดงอิฐท่ีขมขึ้น นื่องจากปริมาณของหล็กออกเซดแจํานวนมากที่มีอยู฿นสวนผสมชวยทํา฿หสีของดินมีความดนชัด
ป็นสีดงอิฐ พราะหากราผาหล็กออกเซดแ฿น฿นสภาวะออกซิดชันก็จะทํา฿หเดสีดงขมชนกัน สวนที่สภาวะ
รีดักชันยังคงคลายกับการผาที่อุณหภูมิ 1100°C คือยังคงมีสีซีดจางลงมื่อปริมาณสวนผสมของดินทรายดานกวียน
พิ่มขึ้น การทดสอบสีของดินหลังผาป็นการทดสอบวิธีหนึ่งที่จะทํา฿หขา฿จสีละความป็นอกลักษณแของดินดาน
กวียนมื่อนําเปผาที่อุณหภูมิละสภาวะตางๆ 
 
ตารางที่ 2 สดงการทดลองอัตราสวนผสมของสูตรนื้อดินปใ้นดานกวียน (รอยละ) 

สูตรที ่ ดินหนียว ดินทราย สูตรที ่ ดินหนียว ดินทราย 
1 100 - 7 40 60 
2 90 10 8 30 70 
3 80 20 9 20 80 
4 70 30 10 10 90 
5 60 40 11 - 100 
6 50 50    
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

 
ภาพที่ 2 สดงสีที่ปรากฎของนื้อดินปใ้นสูตรตางๆ หลังการผาทีส่ภาวะออกซิดชัน  

ปรียบทยีบกับการผาทีส่ภาวะรดีักชัน (ก) หลังการผาที่อุณหภูมิ 1100°C (ข) หลังการผาที่อุณหภมูิ 1150°C 
(ค) หลังการผาท่ีอุณหภมูิ 1180°C (ง) หลังการผาที่อุณหภมูิ 1200°C 
(จ) หลังการผาที่อุณหภูมิ 1230°C (ฉ) หลังการผาที่อุณหภูมิ 1250°C 

 
 นอกจากนี้฿นงานวิจัยยังเดนําถาเมมาพัฒนาป็นน้ําคลือบสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ดย฿ช
วัตถุดิบที่หาเดงาน฿นชุมชน ชน ดินหนียวดานกวียน ดินทรายดานกวียน ละถาเมดานกวียน ดยการทดลอง
ผสมสูตรน้ําคลือบถาเมทั้ง 36 สูตรลวนําเปผาที่อุณหภูมิตางๆ ละบรรยากาศตางๆ ฿นบรรยากาศการผาบบ
สภาวะออกซิดชันที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส จะทํา฿หผิวของคลือบสุกตัวมากขึ้น ชน สูตรที่ 20, 27 ละ 
28 สวนผลการทดลองผาคลือบ฿นบรรยากาศการผาบบสภาวะรีดักชันท่ีอุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส จะทํา฿ห
ผิวของคลือบสุกตัวมากขึ้นชนกัน ดังสูตรคลือบที่ 26, 27, 28, 34, 35 ละ 36 ผูวิจัยจึงลือกชุบคลือบขี้ถาเม
บญจพรรณ฿นสูตรที่ 27 ซึ่งมีความหมาะสมกับนื้อดินดานกวียนมากที่สุด คือสูตรที่ 27 ประกอบดวย ดินดาน
กวียน รอยละ 20 ดินทราย รอยละ 20 ขี้ถาเมบญจพรรณ รอยละ 60 ละติมซดาฟลดแสปารแ รอยละ 20 ผา
คลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส ยืนเฟป็นวลา 1 ช่ัวมง ฿นบรรยากาศการผาบบรีดักชัน ผลที่เดสดงดัง
ภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 อัตราสวนผสมคลือบถาเมดานกวียน ผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส  
 

 2. ศึกษาละวิคราะหแรูปบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายาย 
  จากการศึกษารูปบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจากภูมิปใญญาตายายที่มีการสรางสรรคแผลงานอยู฿น
ปใจจุบันพบวามีผูประกอบการที่ยังคงผลิตครือ่งปใ้นดินผาที่มีอัตลษัณแของภูมิปใญญาตายาย จํานวน 4 รูปบบ เดก 
1) รูปบบผลิตภัณฑแอง 2) รูปบบผลิตภัณฑแปลา 3) รูปบบผลิตภัณฑแที่ป็นตา 4) รูปบบผลิตภัณฑแตุ฿กตาละ 
ของที่ระลึก จากนั้นผูวิจัยเดศึกษารูปบบผลิตภัณฑแ฿นลักษณะตางๆ นําเปสูการออกบบราง  2 มิติ ละพัฒนา
รูปทรงของผลิตภัณฑแ ดังสดง฿นภาพที่ 4-7  
 

 
 

ภาพที ่4 ภาพรางผลิตภัณฑแรูปทรงอง 

ดินทราย 

ดินดานกวียน ถาเม 
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ภาพที ่5 ภาพรางผลิตภัณฑแรูปทรงปลา 
 

 
 

ภาพที ่6 ภาพรางผลิตภัณฑแรูปทรงตา 
 

 

 
 

ภาพที ่7 ภาพรางผลิตภัณฑแรูปทรงตุ฿กตาของที่ระลึกชุดหมากรุกขน 
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 3. การสรางสรรคแนวัตกรรมการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียน 
  จากการสํารวจภูมิปใญญาตายาย฿นรื่องของการออกบบผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผาดานกวียนจน
สามารถนํานวความคิดที่เดเปศึกษาละออกบบราง 2 มิติ ป็นผลิตภัณฑแที่คงความป็นอกลักษณแฉพาะของดาน
กวียน จํานวน 6 ตนบบ จากนั้นนําเปขึ้นรูปป็นตนบบ 3 มิติ ดวยวิธีการอัดดินดานกวียนสูตรที่ 1 ซึ่งมีความ
ป็นสตนวรแ฿นบบพิมพแปูนปลาสตอรแ ละนําเปผาดิบละชุบคลือบขี้ถาเมบญจพรรณสูตรที่ 27 ซึงมีความ
หมาะสมกับนื้อดินดานกวียนมากที่สุด ผาคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส ยืนเฟป็นวลา 1 ช่ัวมง เด
ผลงานผลิตภัณฑแตนบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนนื้อสตนวรแที่มีการคลือบผิวดวยคลือบขี้ถาเม ละมีรูปราง
ผลิตภัณฑแที่สื่อถึงภูมิปใญญาตายายของดานกวียน อันจะนําเปสูการสรางผลิตภัณฑแที่สามารถขงขันเด฿นตลาดลก
ละตลาดอาซียน ดังภาพที่ 8-12 
 

 
 

ภาพที ่8 ภาพผลิตภัณฑแตนบบอง 
 

 
 

ภาพที ่9 ภาพผลิตภัณฑแตนบบปลาบบท่ี 1 

 
 

ภาพที ่10 ภาพผลติภณัฑแตนบบปลาบบท่ี 2 
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ภาพที ่11 ภาพผลติภณัฑแตนบบตา 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพผลติภณัฑแตนบบหัวขนยักษแ, พระราม, นางสีดา, หนุมานละรือ 
 
 4. การออกบบละพัฒนาบรรจภุัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียนละพิม่อกาสทางการตลาด 
  ฿นงานวิจัยนี้เดออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องดินผาดานกวียน ดยออกบบขนาด
บรรจุภัณฑแตามตนบบผลิตภัณฑแ เดก ผลิตภัณฑแปลา ตา  อง ละหัวขน นอกจากนี้ยังเดนวทางการออกบบ
บรรจุภัณฑแจากประวัติความป็นมาของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ป็นอัตลักษณแจากภูมิปใญญาของดานกวียน ทํา฿ห
บรรจุภัณฑแที่เดมีความดดดนละหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิดที่เดออกบบเว สอดคลองกับวัตถุประสงคแของ
การวิจัยพื่อออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียนละพิ่มอกาสทางการตลาด บรรจุ
ภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน฿นงานวิจัยนี้สดงดังภาพท่ี 13-16 
 

 
 

ภาพที่ 13 ออกบบบรรจุภณัฑแสาํหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน (ผลิตภัณฑแอง) 
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ภาพที่ 14 ออกบบบรรจุภณัฑแสาํหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน (ผลิตภัณฑแปลา) 

 
 

ภาพที่ 15 ออกบบบรรจุภณัฑแสาํหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน (ผลิตภัณฑแตา) 
 

 
 

ภาพที ่16 ออกบบบรรจุภณัฑแสาํหรับครื่องปใ้นดินผาดานกวียน (ผลิตภัณฑแหัวขนหมากรุก) 
 
  ฿นงานวิจยันี้เดสํารวจความตองการของผลติภัณฑแครื่องปใ้นดินผาสูการจําหนายของชุมชนดานกวียน
พื่อพิ่มอกาสทางการตลาด ละความสามารถ฿นการขงขันเด฿นตลาดอาซียนละตลาดลก จากผลสํารวจ
บบสอบถามความพึงพอ฿จ฿นรูปบบ พบวามีผูตอบบบสอบถามจํานวน 141 คน ผลการสํารวจพบวามีความพึง
พอ฿จ฿นรูปบบอง ดานความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิปใญญาตายาย อยู฿นระดับ 4 ความหมาะสมของ
รูปบบกับสภาวะปใจจุบัน อยู฿นระดับ 4 ความหมาะสม฿นกระบวนการผลิต อยู฿นระดับ 4 ละความสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด อยู฿นระดับ 4 ดังภาพท่ี 17 
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ภาพที ่17 ความพึงพอ฿จรูปบบผลิตภณัฑและความตองการของตลาดผลติภณัฑแรูปบบอง 

 
  ผลการสํารวจพบวามีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบปลา บบที่ 1 ดานความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิ
ปใญญาตายาย อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสมของรูปบบกับสภาวะปใจจุบัน อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสม฿น
กระบวนการผลิต อยู฿นระดับ 5 ละความสอดคลองกับความตองการของตลาด อยู฿นระดับ 5 ดังภาพท่ี 18 
 

 
ภาพที ่18 ความพึงพอ฿จรูปบบผลิตภณัฑและความตองการของตลาดผลติภณัฑแรูปบบปลา บบท่ี 1 

 
  ผลการสํารวจพบวามีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบปลา บบที่ 2 ดานความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิ
ปใญญาตายาย อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสมของรูปบบกับสภาวะปใจจุบัน อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสม฿น
กระบวนการผลิต อยู฿นระดับ 5 ละความสอดคลองกับความตองการของตลาด อยู฿นระดับ 5 ดังภาพท่ี 19 
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ภาพที ่19 ความพึงพอ฿จรูปบบผลิตภณัฑและความตองการของตลาดผลติภณัฑแรูปบบปลา บบท่ี 2 

 

  ผลการสํารวจพบวามีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบตา ดานความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิปใญญาตา
ยาย อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสมของรูปบบกับสภาวะปใจจุบัน อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสม฿นกระบวนการผลิต 
อยู฿นระดับ 5 ละความสอดคลองกับความตองการของตลาด อยู฿นระดับ 5 ดังภาพท่ี 20 

 
ภาพที ่20 ความพึงพอ฿จรูปบบผลิตภณัฑและความตองการของตลาดผลติภณัฑแรูปบบตา 

 

  ผลการสํารวจพบวามีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบหัวขน ดานความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิปใญญา
ตายาย อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสมของรูปบบกับสภาวะปใจจุบัน อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสม฿นกระบวนการ
ผลิต อยู฿นระดับ 5 ละความสอดคลองกับความตองการของตลาด อยู฿นระดับ 5 ดังภาพท่ี 21 
 

 
 

ภาพที ่21 ความพึงพอ฿จรูปบบผลิตภัณฑและความตองการของตลาดผลิตภัณฑแรูปบบมวย 
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อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ป็นงานวิจัยพัฒนาละสรางผลิตภัณฑแ ดยหารูปบบผลิตภัณฑแจากภูมิ ปใญญาตายาย ลว
สรางสรรคแป็นผลิตภัณฑแที่คงความป็นอกลักษณแฉพาะของดานกวียน จํานวน 6 ตนบบขึ้นรูปป็นตนบบ 3 มิติ 
ดวยวิธีการอัดดินดานกวียนสูตรที่ 2 มีลักษณะหนียวขึ้นรูปเด มีรอยตกราวล็กนอย ซึ่งมีความป็นสตนวรแ฿น
บบพิมพแปูนปลาสตอรแ ฿นงานวิจัยครั้งนี้เด฿ชวัตถุดิบ 2 ชนิด คือ ดินดานกวียน ละดินทราย ฿นอัตราสวนผสมมี
ดานกวียน รอย 90 ละดินทราย รอยละ 10 ผลที่เดสามารถผาขึ้นรูปเดงาย ผลิตภัณฑแมีความข็งกรงพิ่มมาก
ขึ้น ละมีการดูดซึมน้ําต่ํา สอดคลองกับผลการทดลองของดน รักซอน ละคณะ [4] เดทดลองอัตราสวนผสมของ
นื้อดินปใ้นจากดินดานกวียน ฿นการวิจัยคนพบสูตรดิน 3 สูตร ดยมีวัตถุดิบ฿นสวนผสมที่ตกตางกัน ชน ดินดาน
กวียน ดินขาว บอรกซแ ฟลดแสปารแ ทราย ละดินช้ือดย฿ชทฤษฏีสามหลี่ยมดานทา ( triaxial blend) ผาที่
อุณหภูมิ ตั้งต 1,200 องศาซลซียส ละนื้อดินปใ้นท่ีเดมีคุณสมบัติขึ้นรูปเดดี หดตัวนอย เมตกราว ข็งกรง มี
สีสันตามความตองการ ละหมาะสมตอการนําเป฿ชของชุมชนดานกวียน มื่อนําผลิตภัณฑแเปผาดิบละชุบคลือบ
ขี้ถาเมบญจพรรณสูตรที่ 27 ซึ่งมีความหมาะสมกับนื้อดินดานกวียนมากที่สุด คือสูตรที่ 27 ซึ่งประกอบเปดวย 
ดินดานกวียน รอยละ 20 ดินทราย รอยละ 20 ขี้ถาเมบญจพรรณ รอยละ 60 ละติมซดาฟลดแสปาร รอยละ 
20 ผาคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาซลซียส ยืนเฟป็นวลา 1 ช่ัวมง ฿นบรรยากาศการผาบบรีดักชัน เด
ผลงานผลิตภัณฑแตนบบครื่องปใ้นดินผาดานกวียนนื้อสตนวรแที่มีสีขียวเขกา คลายกับครื่องปใ้นดินผาสังคลก 
ที่มีผิวคลือบดวยคลือบขี้ถาเม สอดคลองกับสุธรรม ศรีหลมสัก ละคณะ [6] เดศึกษาละทดลองการคลือบ 
ศิลาดลบนครื่องปใ้นดินผาดานกวียน ผลการศึกษาพบวาครื่องปใ้นดินผาดานกวียนที่คลือบดวยคลือบศิลาดล
ที่มีสูตรป็น ขี้ถาเมรกฟูาละเมกอ : หินฟในมา : ดินขาวระนอง ฿นสัดสวน 30 : 60 : 10 สวน มีสีดํามันละมี
ลวดลายป็นสีน้ําตาลที่มีความสวยงาม สวนรูปทรงของผลิตภัณฑแเดสื่อถึงภูมิปใญญาตายายของดานกวียน ละเด
สํารวจความตองการของตลาดพบวาดยสวน฿หญรูปทรงของผลิตภัณฑแป็นที่ตองการของตลาด อยู฿นระดับ 5 
นอกจากนี้ยังเดออกบบบรรจุภัณฑแสําหรับครื่องปใ้นดินผาที่ป็นอัตลักษณแทั้ง 6 ตนบบ อันจะนําเปสูการสราง
ผลิตภัณฑแที่สามารถขงขันเด ฿นตลาดลกละตลาดอาซียน การสํารวจความตองกา รของผลิตภัณฑแ
ครื่องปใ้นดินผาสูการจําหนายของชุมชนดานกวียนพื่อพ่ิมอกาสทางการตลาด ละความสามารถ฿นการขงขันเด
฿นตลาดอาซียนละตลาดลก จากผลสํารวจบบสอบถามความพึงพอ฿จ฿นรูปบบ พบวามีผูตอบบบสอบถาม
จํานวน 141 คน มีความพึงพอ฿จ฿นผลิตภัณฑแทั้งหมด ดานความสวยงามที่คงอัตลักษณแจากภูมิปใญญาตายาย อยู฿น
ระดับ 5 ความหมาะสมของรูปบบกับสภาวะปใจจุบัน อยู฿นระดับ 5 ความหมาะสม฿นกระบวนการผลิต อยู฿น
ระดับ 5 ละความสอดคลองกับความตองการของตลาด อยู฿นระดับ 5 อันจะนําเปสูการสรางผลิตภัณฑแที่สามารถ
ขงขันเด฿นตลาดลกละตลาดอาซียน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ผลการสรุปละอภิปรายจากงานวิจัยนี้ป็นพียงจุดริ่มตนของการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑแสตน
วรแที่มีการคลือบสําหรับนื้อดินดานกวียน หากผูประกอบอทอปเดนําองคแความรูจากงานวิจัยนี้เป฿ชงานจะ
สามารถนําเป฿ชประยชนแตอกลุมผูประกอบการครื่องปใ้นดินผาดานกวียนหรือรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการผลิต
จํานวนมากเด ละป็นเปเดควรจะมีการศึกษาความตองการของชุมชนหรือผูประกอบการ  ฿นการพัฒนาคลือบ
ชนิด฿หมๆ สําหรับนื้อดินดานกวียนที่สามารถสุกตัวเดที่อุณหภูมิต่ํา ดยลือก฿ชวัตถุดิบที่สามารถหาเดงาย฿น
ชุมชนหรือ฿นประทศ 
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 งานวิจัยนี้เดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (วช.)  ละสํานักงาน
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ผลิตภัณฑแครื่องปใ้นดินผา฿นรูปบบ฿หมสําหรับชุมชนดานกวียนพื่อพ่ิมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿น
การขงขันเด฿นตลาดอาซียนละตลาดลก 
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ป๓จจัยการซ้ือสนิค๎าออนไลน๑และคุณภาพเว็บไซต๑ที่สํงผลตํอการตัดสินใจซ้ือสินค๎า 
จากเว็บไซต๑ลาซาด๎าของผ๎ูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ONLINE SHOPPING FACTOR AND WEBSITE QUALITY AFFECTING DECISION TO PURCHASE 
PRODUCTS VIA LAZADA OF CONSUMERS IN BANGKOK 

 

กิตติวัฒน๑ จิตรวัตร1 และ นิตนา ฐานิตธนกร2 
Kittiwat Jittwat 1 and Nittana Tarnittankorn2 
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2 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

 

บทคัดยํอ 
 การศึกษา฿นครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา ปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการ
ตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ดย฿ชบบสอบถามปลายปิดที่ผานการ
ทดสอบความชื่อมั่นละความตรงชิงนื้อหา฿นการก็บรวม ขอมูลจากผูบริภคที่คยซื้อสินคาออนเลนแผานว็บเซตแ
ลาซาดา ละอาศัย฿นกรุงทพมหานคร จํานวน 250 คน สถิติชิงอนุมานที่฿ชทดสอบสมมติฐาน เดก การวิคราะหแ
ความถดถอยชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย อายุระหวาง 20-25 ปี การศึกษา
อยู฿นระดับปริญญาตรี มีรายเดฉลี่ยตอดือนระหวาง 15,000 – 25,000 บาท นอกจากนี้  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปใจจัยรงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ คุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ ละ คุณภาพ
ว็บเซตแสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร คิดป็นรอยละ 65.1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ฿นขณะที่ปใจจัยพฤติกรรมการซื้อสินคาออนเลนแ ประสบการณแ฿นการซื้อสินคา
ออนเลนแ การสดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแ ละการประมูลสินคาออนเลนแ เมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจาก
ว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
คําสําคัญ : ปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนแ, คุณภาพว็บเซตแ, การตัดสิน฿จซื้อ  
 

ABSTRACT 
 This research was aimed to study online shopping factor and website quality affecting 
decision to purchase products via Lazada of consumers in Bangkok.  Close-ended questionnaires were 
passed the verification of reliability and content validity to use for data collection.  The samples 
consisted of 250 consumers who used to purchase products via Lazada and lived in Bangkok.  
Inferential statistics for hypothesis testing was multiple regression analysis. The results showed that 
the majority of respondents were males between 20-25 years of age with educational background of 
bachelor’s degree.  Most of them earned an average monthly income of 15,000 – 25,000 baht.  The 
hypothesis testing revealed that online shopping motivation, online shopping service quality, and 
website quality affected decision to purchase products via Lazada of consumers in Bangkok 
accounting for 65.1 percent with the statistical significant level of .05.  While online shopping behavior, 
online shopping experience, online shopping self-expressiveness, and online shopping auction did not 
affect decision to purchase products via Lazada of consumers in Bangkok.  
Keywords : Online Shopping Factor, Website Quality, Purchased Decision 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันอินทอรแน็ตมีการพัฒนาอยางตอนื่อง สัญญาณอินทอรแน็ตขยายตัวครอบคลุมกือบทุกพื้นที่ 
รวมทั้งมีความสถียรละรวดร็วมากกวา฿นอดีต ทํา฿หพฤติกรรมผูบริภคปลี่ยนปลงเปจากที่นิยมซื้อสินคาละ
บริการจากรานคาทั่วเป มาป็นการซื้อขายผานระบบออนเลนแหรืออินทอรแน็ต หรือที่รียกกันวา พาณิชยแ
อิล็กทรอนิกสแ (E-commerce) กันมากขึ้น สงผล฿หมูลคาการติบตของตลาดพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ มีนวนม
พิ่มขึ้น฿นทุกปี ดย฿นปี 2559 มูลคาของตลาดพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ฿นประทศเทย มีมูลคาจํานวน 2.5 ลานลาน
บาท ดยติบตพิ่มขึ้นจากปี 2558 สูงถึง 12.42% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิล็กทรอนิกสแ, 2560)  ทั้งนี้ 
ธุรกิจพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแของเทยเดติบตขึ้นบบกาวกระดด ปใจจัยท่ีสําคัญมาจากการที่ธุรกิจตางๆ นอกจากนี้ 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิล็กทรอนิกสแ (องคแกรมหาชน) กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร เด
ปิดผยขอมูลกี่ยวกับผู฿ชงานอินทอรแน็ต฿นประทศเทยประจําปี 2559 พบวา ประชากร฿นกรุงทพมหานคร มี
การ฿ชงานจํานวนช่ัวมงอินทอรแน็ตสูงกวาคน฿นตางจังหวัด ซึ่งประชากร฿นกรุงทพมหานคร ฿ชงานจํานวนช่ัวมง
อินทอรแน็ต ฉลี่ย 48.1 ช่ัวมงตอสัปดาหแ ละคนตางจังหวัด จํานวน 44.6 ช่ัวมงตอสัปดาหแ มื่อบงป็นชวงอายุ 
(Generation: Gen) ตางๆ จะพบวา Gen Y คือ กลุมที่฿ชงานอินทอรแน็ตมากที่สุด ฉลี่ย 53.2 ช่ัวมงตอสัปดาหแ 
ตามมาดวย Gen X ฉลี่ย 44.3 ช่ัวมงตอสัปดาหแ ละ Gen Z ฉลี่ย 40.2 ช่ัวมงตอสัปดาหแ ละ Baby Boomer 
ฉลี่ย 31.8 ช่ัวมงตอสัปดาหแ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิล็กทรอนิกสแ, 2560) 
 จากความกาวหนาของทคนลยีสื่อสารดังกลาว สดง฿หห็นวา มีชองทางการขาถึงสินคาละบริการบน
อินทอรแน็ตมากขึ้น จึงทํา฿หผูประกอบการจํานวนมากริ่มปลี่ยนการซื้อขายมาสูระบบการคา ออนเลนแ ดย
ผูประกอบการจํานวนมากเดล็งห็นถึงขอดีของการคาขายผานชองทางออนเลนแ ชน เมสียคา฿ชจาย฿นการลงทุน
หนาราน คาชาพื้นที่ คาจางพนักงาน รวมทั้งสามารถปิดขายเดตลอด 24 ช่ัวมง จึงทํา฿หธุรกิจขายปลีกทาง
อินทอรแน็ตมีนวนมที่จะขงขันอยางรุนรงมากขึ้น ดยฉพาะการขยายตัวของผูประกอบการจากตางประทศ 
ซึ่งขามาทําตลาดพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ (E-commerce) ฿นประทศเทย (กองขอมูลธุรกิจ, 2559) การติบตของ
พาณิชยแอิล็กทรอนิกสแมาจาก 3 ปใจจัยคือ 1) ทคนลยีมีวิวัฒนาการเปมากกิดรูปบบการสื่อสารละนวัตกรรม
฿หม 2) นยบายภาครัฐที่ขับคลื่อนศรษฐกิจดิจิทัล ที่ชวยสรางพอคามคาออนเลนแยุค฿หมขึ้นมา ละ 3) การทํา
ธุรกรรมทางการงินที่ปลี่ยนเปรวดร็ว ชน พรอมพยแ (Prompt Pay) รวมถึงมบายบงคแกิ้ง (Mobile Banking) 
ที่มีรูปบบบริการงาย ละปลอดภัย จนความชื่อ฿จท้ังฝใ่งผูซื้อละผูขายมีมากข้ึน ทํา฿หปใจจุบันประทศเทยมีมูลคา
พาณิชยแอิล็กทรอนิกสแมากกวา 6 ประทศ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ต พราะประทศเทยมีผูประกอบการที่
ทําการคาบบพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแระหวางธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government) รวมกันกวา 5.2 สน
ราย ละภาพรวมของการ฿ชสื่อสังคมพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ (Social Commerce) มีมูลคา 2 สนลานบาท 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิล็กทรอนิกสแ, 2559) 
 จากการก็บขอมูลปี 2560 ของบริษัทดานพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ (Iprice) พบวา ลาซาดา (Lazada) กําลัง
เดรับความนิยมจากผู฿ชบริการ ดยวัดจากจํานวนผูขาชมสูงสุด ดยมียอดการขาชมอยูที่ 41 ,680,000 ครั้งตอ
ดือน ละมีจํานวนผู฿ชงานอปพลิคชันเลนแ ละฟซบุ฿คสูงสุด รองลงมาคือ 11 สตรีท ชอปปี ละชิลินด 
ตามลําดับ ตรานคาออนเลนแมีการขงขันสูงจากทั้งรานคาออนเลนแกาละรานคาออนเลนแที่กําลังกิดขึ้น฿หม
จํานวนมาก รวมเปถึงรานขายของบนว็บเซตแสังคมออนเลนแ (Social Network) อยางชน ฟซบุ฿ค อินสตากรม 
ทวิตตอรแ ละอื่นๆ มากมาย ทํา฿หผูบริภคมีทางลือก฿นการตัดสิน฿จซื้อสินคาพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ลาซาดามีการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ ดยพิจารณาขอมูลจากจํานวนการขาชมว็บเซตแตอครั้ง การดาวนแหลดอปพลิคชัน
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ของลาซาดาละผูคาปลีกออนเลนแรายอื่น พื่อป็นประยชนแ฿นการพัฒนาบริการสําหรับการซื้อสินคาออนเลนแที่ดี
ตอเป (ผูจัดการออนเลนแ, 2560)  
 การซื้อสินคาออนเลนแ (Online Shopping) ป็นความสะดวกสบายของผูบริภค฿นการซื้อสินคาสามารถ
ชําระงินเดจากทุกสถานท่ีผานอุปกรณแทคนลยี หรือ฿ชปรกรมคอมพิวตอรแที่ผู฿ชสามารถดูขอมูลละตตอบกับ
ขอมูลสารสนทศที่จัดก็บ฿นหนาว็บที่สรางดวยภาษาฉพาะของคอมพิวตอรแหรือว็บบราซอรแ (Web-Browser) 
ผูบริภคสามารถคนหาละซื้อสินคาท่ีสน฿จ ดยเปท่ีว็บเซตแของรานคาปลีกดยตรงหรือคนหาจากผูขายรายอื่นดย
฿ชครื่องมือคนหาสินคาซึ่งจะสดงผลิตภัณฑและราคาดียวกันของผูคาปลีกรายอื่นๆ ผูบริภคสามารถลือกซื้อ
สินคาออนเลนและชําระงินเดจากทุกท่ีผานอุปกรณแทคนลยี อาทิชน คอมพิวตอรแ สมารแทฟน ป็นตน  (สิริพล 
ตันติสันติสม, 2558) ดยการซื้อสินคาออนเลนแมีองคแประกอบเดก พฤติกรรมการซื้อสินคาออนเลนแ ประสบการณแ
การซื้อสินคาออนเลนแ รงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ การสดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแ การประมูลสินคา 
ละคุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ จากการศึกษาพบวา การซื้อสินคาออนเลนแนั้น ผูบริภคตองมีรงจูง฿จ
฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (Online Shopping Motivation) ป็นรงขับคลื่อนที่กระตุน฿หผูซื้อกิดความตองการที่
อยากจะเด อาทิ สินคาที่กําลังป็นที่นิยมอยู ณ วลานั้น ละมีความคุมคา฿นดานราคา (Pappas et al., 2016) จาก
การสํารวจ พบวา หตุผลที่คนตัดสิน฿จขายี่ยมชมว็บเซตแขายสินคาออนเลนแ พราะตองการขาเปอานรีวิว 
(Review) ความห็นของผูที่คยซื้อป็นอันดับหนึ่ง ตามดวยการห็นฆษณาชิญชวนลวสน฿จ ละจากคํานะนํา
ของพื่อนหรือการบอกตอ นอกจากนี้ ขอมูลช้ี฿หห็นวา Gen Y ละ Gen Z เดรับรงจูง฿จ฿นการชาชมว็บเซตแ
จากคํานะนําของบล็อกกอรแ (Blocker)  น็ตเอดอล (Net Idol) ละดารา ซึ่งสะทอน฿หห็นวา ผูบริภคมีนวนม
ที่จะช่ือความห็นของผูบริภคดวยกันอง มากกวาขอความ฿นการฆษณา (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิล็กทรอนิกสแ, 2558) 
 ทั้งนี้ พฤติกรรมการซื้อสินคาออนเลนแ (Online Shopping Behavior) ซึ่งป็นพฤติกรรมตางๆ ที่กี่ยวของกับ
การลือกซื้อสินคาออนเลนแของผูบริภค (Pappas, Kourouthanassis, Giannakos and Lekakos, 2016) ฿นปใจจุบัน
พฤติกรรมของผูบริภคสินคาทางออนเลนแริ่มมีการปรับตัว฿นการสรางกราะปูองกันตัวองมากขึ้น ดยกอนการตัดสิน฿จ
ลือกซื้อสินคาหรือบริการจะมีการมองหาครื่องหมายรับรองความนาช่ือถือที่ติดอยูบนหนาว็บเซตแพื่อสรางความ
ช่ือมั่น฿หกตนอง ละพื่อปูองกันปใญหาตางๆ ที่อาจะกิดขึ้น ชน สินคาเมตรงตามความตองการ คุณภาพสินคาเมเด
มาตรฐาน หรือเมสามารถติดตอผูขายเด นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อสินคาออนเลนแ หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริภคขั้นสุดทายที่ซื้อสินคาละบริการเปพื่อกินอง฿ชอง ผูบริภคทั่วลกนั้ น มีความตกตางกัน฿นลักษณะ
ประชากรอยูหลายประด็น ชน ฿นรื่องของอายุ รายเด ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประพณี คานิยม ละ
รสนิยม ป็นตน ทํา฿หพฤติกรรมการกิน การ฿ช การซื้อ ละความรูสึกนึกคิดของผูบริภคตอผลิตภัณฑแตกตางกัน
ออกเป ทํา฿หมีการซื้อการบริภคสินคาละบริการหลายๆ ชนิดที่ตกตางกันออกเป นอกจากลักษณะประชากรดังกลาว
ลว ยังมีปใจจัยอื่นๆ อีกที่ทํา฿หมีการบริภคตกตางกัน (กองพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ, 2560)  
 นอกจากน้ี ประสบการณแ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (Online Shopping Experience) ซึ่งป็นองคแประกอบ
ดานความบันทิง฿นการซื้อสินคาออนเลนแ ผูซื้อจะเดรับความพึงพอ฿จ฿นขณะซื้อสินคาละพบวา รานคาออนเลนแมี
ปรมช่ันท่ีนาสน฿จละมีความนาช่ือถือ (Pappas et al., 2016) ฿นปใจจุบันราคาเม฿ชสิ่งที่ธุรกิจคาปลีกขงกันอีก
ตอเป ปรมช่ันละการลดราคาสามารถพิ่มยอดขายเด฿นระยะสั้น งานบริการพื่อสรางประสบการณแอันนา
ประทับ฿จจึงป็นครื่องมือสําคัญพื่อดึงดูดลูกคา ดวยประสบการณแการลือกซื้อสินคาที่ดีทํา฿หลูกคารูสึกหมือนป็น
คนที่สําคัญที่สุด ซึ่งป็นความรูสึกที่ลูกคาจะจดจํา ละตอ฿หสินคามีราคาพงก็เมสําคัญอีกตอเป  ลูกคาจะลือก
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กลับมาที่รานดิมอีกพื่อประสบการณแสุดพิศษบบน้ัน อาทิชน การสงที่รวดร็วทัน฿จ นื่องจากสิ่งที่ทํา฿หผูบริภค
กวา 58.7% เมพอ฿จมากที่สุด เดก การเดรับสินคาชากวากําหนด ตามดวยการเดรับสินคาเมตรงกับที่สดงบน
ว็บเซตแ 29.9% ละสินคาชํารุดสียหาย 24% นอกจากน้ีการที่ผูบริภคเดรับประสบการณแจากการซื้อสินคาที่ดีดังที่
กลาวมาขางตน จะสงผล฿หผูบริภคกลับมา฿ชบริการอีกครั้ง หรือมีการบอกตอกันเปผานสังคมออนเลนแ ทํา฿ห
รานคาออนเลนแป็นท่ีรูจักมากยิ่งขึ้น (นันทวัฒนแ อินทรยธิน, 2557) 
 ปใจจุบนัการซื้อสินคาออนเลนแสามารถทํา฿หผูบริภคเดสดงออกถึงความตองการที่ทจริงของตนอง การ
สดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (Online Shopping Self-expressiveness) ป็นการสดงตนมีสวนทํา฿หลูกคา
รูสึกถึงความตองการที่ทจริงของตนองละสามารถติมต็มความรูสึกท่ีทจรงิของลูกคามากกวากิจกรรมอื่นๆ ละ
การสดงตัวตนของลูกคาผานการซื้อสินคานั้นเดกลายป็นสวนหนึ่ง฿นชีวิตประจําวันของลูกคา (Sirgy, Lee, Yu, 
Gurel-Atay, Tidwell and Ekici, 2016) นอกจากนี้ การประมูลสินคาออนเลนแ (Online Shopping Auction) ซึ่ง
ป็นกระบวนการประมูลซื้อขายสินคาหรือผลิตภัณฑแดยการนําทคนลยีสารสนทศขามา฿ช พื่อจัดการระบบการ
ประมูลซื้อขายสินคาอยางมีประสทิธิภาพ ละพิ่มขีดความสามารถ฿นการจัดหาละจดัจําหนายสินคาละผลติภณัฑแ 
ป็นการนําทคนลยีสารสนทศขามาประยุกตแ฿ช฿นการจรจาตอรอง สนอราคาเดหลายครั้ง (Dynamic Pricing) 
จนกวาจะถึงราคา฿นระดับที่ท้ัง 2 ฝุายพึงพอ฿จ นอกจากนี้ ปใจจุบันหลายว็บเซตแเดนําการประมูลมาป็นกลยุทธแ฿น
การขายสินคา ดยผูบริภคสามารถขารวมว็บเซตแที่ป็นตลาดกลางอิล็กทรอนิกสแทั่วเป อาทิชน อีบยแ ( Ebay) 
ประมูล (Pramool) ชิลินด (Chilindo) ละลาซาดา (Lazada)  ป็นตน (ดลเพสิทธ์ิ อุปพงษแ, 2557) 
 ฿นการซื้อสินคาออนเลนแนั้น ผูบริภคมักจะคํานึงถึงคุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (Online 
Shopping Service Quality)  ซึ่งคุณภาพการบริการป็นสิ่งที่ช้ีวัดถึงระดับของการบริการที่สงมอบดยผู฿หบริการ
ตอลูกคาหรือผูรับบริการวา สอดคลองกับความตองการเดดีพียง฿ด การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ  ป็นการ
ตอบสนองตอผูรับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผูรับบริการ (Wu, Hwang, Sharkbuv and Ochir, 2016) 
นอกจากน้ี คุณภาพว็บเซตแ (Website Quality) ป็นการออกบบหนาว็บเซตแดยคํานึงถึงอรรถประยชนแ พื่อ฿ห
ผูบริภคเดสัมผัสถึงสินคาหรือบริการ มีการ฿ชงานที่สะดวก นื้อหาขอมูลมีความนาช่ือถือ มีการช่ือมยงขอมูล
ตางๆ บนว็บเซตแเดอยางสมบูรณแ ฿ชวลา฿นการสดงผลอยางรวดร็ว ดังนั้น การออกบบว็บเซตแที่มีคุณภาพ จึง
ป็นกระบวนการสําคัญ฿นการสรางว็บเซตแทํา฿หผู฿ชกิดความประทับ฿จ ทํา฿หลูกคากลับขามาชมว็บเซตแดิมอีก฿น
อนาคต จากผลการวิจัย พบวา ปใจจัยคุณภาพของว็บเซตแสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาผาน eBay ของผูบริภค 
(ปพน ลิศชาคร ละนิตนา ฐานิตธนกร, 2559)  
 จากความป็นมาละปใญหาดังกลาว฿นขางตน ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษารื่อง ปใจจัยการซื้อสินคา
ออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
พื่อ฿หป็นประยชนแกผู฿หบริการรานคาพาณชิยแอิล็กทรอนิกสแบนว็บเซตแพาณชิยแอิลก็ทรอนิกสแที่จะสามารถนําเป
พัฒนารานคาพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ฿หตรงกับความตองการของผูบริภค฿นปใจจุบัน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาการซื้อสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการตัดสิน฿จ
ซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
 
 

http://ebay.com/
http://pramool.com/
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 พฤติกรรมการซ้ือสินค๎าออนไลน๑ (Online Shopping Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริภค฿นการ
สั่งซื้อสินคาหรือชอปปิงออนเลนแ ดยผูบริภคมักจะสั่งซื้อหรือชอปปิงออนเลนแจากรานคาที่สามารถ฿หบริการตามที่
ผูบริภคตองการเด ละมักมีการสั่งซื้อสินคาออนเลนแบอยๆ  ดยฉพาะ฿นชวงทศกาลตางๆ รวมถึงผูบริภคมีการ
รับรูถึงประยชนและมีทัศนคติชิงบวกตอการชอปปิงหรือซื้อสินคาออนเลนแ 
 ประสบการณ๑ในการซ้ือสินค๎าออนไลน๑ (Online Shopping Experience) หมายถึง ความจัดจนที่กิด
จากการกระทําหรือเดพบห็นมาจากการซื้อสินคาออนเลนแ ละประสบการณแก็ป็นสิ่งที่มีคุณคา฿นการรียนรูพื่อ
สั่งซื้อสินคาออนเลนแตอเป ทั้งนี้ผูบริภคอาจจะมีความรูสึกสนุกละมีความสุขกับการชอปปิงออนเลนแหรือรูสึกผอน
คลายมื่อเดซื้อสินคาออนเลนแ รวมถึงมีความรูสึกวา การ฿หบริการของรานคาปลีกออนเลนแมีความนาชื่อถือ 
 แรงจูงใจในการซ้ือสินค๎าออนไลน๑ (Online Shopping Motivation) หมายถึง ความคาดหวัง฿น
ประยชนแจากการซื้อสินคาออนเลนแป็นสิ่งขับคลื่อน฿หกผูซื้อ อาทิ ความหลากหลายของสินคาออนเลนแที่ป็น
นวัตกรรม฿หม หรือทรนดแ฿หม หรือบรนดแ฿หมๆ ท่ีทันสมัย ทํา฿หผูบริภคสามารถปรียบทียบคุณสมบัติสินคาละ
ราคาพื่อ฿หเดขอสนอที่คุมคากวา  
  การแสดงตนในการซ้ือสินค๎าออนไลน๑ (Online Shopping Self-expressiveness) หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมการสั่งซื้อสินคาออนเลนแท่ีสามารถกระตุนทํา฿หผูบริภครูสึกถึงความตองการที่ทจริงของ
ตนอง มีความรูสึกวาการซื้อสินคาออนเลนแสามารถติมต็มความรูสึกที่ทจริงเดมากกวากิจกรรมอื่นๆ รวมถึงกิด
ความสมัคร฿จละสน฿จที่ซื้อสินคาท่ีสดงถึงความป็นตัวตนของผูบริภค  
 การประมูลสินค๎าออนไลน๑ (Online Shopping Auction) หมายถึง กลยุทธแสงสริมการตลาดของรานคา
ออนเลนแ ดยมีกระบวนการสนอซื้อสนอขายสินคาหรือบริการผานสื่ออิล็กทรอนิกสแ ระหวางผูซื้อกับผูขาย (คน 1 
อาจมีมากกวา) ท่ีขามาขงขันกันสนอราคา฿นชวงวลาที่กําหนด฿นตลาดการประมูลสินคาออนเลนแ พื่อดึงดูดผูซื้อ
฿หต็ม฿จท่ีจะพรอมจายมาก  
 คุณภาพบริการในการซ้ือสินค๎าออนไลน๑ (Online Shopping Service Quality) หมายถึง การสนอ
คุณภาพการ฿หบริการของรานคาออนเลนแตามที่ลูกคาคาดหวัง  ดย฿หบริการอยางมืออาชีพ ซึ่งทํา฿หผูบริภคกิด
ความพึงพอ฿จหลังจากเดซื้อหรือชอปปิงสินคาท่ีตองการผานทางรานคาออนเลนแ 
 คุณภาพเว็บไซต๑ (Website Quality) หมายถึง การออกบบละพัฒนาว็บเซตแ ฿หมีคุณภาพ มีคุณคา 
ละหมาะสมสําหรับการนํามา฿ชประยชนแ นอกจากนี้  คุณภาพว็บเซตแ ยังป็นการรับรูของผูบริภคถึง
ประสิทธิภาพละคุณลกัษณะที่ดีของว็บเซตแที่งายตอการ฿ชงานละมีความปลอดภยั฿นการทําธุรกรรม 
 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง ขั้นตอน฿นการลือกซื้อสินคาของผูบริภคออนเลนแ ดย
กิดจากการตระหนักถึงความตองการ มีการคนหาขอมูล อานรีวิวสินคาละบริการ มีการประมินทางลือกดย
พิจารณา฿นสวนที่กี่ยวของ ละดํานินการตัดสิน฿จลือกซื้อสินคาออนเลนแ ดยผูบริภคที่ซื้อสินคาออนเลนแมักจะ
เดรับคํานะนํากี่ยวกับกระบวนการซื้อละชําระงินจากฝุายบริการลูกคามื่อกิดปใญหา฿นการสั่งซื้อสินคา  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ฿นการศึกษาปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแ
ลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ดังสดง฿นภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

 กรอบนวคิดของการวิจัย฿นขางตนสดงถึงความสัมพันธแระหวางตัวปรอิสระ เดก (1) พฤติกรรมการ
ซื้อสินคาออนเลนแ (2) ประสบการณแ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ ละ (3) รงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ ภาย฿ต
นวความคิดของ Pappas, Kourouthanassis, Giannakos and Lekakos (2016)  (4) การสดงตน฿นการซื้อ
สินคาออนเลนแ ภาย฿ตนวความคิดของ Sirgy, Lee, Yu, Gurel-Atay, Tidwell and Ekici (2016) (5) การประมูล
สินคาออนเลนแ ภาย฿ตนวความคิดของ Lee, Kim and Lee (2013) (6) คุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ 
ภาย฿ตนวความคิดของ Wu, Hwang, Sharkbuv and Ochir (2016) (7) คุณภาพว็บเซตแ ภาย฿ตนวความคิด
ของ Yang, Li, Kim and Kim (2016) ละตัวปรตาม คือ การตัดสิน฿จซื้อ ภาย฿ตนวความคิดของ Miguel, 
Peregrina and Palaez (2015) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอยําง  
  ประชากรละตัวอยาง฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริภคที่คย฿ชบริการซื้อสินคาออนเลนแผานว็บเซตแ
ลาซาดา ละอาศัย฿นกรุงทพมหานคร ผูวิจัยเดกําหนดขนาดตัวอยาง ดยการทดสอบบบสอบถามกับตัวอยาง 
จํานวน 40 ชุด ละคํานวณหาคา Partial R2 พื่อนําเปประมาณคาขนาดตัวอยางดย฿ชปรกรมสําร็จรูป 
G*Power ซึ่งป็นปรกรมที่สรางจากสูตรของ Cohen (1977) ผานการตรวจสอบละรับรองคุณภาพจากนักวิจัย
จํานวนมากสําหรับการกําหนดขนาดตัวอยาง฿หถูกตองละทันสมัย (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณคา
ตัวอยาง ดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) ทากับ 0.09170306 ละจํานวนตัวปรทํานายทากับ 7 ตัวปรอิสระ 
อํานาจการทดสอบ (1-ß) ทากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงเดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 246 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยเด
ก็บขอมูลจากตัวอยางสํารองพิ่มรวมทั้งสิ้นจํานวน 250 ตัวอยาง 
 2. การสุํมตัวอยําง  
  การก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยเดกําหนดวิธีการคัดลือกตัวอยางบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) ดยริ่มตนดวยการวิธีสุมตัวอยางบบงาย (Simple Random Sampling) ดยทําการจับสลากสุม
ตัวทนขต 5 ขต จากทั้งหมด 50 ขต ดยขตที่เดจากการสุม คือ ขตดินดง ขตปทุมวัน ขตจตุจักร ขตบาง

การซ้ือสินคาออนเลนแ (Online shopping) 
- พฤตกิรรมการซ้ือสินคาออนเลนแ (Online shopping behavior) 
- ประสบการณแ฿นการซ้ือสินคาออนเลนแ (Online Shopping experience) 
- รงจูง฿จ฿นการซ้ือสินคาออนเลนแ (Online shopping motivation) 
- การสดงตน฿นการซ้ือสินคาออนเลนแ (Online shopping self-expression) 
- การประมูลสินคาออนเลนแ (Online shopping auction) 
- คุณภาพบริการ฿นการซ้ือสินคาออนเลนแ (Online shopping service quality) 

คุณภาพว็บเซตแ (Website quality) 
 

การตัดสิน฿จซื้อ 
(Purchase 
decision) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915000090#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915000090#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915000090#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915000090#!


 

 

1459 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กะปิ ละขตบางค หลังจากนั้นจึง฿ชวิธีการสุมตัวอยางบบสัดสวน (Proportional Sampling) ดยการคํานวณ
พือ่ก็บขอมูลตัวอยาง฿นตละขตตามสัดสวน เดก ขตดินดง 50 คน ขตปทุมวัน 20 คน ขตหลักสี่ 43 คน ขต
บางกะปิ 60 คน ละขตบางค 77 คน ละ฿ชวิธีสุมตัวอยางบบสุมตัวอยางบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ดยจกบบสอบถามละทําการก็บขอมูลจากกลุมผูบริภคที่ คยซื้อสินคาออนเลนแผานว็บเซตแ
ลาซาดา ท้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการขาเปสอบถามบื้องตน (Screening Question) ดยสอบถามวา “ทานคยซื้อสินคา
ออนเลนแผานว็บเซตแลาซาดาหรือเม” ละ ลือกตัวอยางที่ตอบวา “คย” ผูวิจัยจึงขอความรวมมือละก็บขอมูล
จากตัวอยาง฿นขตตางๆ ท่ีสุมเดจนครบจํานวนที่กําหนดเวพื่อ฿หขอมูลที่เดมีการกระจายละนาชื่อถือ   
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ  บบสอบถามปลายปิดที่สรางจากการทบทวนนวคิด ทฤษฏี
ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ละผานการทดสอบ ดังนี้  
  - ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) บบสอบถามที่สรางขึ้น เดผานการพิจารณาดย
ผูช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน พื่อพิจารณาความหมาะสมของนื้อหา ภาษาที่฿ช ละความสอดคลองระหวางขอ
คําถามละวัตถุประสงคแ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากผลการประมินขอคําถาม฿น
บบสอบถามจํานวน 38 ขอ พบวา IOC ของ 38 ขอคําถาม มีคาคะนนทากับ 0.67 - 1.00 คะนน สดงวา 
คําถามหลานั้นมีความสอดคลองกับนิยามของตัวปรที่กําหนดละวัตถุประสงคแของการวิจัย สามารถนําเป฿ช฿นการ
ก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  - ความเชื่อมั่น (Reliability) บบสอบถามที่ผานการวัดความสอดคลองระหวางคําถามละ
วัตถุประสงคแ เดนําเปทดลองจก฿หกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด ละนํามาวิคราะหแความช่ือมั่นของ
บบสอบถาม พบวา คําถาม฿นตละดานมีระดับความช่ือมั่นอยูระหวาง 0.772-0.875 ซึ่งมื่อนําเป฿ชกับกลุม
ตัวอยางภาคสนาม จํานวน 250 ชุด พบวา คําถาม฿นตละดานมีระดับความช่ือมั่นอยูระหวาง 0.804–0.906 มี
ระดับความช่ือมั่นอยู฿นระดับท่ีสามารถนําเป฿ชเด (Nunnally, 1978) 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  สถิติที่นํามา฿ช฿นการวิคราะหแขอมูลที่ก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง  คือ สถิติชิงพรรณนา เดก การ
จกจงจํานวน การหาคารอยละ การหาคาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  ละสถิติชิงอนุมาน ดย฿ชทคนิค
การวิคราะหแการถดถอยชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบ้ืองต๎น 
  ผลการวิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม พบวา จากกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจจํานวน 
250 คน สวน฿หญป็นพศชาย จํานวน 134 คน คิดป็นรอยละ 53.6 มีอายุ 20-25 ปี คิดป็นรอยละ 38.0 มีระดับ
การศึกษา฿นระดับปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 50.0 สวน฿หญป็นนักรียนนักศึกษา คิดป็นรอยละ 30.4 ละมีรายเด 
15,000 – 25,000 บาทตอดือน คิดป็นรอยละ 45.6 ดังสดง฿นตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม (n = 250)  
ข๎อมูลสํวนบุคคล จํานวน (คน) ร๎อยละ (%) 

พศ      ชาย 134 53.6 
      หญิง 116 46.4 
อาย ุ      ต่ํากวา 20 ปี 37 14.8 
      20 – 25 ปี 95 38.0 
      26 – 30 ปี 55 22.0 
      31 – 35 ปี 20 8.0 
      36 – 40 ปี 18 7.2 
      41 – 45 ปี 6 2.4 
      46 – 50 ปี 7 2.8 
      51 ปี ขึ้นเป 12 4.8 
ระดับการศึกษา      ต่ํากวาปริญญาตร ี 118 47.2 
      ปริญญาตร ี 125 50.0 
      สูงกวาปริญญาตร ี    7   2.8 
อาชีพ      นักรียน/นักศึกษา 76 30.4 
      จาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 41 16.4 
      พนักงานบริษัทอกชน 65 26.0 
      ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 41 16.4 
      มบาน/พอบาน 16 6.4 
      กษียณอาย ุ  3 1.2 
      อื่นๆ (ปรดระบุ)  8 3.2 
รายเดฉลี่ยตอดือน      ต่ํากวา 15,000 บาท 79 31.6 

      15,000 – 25,000 บาท 114 45.6 
      25,001 – 35,000 บาท 35 14.0 
      35,001 – 45,000 บาท 11 4.4 
      45,001 - 55,000 บาท 5 2.0 
      55,001 บาท ขึ้นเป 6 2.4 

 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดยการวิคราะหแการถดถอยชิงพหุ  พบวา  คุณภาพ
ว็บเซตแ (ß = 0.483) สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร มากที่สุด 
รองลงมา เดก คุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (ß = 0.324) ละรงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (ß = 
0.216) ตามลําดับ  ดยรวมกันพยากรณแการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
เดรอยละ 65.1 ที่หลืออีกรอยละ 34.9 ป็นผลนื่องมาจากตัวปรอื่นที่เมเดนํามาศึกษา  ฿นขณะที่พฤติกรรมการ
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ซื้อสินคาออนเลนแ (Sig. = 0.945)  ประสบการณแ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (Sig. = 0.784) การสดงตน฿นการซื้อ
สินคาออนเลนแ (Sig. = 0.149) ละการประมูลสินคาออนเลนแ (Sig. = 0.183) เมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจาก
ว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร  
 
ตารางที ่2: การวิคราะหแความถดถอยชิงพหุปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อ
 สินคาจากว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซ้ือสินค๎าจากเว็บไซต๑ลาซาด๎า 

S.E. B ß t Sig. 
Toleran

ce 
VIF 

คาคงท่ี .147 .501 – 3.414 .001 - - 
ปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนแ        
- พฤติกรรมการซื้อสินคาออนเลนแ .054 .004 .005 .069 .945 .326 3.063 
- ประสบการณแ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ .053 .014 .018 .274 .784 .338 2.959 
- รงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ .054 .196 .216 3.630 .000* .407 2.455 
- การสดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแ .051 -.074 -.098 -1.449 .149 .318 3.146 
- การประมูลสินคาออนเลนแ .053 -.070 -.086 -1.334 .183 .348 2.874 
- คุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ .054 .296 .324 5.467 .000* .410 2.441 
คุณภาพว็บเซตแ .057 .470 .483 8.194 .000* .414 2.413 

R2 = 0.651, F= 64.1,*p<0.05        
 
 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Multicollinearity ดย฿ชคา Variance Inflation Factor (VIF) ผลการ
วิคราะหแ พบวา คา VIF ของตัวปรอิสระมีคาตั้งต 2.413-3.146 ซึ่งมีคาเมกิน 5.0 สดงวา ตัวปรอิสระเมมี
ความสัมพันธแกัน (Zikmund, Babin, Carr and Griffin, 2013, p.590) 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา฿นครั้งนี้ ผูวิจัยเดนําผลสรุปการวิคราะหแมาช่ือมยงกับนวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยที่
กี่ยวของ ดยสามารถนํามาอภิปรายผลเด ดังนี้ 
 จากสมมติฐานที่ 1 พบวา พฤติกรรมการซื้อสินคาออนเลนแเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿นว็บเซตแ
ลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ทั้งนี้อาจนื่องมาจากผูบริภคอาจมีความคิดวา รานคาออนเลนแสวน฿หญ
อาจจะเมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริภคสูงสุด หรือผูบริภคอาจล็งห็นวา การซื้อสินคาออนเลนแมีทั้ง
ผลดีละความสี่ยงหลายประการ ดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดยงกับงานวิจัยของณัฏฐนันทแ พิธิวัตชติกุล  ละนิตนา 
ฐานิตธนกร (2560) ที่พบวา ดานการรับรูทรัพยากรทางการงิน การตลาดผานสื่อสังคมออนเลนแดานฆษณา
ออนเลนแ ละพฤติกรรมผูบริภคออนเลนแดานประสิทธิภาพของสารสนทศสงผลตอความตั้ง฿จซื้อสินคาออนเลนแ
ผานอปพลิคชันของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร  
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 จากสมมติฐานที่ 2 พบวา ประสบการณแ฿นการซื้อสินคาออนเลนแเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿น
ว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ทั้งนี้นื่องจากผูบริภคอาจทราบถึ งความสี่ยง฿นการซื้อสินคา
ออนเลนแ จึงมีความคิดห็นวา การซื้อสินคาออนเลนแเมเด฿หความรูสึกผอนคลาย พราะผูบริภคตอง฿ชความ
ระมัดระวังป็นอยางมาก ฿นการพิจารณาอานขอมูลของสินคาละบริการดยละอียดกอนที่จะตัดสิน฿จซื้อสินคา
ออนเลนแ รวมถึงอาจจะมีความสี่ยงจากการเดรับสินคาเมตรงกับท่ีตองการ ดังน้ัน ผูบริภคตองมีการตรวจสอบหรือ
ปรียบทียบขอมูลสินคาละบริการกับหลายว็บเซตแดยละอียดถี่ถวนกอนการตดัสนิ฿จซื้อ จึงทํา฿หประสบการณแ฿น
การซื้อสินคาออนเลนแเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อของผูบริภค ดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดยงกับงานวิจัยของ Pappas 
et al. (2016) ที่พบวา ประสบการณและรงจูง฿จ฿นการชอปปิงออนเลนแสงผลตอความตั้ง฿จซื้อ นอกจากนี้ยังพบวา 
คุณภาพบริการสวนบุคคลของรานคา ความบันทิงจะเดรับการยอมรับจากลูกคา ละมีสวนชวย฿นตัดสิน฿จการ
ชอปปิงออนเลนแของผูบริภค  
 จากสมมติฐานที่ 3 พบวา รงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿นว็บเซตแ
ลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ท้ังนี้ นื่องจากผูบริภคห็นวา สินคา฿นรานคาออนเลนแมีความหลากหลาย
ทั้ง฿นดานของราคาละฟใงคแช่ันของตัวสินคา สินคาท่ีนําสนอขาย฿นรานคาออนเลนแ ป็นบรนดแ฿หมละทันสมัย ท้ัง
ยังป็นทรนดแ฿หมๆ อยู฿นกระส ละรานคาออนเลนแมีปรมช่ันที่นาสน฿จ ดึงดูดความตองการของผูบริภค฿น
ปใจจุบัน ดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของธัญชนกภรณแ ตชมบุญ  (2558) ที่พบวา ปใจจัยดานรงจูง฿จ
ดานพื้นฐาน ละสิ่งจูง฿จลือกซื้อสงผลตอกระบวนการการตัดสิน฿จซื้อทุกดาน เดก การสวงหาขอมูล การ
ประมินขอมูลตละทางลือก การตัดสิน฿จซื้อ ละการประมินผลสินคาละบริการหลังการซื้อ ดยสิ่งจูง฿จพื้นฐาน
จากความจําป็นที่ตอง฿ชสินคา สิ่งจูง฿จลือกซื้อ คือ สินคามีราคาถูก สิ่งจูง฿จดานอารมณแ คือ มีความภาคภูมิ฿จ฿น
ตัวสินคาท่ีเดจากการประมูลละมีสิ่งจูง฿จอุปถัมภแ คือ มีความหลากหลายของสินคา 
 จากสมมติฐานที่ 4 พบวา การสดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿น
ว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ทั้งนี้ นื่องจากการซื้อสินคาออนเลนแอาจจะเมเดสงผลตอ
ความรูสึกละความป็นตัวตนของผูบริภค ละเมสามารถติมต็มความตองการของผูบริภคเดมากทากิจกรรม
อื่นๆ อีกทั้งผูบริภคมีความคิดห็นวา การซื้อสินคาออนเลนแเมเดมีสวนสําคัญ฿นชีวิตประจําวัน ทํา฿หเมสงผลตอการ
สดงตัวตนของผูบริภคจากการลือกซื้อสินคาออนเลนแ ดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดยงกับงานวิจัยของ Sirgy et al. 
(2016) ที่พบวา ประสบการณแที่เหลลื่นหรือประสบการณแที่ดี฿นการซื้อสินคาออนเลนแ ละความตระหนักรับรู฿น
ตนองสงผลตอการสดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแ นอกจากนี้ การสดงตน฿นการซื้อสินคาออนเลนแสงผลตอการ
รับรูผลกระทบ฿นการซื้อสินคาออนเลนและมีอิทธิพลตอความพึงพอ฿จ฿นชีวิต  
 จากสมมติฐานท่ี 5 พบวา การประมูลสินคาออนเลนแเมสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿นว็บเซตแลาซาดา
ของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ท้ังนี้นื่องจากผูบริภคอาจะเมมีวลา฿นการขงขันกัน฿นการประมูลสินคาออนเลนแ 
หรือ฿นบางครั้งท่ีผูบริภคมีการตัดสิน฿จซือ้ท่ีรวดรว็กินเปดยเมทันเดยั้งคิด อาจทํา฿หผูบริภคเดรบัประสบการณแที่
เมดี ดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดยงกับงานวิจัยของ Lee, Kim and Lee (2013) ที่พบวา การประมูลสินคาออนเลนแมี
อิทธิพลตอผูบริภค฿นการมีสวน฿นกระบวนการตั้งราคาสินคาผานชองทางการประมูลสินคาออนเลนแ การศึกษายัง
พบวา กลุมนักซื้อสินคาออนเลนแสามารถบงลักษณะทางประชากรศาสตรแเด 4 ประภท เดก 1) กลุมคน
กระตือรือรน (Enthusiastic) 2) กลุมคนช่ืนชอบความสี่ยง (Adventure Oriented) 3) กลุมคนมุงนนความพึง
พอ฿จ (Gratification Oriented) ละ 4) กลุมคนประภทฉื่อยชา (Apathetic Shoppers) ดย ปใจจัยดานการถูก
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กระตุน (Impulsiveness) ความรูสึกออนเหวตอราคา (Price Sensitive) มีอิทธิพลตอกลุมคนประภทกระตือรือรน
ละกลุมคนประภทฉื่อยชามากท่ีสุด  
 จากสมมติฐานที่ 6 พบวา คุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿น
ว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ทั้งนี้นื่องจากผูบริภคมีความคิดห็นวา รานคาออนเลนแมีการ
฿หบริการอยางมืออาชีพ อีกทั้งผูบริภคอาจมองวา ฿นปใจจุบันรานคาทั้งออนเลนและออฟเลนแมีภาพลักษณแที่
คลายคลึงกันท้ัง฿นดานของราคาละฟใงกแช่ันของตัวสินคา ละผูบริภคยังช่ือวา รานคาออนเลนแมีความพยายามที่
จะบริการลูกคาอยางดีที่สุด อาทิชน การสงสินคาท่ีถูกตอง ละรวดร็ว ภาย฿นระยะวลาที่กําหนด ดยผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Wu et al. (2016) ที่พบวา คุณภาพบริการ ประกอบดวยคุณภาพการปฏิสัมพันธแ 
ละคุณภาพผลลัพธแสงผลตอความเววาง฿จ฿นรานคาปลีกออนเลนและออฟเลนแของผูบริภค ละสอดคลองกับงาน
ของจิดาภา ทัดหอม ละนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบวา ปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาผานชองทางการ
ถายทอดสดฟซบุ฿กเลฟ (Facebook Live) ของผูบริภคออนเลนแ฿นกรุงทพมหานคร เดก ปใจจัยการตลาดผานสื่อ
สังคมออนเลนแดานความบันทิง ปใจจัยความเววาง฿จ ละปใจจัยคุณภาพของระบบสารสนทศ ดานคุณภาพระบบ
ละการบริการ 
 จากสมมติฐานท่ี 7 พบวา คุณภาพว็บเซตแสงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿นว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค
฿นกรุงทพมหานคร ท้ังนี้นื่องจากว็บเซตแพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแอยางลาซาดามีการออกบบที่สามารถดึงดูดความ
สน฿จผูบริภค มีความสะดวกละงายตอการ฿ชงาน มผูบริภคที่฿ชป็นครั้งรกก็ตาม อีกทั้ง฿นรื่องของความ
ปลอดภัย฿นการปกปูองขอมูลสวนบุคคลของว็บเซตแก็มีคุณลักษณะดานความปลอดภัยที่พียงพอสงผล฿หผูบริภค
เดรับความประทับ฿จละความสุขทุกครั้ง฿นการ฿ชบริการซื้อสินคาบนว็บเซตแลาซาดา ดยผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของปพน ลิศชาคร ละนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบวา ปใจจัยคุณภาพของว็บเซตแ ดาน
คุณภาพของขอมูล ดานคุณภาพของการบริการ ละปใจจัยการรับรูถึงคุณคาที่ผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาผาน eBay 
ของผูบริภค 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช๎ 
จากการศึกษารื่อง ปใจจัยการซื้อสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแ
ลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร พบวา คุณภาพว็บเซตแ (Website Quality) สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อ
สินคา฿นว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร มากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแหรือ
ผูที่ประกอบธุรกิจผานสื่อสังคมออนเลนแ ควร฿หความสําคัญกับการลือก฿ชงานว็บเซตแ฿นการซื้อ-ขายสินคาออนเลนแ
ที่มีคุณภาพ นื่องจาก฿นปใจจุบันมีว็บเซตแพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแกิดขึ้นอยางพรหลาย ตละว็บเซตแมีทั้งขอดีละ
ขอสียที่ตกตางกัน การพัฒนาว็บเซตแ฿หมีคุณภาพละมอีงคแประกอบ฿นการซือ้-ขายสินคาออนเลนแท่ีครบวงจรละ
สะดวกรวดร็ว ทํา฿หผูบริภคสามารถ฿ชบริการสืบคนละสั่งซื้อสินคาเดงายละรวดร็ว นอกจากนี้ ผูประกอบการ
พาณิชยแอิล็กทรอนิกสแควร฿หความสําคัญกับความปลอดภัย฿นการปกปูองขอมูลสวนตัวของผูบริภค การ฿ชงานที่
สะดวก มีระบบนําทางเปมนูตางๆ เดอยางถูกตอง รวมถึงมีระบบการชําระงินท่ีหลากหลาย  
  ปใจจัยรองอันดับสอง คือ คุณภาพบริการ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ  (Online Shopping Service 
Quality) สงผลตอการตัดสิน฿จซือ้สินคา฿นว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการ฿น
รานคาพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแหรือผูประกอบการผานสื่อสังคมออนเลนแควร฿หความสําคัญกับคุณภาพการบริการก
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ผูบริภคทั้ง฿นดานของภาพลักษณแ การบริการสริมที่ตรงกับความตองการของผูบริภค  ดยการขายสินคาที่มี
คุณภาพละหมาะสมกับราคา บริการจัดสงสินคาเดอยางถูกตอง รวมถึงการกปใญหากรณีสินคาตกหลนหรือชํารุด 
พราะผูบริภคกลุมจนนอรช่ันวาย (Gen Y) ละซด (Gen Z) เดปรับปลี่ยนพฤติกรรมการลือกซื้อสินคาจาก
รานคาปลีกมาป็นการซื้อสินคาออนเลนแ การบริการที่มีคุณภาพจะสงผล฿หผูบริภคกิดความประทับ฿จ ละมีความ
ตองการ฿นการกลับมา฿ชบริการซื้อสินคาซ้ําอีกครั้ง  
  ปใจจัยรองอันดับสาม คือ รงจูง฿จ฿นการซื้อสินคาออนเลนแ (Online Shopping Motivation) สงผล
ตอการตัดสิน฿จซื้อสินคา฿นว็บเซตแลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการรานคาพาณิชยแ
อิล็กทรอนิกสแหรือผูที่ประกอบธุรกิจผานสื่อสังคมออนเลนแ ควร฿หความสําคัญกับการตลาดผานสื่อสังคมออนเลนแ 
(Social Media Marketing) ฿นชองทางตางๆ อาทิชน เลนแ ฟซบุ฿ค อินสตากรม ละว็บเซตแ ดยการฆษณาละ
อธิบายถึงคุณลักษณะของสินคา ผานสื่อสังคมออนเลนแที่กําลังป็นที่นิยม ซึ่งป็นการขาถึงผูบริภคเดตรง
กลุมปูาหมายละรวดร็วท่ีสุด รวมถึงการ฿หดาราหรือกลุมคนที่มีช่ือสียง฿นลกออนเลนแ มาป็นพรีซนตอรแ฿นการ
ขายสินคาละรีวิวผลการ฿ชสินคานั้นๆ ป็นกลยุทธแ฿นการสรางรงจูง฿จ฿หกผูบริภคดวยกันอง ฿หกิดความ
ชื่อมั่น฿นตัวสินคาละมีรงจูง฿จ฿หกิดความตองการที่จะซื้อสินคานั้นๆ   
 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตํอไป 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษากี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาออนเลนแจากว็บเซตแ
ลาซาดาของผูบริภค฿นกรุงทพมหานครทานั้น ดังนั้น ผูที่สน฿จควรศึกษาละปรียบทียบว็บเซตแพาณิชยแ
อิล็กทรอนิกสแที่กําลังป็นที่นิยม฿นปใจจุบันอาทิ ชน 11 สตรีท (11 Street) ชอปปี (Shopee) ละชิลินด 
(Chilindo) พื่อประยชนแตอผูบริภค฿นการตัดสิน฿จซื้อสินคาออนเลนแบนว็บเซตแ฿นตลาดพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแ
ตางๆ ที่กําลังป็นที่นิยม฿นปใจจุบัน ละผูประกอบการรานคาพาณิชยแอิล็กทรอนิกสแสามารถนําผลเปปรับปรุงกล
ยุทธแของรานคาตนองเด฿นอนาคต นอกจากน้ี นักวิจัย นักวิชาการ หรือผูที่สน฿จควรศึกษารงจูง฿จ฿นการซื้อสินคา
ออนเลนแ ดยปรียบทียบกลุมผูบริภค฿นตชวงอายุ พื่อนําขอมูลเปประยุกตแ฿ชประยชนแพื่อพิ่มยอดขายรายกลุม
฿นตละชวงอายุเดดียิ่งขึ้น ละควรศึกษาถึงปใจจัยความสี่ยงภัย฿นการซื้อสินคาออนเลนแท่ีมีหลากหลายรูปบบละ
มีความสี่ยงมากขึ้น฿นลกออนเลนแ รวมถึงศึกษาถึงกฎหมายที่คุมครองผูบริภคออนเลนแ อาทิชน การทําธุรกรรม
ทางการงินผานทรศัพทแมือถือ การซื้อสินคาผานอปพลิคชัน รวมถึงนวทางปูองกันหรือขอควรปฏิบัติ  
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) พื่อศึกษาปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหง
ประทศเทย กรุงทพมหานคร 2) พื่อศึกษาความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหง
ประทศเทย กรุงทพมหานคร 3) พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร จํานวน 317 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวม
ขอมูล คือ บบสอบถาม วิคราะหแขอมูลดย฿ชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ ผลการศึกษาพบวา  
 1. กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศชาย คิดป็นรอยละ 96.85 อายุระหวาง 31–40 ปี คิดป็นรอยละ 
31.23 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 89.91 สวน฿หญปฏิบัติงาน฿นศูนยแการผลิต คิดป็นรอยละ 
21.77 ประสบการณแทํางานระหวาง 16-20 ปี คิดป็นรอยละ 27.13  
 2. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดาน
ลักษณะงาน ดานความสําร็จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ดาน
ความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ปใจจัยจูง฿น฿จการทํางานที่สงผลตอ
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ดานความสําร็จ฿นการทํางาน รองลงมาคือ ดานลักษณะงาน ละดาน
ความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ตามลําดับ ละปใจจัยจูง฿น฿จการทํางานที่สงผลตอความพึง
พอ฿จ฿นการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา  
 3. ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดย
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ดานการบริหาร รองลงมา คือ ดานคาตอบทน
ละสวัสดิการ ละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานสภาพวดลอม 
 4. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน ดานลักษณะงาน ดานความสําร็จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและการ
ยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ละดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธแชิงบวก
กับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐาน  
คําสําคัญ : ปใจจัยจูง฿จ, ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน, การรถเฟหงประทศเทย  
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ABSTRACT 
 This research aims to 1) study work motivation at Makkasan factory for State Railway of 
Thailand, Bangkok 2) study work satisfaction at Makkasan factory for State Railway of Thailand, 
Bangkok 3) study the relationship between work motivation and satisfaction at Makkasan factory 
for State Railway of Thailand, Bangkok. The sample group consists of 317 staff working at 
Makkasan factory for State Railway of Thailand, Bangkok. The tool used to collect data is 
questionnaire. The data collected is analyzed using statistics, frequency, percentage, mean, 
standard deviation and correlation coefficient. 
 The research has found that;  
 1. The group sample consists mostly of male staff, accounting for 96.85 percent; aged 
between 31 to 40 years old account for 31.23 percent; staff with education level lower than 
bachelor’s degree account for 89.91 percent; Most sample group works in production 
department, accounting for 21.77 percent; staff with 16 to 22 years of experience account for 
27.13 percent.  
 2. Motivation to work at Makkasan Factory for State Railway of Thailand, Bangkok in the 
aspects of job type, relationship and acceptance among colleagues, relationship and trust in 
supervisors are overall at a high level. The factor that affect work satisfaction the most is work 
success. The second and third factors are job type and relationship and acceptance among 
colleagues respectively. The motivation that affects work satisfaction the least is relationship and 
trust in supervisors.   
 3. Satisfaction in working at Makkasan factory for State Railway of Thailand, Bangkok are 
overall at a high level. The factor that scores the most is management and administration. The 
second and third highest factor are payment and benefits respectively. Satisfaction that scores 
the least is environment.    
 4. Work motivation in the aspect of job type, work success, relationship and acceptance 
among colleague and relationship and trust in supervisors have positive relationship with 
satisfaction in working at Makkasan factor for State Railway of Thailand, Bangkok with a significant 
statistic at the level of 0.05 which is in line with the hypothesis.  
Keywords : Work motivation, Job Satisfaction, State railway of Thailand 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 รงจูง฿จป็นพฤติกรรมที่ป็นรงผลักดันภาย฿นตัวบุคคลที่ป็นรงกระตุน฿หมีความตองการ สวงหา
ความพึงพอ฿จที่มีปูาหมาย฿นความสําร็จ฿นการทํางาน ดยเดรับการยอมรับนับถือจากพื่อนรวมงาน จาก
ผูบังคับบัญชา รวมถึงหัวหนางานตาง ๆ ฿นความรับผิดชอบของตนอันจะนํามาซึ่งความกาวหนา฿นอนาคต จาก
รงจูง฿จ฿นการทํางานดังกลาวสงผล฿หบุคลากรมีความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน มีความรูสึกพึงพอ฿จ฿นหนวยงาน
ของตน฿นดานคาตอบทน การปรับฐานงินดือนที่หมาะสมกับงานท่ีทํา ดานความสัมพันธแกับพื่อนรวมงาน ความ



 

 

1469 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มีน้ํา฿จตอกันสดงความป็นมิตรภาพสรางบรรยากาศ฿นองคแการ ดานสภาพนยบายขององคแการ ดยหนวยงานมี
การสงสริมหรือสนับสนุนความจริญติบต฿หกับบุคลากร ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา ดยปิดอกาส฿ห
บุคลากร฿ชความรูความสามารถออกความคิดห็นท่ีกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือ฿นหนาท่ีที่บุคลากรเดรับผิดชอบ 
ละดานสภาพการปฏิบัติงาน ป็นสภาพวดลอม฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรความสะดวกสบายตางๆ (วรรณพร  
พุทธภูมิพิทักษแ ละกัญญามน อินหวาง.  2554) 
 ทามกลางความปลี่ยนปลงของสภาพวดลอมทั้งภาย฿นละภายนอกนั้น การทํางาน฿หบรรลุปูาหมาย
ของหนวยงานบุคลากรถือวาป็นปใจจัยสําคัญประการหนึ่ง การเดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถละมี
ประสิทธิภาพขามาปฏิบัติงาน฿หกับหนวยงานยอมสงผล฿หหนวยงานนั้นจริญติบตละประสบผลสําร็จ อยางเรก็
ตามความรูความสามารถอยางดียวเมอาจทํา฿หหนวยงานประสบความสําร็จเด หากบุคลากรของหนวยงานนั้น
ปราศจากความพึงพอ฿จ฿นการทํางาน กิดความกระตือรือรน บุคลากรมีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญละกําลัง฿จ 
สิ่งหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผลตอความสําร็จละป็นเปตาม
ปูาหมายของหนวยงาน (การรถเฟหงประทศเทย.  2550)  
 การรถเฟหงประทศเทย  (รฟท.) ป็นรัฐวิสาหกิจ฿นกระทรวงคมนาคม ทําหนาที่ดูลกิจการดานรถเฟ
ของประทศเทย มีทางรถเฟอยูภาย฿ตขอบขตดํานินการทั้งหมด 4,070 กิลมตร ถือป็นองคแการที่มีภารกิจ฿นการ
วางผน การดินทาง ละจัดระบียบการดินรถ฿หพอพียงกับความตองการของผู฿ชรถเฟอยางรวดร็ว ปลอดภัย มี
คุณภาพ ละประสิทธิภาพ ฿นการดํานินการจัดขบวนรถเฟป็นการดํานินงานที่ตอนื่องตลอดวลา ระบบการ
จัดการดํานินงานท้ังทางดานทรัพยากรที่฿ช฿นการดินรถการบํารุงรักษารถเฟดวยครื่องมือละครื่องจักรที่ทันสมัย      
(การรถเฟหงประทศเทย.  2550 : 23) 
 การรถเฟหงประทศเทย มีอัตราพนักงาน ที่เดรับอนุมัติจากคณะกรรมการรถเฟหงประทศเทย 
จํานวน 18,015 อัตรา ต฿นทางปฏิบัติบรรจุเดพียง 14,325 อัตรา  จึงมีอัตรากําลังวางถึง 3,960 อัตรา ละอัตรา
อนุมัติของลูกจางฉพาะงานทากับ 4,038 อัตรา ฿นทางปฏิบัติจางเด 3,770 อัตรา จะห็นวาอัตราการจางลูกจาง
ฉพาะงานมีจํานวน฿กลคียงกับอัตราการวางของพนักงาน อาจกลาวเดวาการรถเฟหงประทศเทย ฿ชวิธีจัดจาง
ลูกจางฉพาะงานพื่อชดชยการรับพนักงาน ละมีนวนมการปรับลดอัตรากําลังลงอยางตอนื่อง (การรถเฟหง
ประทศเทย.  2554)  
 สถานภาพทางการงินของการรถเฟหงประทศเทยท่ีผานมา รายเดจากการดํานินงานจริงของการรถเฟ
หงประทศเทย ขยายตัว฿นอัตราที่฿กลคียงกับอัตราการติบตฉลี่ย฿นอดีต หากปรียบทียบรายเดที่กิดจากการ
ดํานินงานจริงเมสามารถทํารายเด฿หสอดคลองกับปูาหมายที่ตั้งเวเด อีกทั้งรายจายดํา นินการมีนวนมพิ่มขึ้น
อยางตอนื่อง (การรถเฟหงประทศเทย.  2554) ซึ่งทํา฿หการรถเฟหงประทศเทย ป็นรัฐวิสาหกิจของเทยท่ีมีผล
การดํานินงานขาดทุนมากท่ีสุดถึง 1.29 หมื่นลานบาท (สภาปฏิรูปหงชาติ.  2558)  
 รงงานมักกะสัน กรุงทพมหานคร ถือป็นองคแการที่มีหน าที่฿นการซอมบํารุงรักษารถเฟ ซึ่งรงงาน
มักกะสันตละศูนยแมีวิศวกรอํานวยการศูนยแ ตละกองมีวิศวกรกํากับการกอง ละตละผนกหรือตละงานมี
หัวหนาผนก หัวหนางาน หรือสารวัตร ตามลําดับป็นผูบังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ  มีการวางผนดานการ
พัฒนาละบริหารบุคลากร ดยการพิ่มศักยภาพละทักษะ฿หบุคลากรจัดการองคแความรูทั้งระบบ สรางรงจูง฿จ฿ห
บุคลากร พรอมทั้งสวัสดิการดานการพทยแ (การรถเฟหงประทศเทย.  2553) ซึ่งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน฿นรงงาน
มักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร จํานวน 1,516 คน ดยบงป็นฝุายงานคือ หนวยงานขึ้นตรง
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ตอรองวิศวกร฿หญดานรงงาน ศูนยแซอมรถจักร ศูนยแซอมรถดยสาร ศูนยแซอมรถสินคา ละรถดีซลราง ละศูนยแ
การผลิต (การรถเฟหงประทศเทย.  2559) 
 จากปใญหาผลการดํานินงานที่ขาดทุน ละการลดอัตรากําลังของการรถเฟหงประทศเทย ซึ่งมี
ผลกระทบถึงรงงานมักกะสัน กรุงทพมหานคร ซึ่งป็นหนวยงานหนึ่งของการรถเฟหงประทศเทย  ทํา฿หผูวิจัยมี
ความสน฿จที่จะศึกษาถึงปใญหาที่กิดขึ้น ดยริ่มจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน กรุงทพมหานคร 
พื่อ฿หทราบถึงปใจจัยจูง฿จที่จะสามารถทํา฿หบุคลากรกิดความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําเปสูประสิทธิภาพ
฿นการทํางาน รวมทั้งสงผลตอความสําร็จขององคแการตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
 2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟ หงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร 
 3. พื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงาน
มักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 1. ปใจจัยจูง฿นการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมที่ป็นรงผลักดันภาย฿นตัวบุคคลที่ป็นรงกระตุน฿หมี
ความตองการสวงหาความพอ฿จที่มีปูาหมาย คือ ความสําร็จ฿นการทํางานที่สามารถกเขปใญหาอุปสรรคตาง ๆ 
เปเด ดยเดรับการยอมรับยกยอง฿นผลงาน ซึ่งมีผล฿นการกระตุนการทํางานของบุคลากร฿หดียิ่งขึ้น ประกอบดวย 
ดานลักษณะงาน ดานความสําร็จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ดาน
ความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา 
 2. ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน฿นทางบวก ป็น
ความสุขของบุคคลที่กิดจากการปฏิบัติงาน ดยตัวช้ีวัดความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานตกตางกันเป฿นตละบุคคล 
ประกอบดวย ดานคาตอบทนละสวัสดิการ ดานสภาพวดลอม ดานการบริหาร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดนําทฤษฎีของ Frederick Herzberg มาสังคราะหแนวคิดกี่ยวกับปใจจัยจูง฿จ฿นการ
ทํางานของนักวิชาการละงานวิจัยที่กี่ยวของ ประกอบดวย ภาวิณี  พชรสวาง (2552) ; สุพานี สฤษฎแวานิช 
(2552) ; วิชียร  วิทยอุดม (2551) ; สนาะ  ติยาวแ (2544) ละปรียาพร  วงศแอนุตรรจนแ  (2553)เดก ลักษณะ
งาน  ความสําร็จ฿นการทํางาน  ความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ละความสัมพันธและความ
เววาง฿จกับผูบังคับบัญชา  สวนความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ประกอบดวย กัญญามน อินหวาง (2554) ; วรรณ
พร  พุทธภูมิพิทักษแ ละยงยุทธ  กษสาคร (2554) ; สมยศ  นาวีการ (2546) ; Gilmer (1966) เดก คาตอบทน
ละสวัสดิการ สภาพวดลอม ละการบริหาร มาป็นกรอบนวคิดการวิจัยดังสดง฿นภาพที่ 1 ดังนี ้
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ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย  
 
 ตัวปรอิสระ (Independent) ตัวปรตาม (Dependent) 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงสํารวจมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการ
ทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ผูวิจัยเด
ดํานินการตามลําดับดังนี้ 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศ
เทย กรุงทพมหานคร จํานวน 1,516 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศ
เทย กรุงทพมหานคร.  2559) 
 2. กลุํมตัวอยําง 
  กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน   การรถเฟหง
ประทศเทย กรุงทพมหานคร ดยเดกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรการคํานวณของกลุมตัวอยางของ Taro 
Yamane (ยุทธ  เกวรรณแ.  2553 : 189)  จํานวน 1,516 คน เดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 317 คน หลังจากนั้น
ผูวิจัยเดทําการสุมตัวอยางบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) การกําหนดจํานวนตัวอยางของตละ
ฝุายงานกําหนดป็นสัดสวนทียบรอยละตามที่สดง฿นตารางที่ 3 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร ละกลุมตัวอยางที่฿ช฿นงานวิจัย  

ฝุายงาน จํานวนประชากร รอยละ จํานวนกลุมตัวอยาง 
หนวยงานขึ้นตรงตอรองวิศวกร฿หญดานรงงาน 
ศูนยแซอมรถจักร 
ศูนยแซอมรถดยสาร 
ศูนยแซอมรถสินคาละรถดีซลราง 
ศูนยแการผลิต 

316 
301 
279 
292 
328 

20.82 
19.87 
18.30 
19.24 
21.77 

66 
63 
58 
61 
69 

รวมทั้งสิ้น 1,516 100.00 317 
ที่มา : การรถเฟหงประทศเทย.  2559. 

ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน 
1. ดานลักษณะงาน 
2. ดานความสําร็จ฿นการทํางาน 
3. ดานความสัมพันธและการยอมรับนบัถือกับพื่อน
รวมงาน 
4. ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับ
ผูบังคับบัญชา 

ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน 
การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
1.  ดานคาตอบทนละสวัสดกิาร 
2.  ดานสภาพวดลอม 
3.  ดานการบรหิาร 
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 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นการศึกษาครั้งนี้ จะ฿ชบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นองละปรับ฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแของงานวิจัย นวคิด ละงานวิจัยที่กี่ยวของ ดยเดรับ
คํานะนําจากอาจารยแที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยคําถาม 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ป็นคําถามกี่ยวกับขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ดยลักษณะป็นขอคําถามบบ
ตัวลือก ประกอบเปดวย พศ อายุ ระดับการศึกษา ฝุายงาน ประสบการณแทํางาน 
  ตอนท่ี 2 ป็นขอคําถามกี่ยวกับปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสันการรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร ประกอบเปดวย 1. ดานลักษณะงาน 2. ดานความสําร็จ฿นการทํางาน 3. ดานความสัมพันธและ
การยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน 4. ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา 
  สําหรับคําถามตอนท่ี 2 มีลักษณะคําถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) (บุญชม ศรี
สะอาด.  2556 : 120-121) ดยบงปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร ป็น 5 ระดับ เดก 
  5 หมายถึงจูง฿จ฿หปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
  4 หมายถึงจูง฿จ฿หปฏิบัติงานมาก 
  3 หมายถึงจูง฿จ฿หปฏิบัติงานปานกลาง 
  2 หมายถึงจูง฿จ฿หปฏิบัติงานนอย 
  1 หมายถึงจูง฿จ฿หปฏิบัติงานนอยท่ีสุด 
  ตอนที่ 3 ป็นขอคําถามกี่ยวกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหง
ประทศเทย กรุงทพมหานคร ประกอบเปดวย 3 ดาน เดก 1. ดานคาตอบทนละสวัสดิการ 2. ดาน
สภาพวดลอม 3. ดานการบริหาร 
  สําหรับบบสอบถามตอนที่ 3 มีลักษณะคําถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) (บุญ
ชม  ศรีสะอาด.  2556 : 120-121) ดยบงความพึงพอ฿จ฿นการทํางาน จัดป็น 5 ระดับ เดก 
  5 หมายถึงระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
  4 หมายถึงระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานมาก 
  3 หมายถึงระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานปานกลาง 
  2 หมายถึงระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานนอย 
  1 หมายถึงระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
  ตอนท่ี 4 ป็นคําถามบบปลายปิด (Open ended question) กี่ยวกับขอคิดห็นละขอสนอนะ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยวิคราะหแขอมูลละประมวลผลดวยปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ ดย฿ชสถิติ฿นการวิคราะหแ ดังนี้ 
 1. การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับขอมูลทั่วเป ซึ่งป็นขอมูลจากบบสอบถามตอนที่ 1 เดก พศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําหนง ประสบการณแทํางาน ทําการวิคราะหแดย฿ชคาความถี่ ละรอยละ 
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 2. การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 

กรุงทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน ทําการวิคราะหแดยวิธีการหาคาฉลี่ย (Mean : X ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)  
  ดังนั้น ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร จะ
มีชั้นคะนนฉลี่ย 5 ระดับ เดก 
  คะนนฉลี่ย  4.21–5.00   หมายถึง  จูง฿จ฿หปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
  คะนนฉลี่ย  3.41–4.20   หมายถึง  จูง฿จ฿หปฏิบัติงานมาก 
  คะนนฉลี่ย  2.61–3.40   หมายถึง  จูง฿จ฿หปฏิบัติงานปานกลาง 
  คะนนฉลี่ย  1.81–2.60   หมายถึง  จูง฿จ฿หปฏิบัติงานนอย 
  คะนนฉลี่ย  1.00–1.80   หมายถึง  จูง฿จ฿หปฏิบัติงานนอยท่ีสุด 
 3. การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร ซึ่งป็นขอมูลบบสอบถาม ตอนที่ 3 ฿ชสถิติชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ คาฉลี่ย 

(Mean : X ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
  ดังนั้น ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติ งาน฿นรงงานมักกะสั น การรถเฟห งประทศเทย 
กรุงทพมหานคร จะมีชั้นคะนนฉลี่ย 5 ระดับ เดก  
  คะนนฉลี่ย  4.21–5.00   หมายถึง  ระดับความพึงพอ฿จจากการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
  คะนนฉลี่ย  3.41–4.20   หมายถึง  ระดับความพึงพอ฿จจากการปฏิบัติงานมาก 
  คะนนฉลี่ย  2.61–3.40   หมายถงึ  ระดับความพึงพอ฿จจากการปฏิบัติงานปานกลาง 
  คะนนฉลี่ย  1.81–2.60   หมายถึง  ระดับความพึงพอ฿จจากการปฏิบัติงานนอย 
  คะนนฉลี่ย  1.00–1.80   หมายถึง  ระดับความพึงพอ฿จจากการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 4. การวิคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿น
รงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ ซึ่งกําหนดนัยสําคัญที่
ระดับ .05 
  กณฑแ฿นการพิจารณาความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแเปวัด
กับกณฑแ ดังนี้ (ชูศรี  วงศแรัตนะ.  2553 : 314) 
  คาสหสัมพันธแ  0.01–0.20  หมายถึง  มีความสัมพันธแกัน฿นระดับต่ํามาก 
  คาสหสัมพันธแ  0.21–0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธแกัน฿นระดับต่ํา 
  คาสหสัมพันธแ  0.41–0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธแกัน฿นระดับปานกลาง 
  คาสหสัมพันธแ  0.61–0.75  หมายถึง  มีความสัมพันธแกัน฿นระดับคอนขางสูง 
  คาสหสัมพันธแ  0.76–0.90  หมายถึง  มีความสัมพันธแกัน฿นระดับสูง 
  คาสหสัมพันธแ  0.91–1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธแกัน฿นระดับสูงมาก 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล฿นการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
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 1. สถิติที่฿ช฿นการตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ หาคาความช่ือมั่นของบบสอบถาม ดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟุาตามวิธีของ Cronbach 
 2. สถิติชิงพรรณนา ป็นสถิติพื้นฐาน฿นการอธิบายลักษณะกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย จํานวนละคา

รอยละ (Percentage) คาฉลี่ย (Mean : X ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 3. สถิติชิงอางอิง ป็นสถิติสําหรับทดสอบสถิติสมมติฐาน พื่อทําการทดสอบความสัมพันธแระหวางปใจจัย
จูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
ดวยสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ (Coefficient of correlation) (ชูศรี  วงศแรัตนะ.  2553 : 314) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงาน
มักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร สามารถสรุปผลเดดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศชาย คิดป็นรอยละ 96.85  อายุระหวาง 31–40 ปี คิดป็นรอยละ 
31.23  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดป็นรอยละ 89.91  สวน฿หญปฏิบัติงาน฿นศูนยแการผลิต คิดป็นรอย
ละ 21.77  ประสบการณแทํางานระหวาง 16-20 ปี คิดป็นรอยละ 27.13 
 2. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดาน
ลักษณะงาน ดานความสําร็จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและการยอมรับนั บถือกับพื่อนรวมงาน ดาน
ความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ปใจจัยจูง฿น฿จการทํางานที่สงผลตอ
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ดานความสําร็จ฿นการทํางาน รองลงมาคือ ดานลักษณะงาน ละ  ดาน
ความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ตามลําดับ ละปใจจัยจูง฿น฿จการทํางานที่สงผลตอความพึง
พอ฿จ฿นการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา 
 3. ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดย
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ดานการบริหาร รองลงมา คือ ดานคาตอบทน
ละสวัสดิการ ละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานสภาพวดลอม  
 4. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธแชิงบวก฿นระดับปานกลางกับความพึงพอ฿จ
฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งป็นเปตามสมมติฐาน  
  ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน ดานความสําร็จ฿นการทํางาน มีความสัมพันธแชิงบวก฿นระดับปานกลางกับ
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐาน 
  ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธแชิง
บวก฿นระดับปานกลางกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐาน 
  ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธแชิงบวก
฿นระดับปานกลางกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งป็นเปตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงาน
มักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร มีประด็นท่ีคนพบละควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ระดับความคิดห็นของบุคลากรตอปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศ
เทย กรุงทพมหานคร 
  1.1 ดานลักษณะงาน บุคลากรของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร มี
ระดับความคิดห็นตอปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานดานลักษณะงาน ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้ อาจนื่องมาจาก
รงงานมักกะสันมีผนดานการพัฒนาละการบริหารจัดการองคแกร ละมีผนดานการพัฒนาละบริหารบุคลากร 
พิ่มศักยภาพละทักษะ฿หบุคลากร จัดการองคแความรูทั้งระบบ฿นการรถเฟหงประทศเทย สรางรงจูง฿จ฿ห
บุคลากร  ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ ปรียาพร วงศแอนุตรรจนแ (2553) กี่ยวกับลักษณะงานประกอบดวย การที่
ผูปฏิบัติงานรับทราบวางานท่ีทํามีความทาทาย มีลักษณะสรางสรรคแงานมีความนาสน฿จ มีอกาสที่จะเดรียนรู การ
เดรับผิดชอบงานท่ีทํา สามารถควบคุมการทํางาน ละงานน้ันมีอกาสที่จะทํางานนั้น฿หสร็จ จะทํา฿หพนักงานกิด
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีอิทธิพลตอพฤติกรรมละทัศนคติ฿นการทํางาน ดยลักษณะงานท่ีป็น
สิ่งจูง฿จจะมีผล฿หพนักงานมีอารมณและความรูสึกเป฿นทางบวก ทํา฿หพนักงานปฏิบัติงานเดอยางดี ฿นทางกลับกัน 
ถาหากวาลักษณะงานเมป็นสิ่งจูง฿จพนักงานก็จะรูสึกเมชอบงาน เมพอ฿จ฿นงาน ถาตองทนทํางาน฿นลักษณะนี้ป็น
วลานานพนักงานจะรูสึกบื่อหนาย 
  1.2 ดานความสําร็จ฿นการทํางาน บุคลากรของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
มีระดับความคิดห็นตอปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานดานความสําร็จ฿นการทํางาน ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจนื่องมาจากรงงานมักกะสัน มีการวางระบบตัวช้ีวัด (KPIs) เดก ครงการศึกษาหวงซมูลคา (Value Chain) 
ครงการศึกษาละวางระบบตัวช้ีวัดผลงาน ละครงการจัดทําระบบผลตอบทนตามผลสําร็จของงาน ซึ่ง
สอดคลองกับนวคิดของ วิชียร  วิทยอุดม (2551) กี่ยวกับความสําร็จ฿นการทํางาน คือ ความสัมฤทธิ์ผลการ
ทํางาน สามารถกอุปสรรคปใญหา฿หลุลวงเปเดสมอ ๆ ยอมจะมีความรูสึกพึงพอ฿จละปลื้ม฿จ฿นผลสําร็จของงาน
นั้นอยางยิ่ง ทํา฿หมีกําลัง฿จจะทํางานอื่น ๆ ตอเป ความกาวหนา฿นการทํางาน ถาเดรับพิจารณาลื่อนขั้น ลื่อน
ตําหนงหนาท่ี฿นการทํางาน ขั้นงินดือนคาจาง฿หสูงขึ้น จะป็นสิ่งที่ชวยสงสริมกระตุน฿หพนักงานตั้ง฿จทํางาน฿ห
มากยิ่งข้ึน ละความติบต ถามีอกาสที่จะจริญติบตอกาสที่จะพิ่มพูนความชํานาญ฿นการทํางาน จะป็นการจูง
฿จ฿หพนักงานทํางาน฿หจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
  1.3 ดานความสัมพันธและการยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน บุคลากรของรงงานมักกะสัน การ
รถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร มีระดับความคิดห็นตอปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานดานความสัมพันธและการ
ยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้ อาจนื่องมาจากรงงานมักกะสัน มีการบงสวน
งานออกป็นศูนยแ กอง ละผนก ซึ่งตละศูนยแจะมีวิศวกรอํานวยการศูนยแ ตละกองมีวิศวกรกํากับการกอง ละ
ตละผนกหรือตละงานมีหัวหนาผนก หัวหนางาน หรือสารวัตร ตามลําดับป็นผูบังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ 
ทํา฿หการทํางานมีความ฿กลชิดสะดวก฿นการประสานงาน฿นตละสวนงาน อีกทั้งยังมีผนดานการพัฒนาละ
บริหารบุคลากร พิ่มศักยภาพละทักษะ฿หบุคลากร จัดการองคแความรูทั้งระบบ฿นการรถเฟหงประทศเทย สราง
รงจูง฿จ฿หบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชอทิพยแ ฤาดช (2557) เดทําการศึกษา ปใจจัยที่สงผลตอความสุข
฿นการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพละบริหารทั่วเป พบวา ปใจจัยที่สงผลตอความสุข฿นการทํางานของ
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บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพละบริหารทั่วเป มี 3 ตัวปร ประกอบดวย ดานอกาสกาวหนา฿นหนาที่การงาน 
ดานสภาพวดลอม฿นการทํางาน ละปใจจัยดานความสัมพันธแที่ดีกับพื่อนรวมงาน 
  1.4 ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา บุคลากรของรงงานมักกะสัน การรถเฟ
หงประทศเทย กรุงทพมหานคร มีระดับความคิดห็นตอปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานดานความสัมพันธและความ
เววาง฿จกับผูบังคับบัญชา ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้ อาจนื่องมาจากรงงานมักกะสัน มีการวางผนดาน
การพัฒนาละการบริหาร ผนดานการพัฒนาละการบริหารจัดการองคแกร  อีกทั้งยังมีการบงสวนงานออกป็น
ศูนยแ กอง ละผนก ซึ่งตละศูนยแจะมีวิศวกรอํานวยการศูนยแ ตละกองมีวิศวกรกํากับการกอง ละตละผนก
หรือตละงานมีหัวหนาผนก หัวหนางาน หรือสารวัตร ตามลําดับป็นผูบังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ  ทํา฿หการ
ทํางานมีความ฿กลชิดสะดวก฿นการประสานงาน฿นตละสวนงาน ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ ภาวิณี  พชรสวาง 
(2552) กี่ยวกับปใจจัยที่มีผลจูง฿จ฿หกิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางาน 4 สวน คือ ความนาสน฿จของงาน การเดรับ
คาตอบทนท่ียุติธรรม สภาพวดลอมท่ีสนับสนุน฿นการทํางาน ละหัวหนางาน ละพื่อนรวมงานท่ีกื้อกูล หัวหนา
งานท่ีมีความสามารถ฿นการบริหารคน฿หความสน฿จสนับสนุนความกาวหนาของลูกนอง หากองคแการสามารถสราง
บรรยากาศที่ดี฿นการทํางานดยสรางปใจจัยหลานี้ จะสราง฿หกิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางานตามมา 
 2. ระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร 
  2.1 ดานคาตอบทนละสวัสดิการ บุคลากรของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร มีระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสันฯ ดานคาตอบทนละสวัสดิการ 
ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้อาจนื่องมาจากรงงานมักกะสันมีการวางระบบตัวชี้วัด เดก ครงการศึกษาหวง
ซมูลคา ครงการศึกษาละวางระบบตัวช้ีวัดผลงาน ละครงการจัดทําระบบผลตอบทนตามผลสําร็จของงาน  
อีกทั้งยังมีสวัสดิการดานการพทยแ ดยการรถเฟหงประทศเทยมีความตระหนักถึงสุขภาพละพลานามัยที่
สมบูรณแของพนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วเป รวมทั้ง฿หการสนับสนุนภาครัฐ฿นการ฿หความรูดานสุขภาพละ
ปูองกันรค จึงมอบหมาย฿หสํานักงานพทยแทําหนาที่ดูลสุขภาพอนามัยของพนักงานการรถเฟหงประทศเทย
ละครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วเปดยมีหนวยงานหลักคือ รงพยาบาลบุรฉัตรเชยากรละสถานพยาบาล฿น
สวนภูมิภาคซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ ยงยุทธ  กษสาคร (2554) เดกลาวถึงองคแประกอบของความพึงพอ฿จ฿น
การปฏิบัติงานดานคาตอบทนละคาจางเววา คาตอบทนละคาจ างมีบทบาทสําคัญตอความพึงพอ฿จ฿น
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ พราะป็นครื่องมือท่ีจะ฿ช฿นการที่จะ฿หเดมาซึ่งความตองการตาง ๆ ตามปใจจัย 4 ชน 
อาหาร ครื่องตงกาย ท่ีอยูอาศัย ละยารักษารค นอกจากนี้รายเดยังป็นสัญลักษณแของสัมฤทธิผล ละป็นที่มา
ของบุคคลทีม่ีคุณคาละเดรับการยอมรับ  
  2.2 ดานสภาพวดลอม บุคลากรของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทยกรุงทพมหานคร มี
ระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสันฯ ดานสภาพวดลอม ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้
อาจนื่องมาจากรงงานมักกะสัน มีพื้นท่ีละอาคารที่หมาะสมสําหรับดํานินงานของรงงาน ดยรงงานมักกะสันมี
พื้นที่ทั้งหมด 356.25 เร ประกอบดวยพื้นที่ 5 สวน฿หญ ๆ คือ พื้นที่อาคารพัสดุ พื้นที่อาคารรงงาน ละบริวณ
ตอนื่องของคลังพัสดุอะเหล ก็บรถจักร รถพวงที่รอการซอม พื้นที่สับปลี่ยนยานรงงาน พื้นที่ย านรงงานที่จัดทํา
ประยชนแพิ่มติม ละพื้นที่สถานีรับสงผูดยสารอากาศยาน฿นมือง จากการสํารวจบื้องตนพบวาภาย฿นพื้นที่
รงงานมักกะสันมีอาคารละสิ่งปลูกสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปใตยกรรมอยูหลายหลัง ชน อาคาร
รงซอมรถดยสาร อาคารรงงานซอมรถจักร อาคารรงซอมรถดยสาร ละอาคารรงหลอ ป็นตน ซึ่งสอดคลอง
กับนวคิดของ วรรณพร พุทธภูมิพิทักษแ ละกัญญามน อินหวาง (2554) เดกลาวถึง ปใจจัยดานภาพวดลอมที่
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สงผลตอความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน คือ สภาพทางกายภาพของงาน ชน สง สียง อากาศ ช่ัวมงการทํางาน 
รวมทั้งลักษณะของสิ่งวดลอมอ่ืน ๆ ชน อุปกรณแครื่องมือครื่อง฿ช ซึ่งป็นปใจจัยที่จะค้ําจุน฿หกิดรงจูง฿จ฿นการ
ทํางานของบุคคลมีอยูตลอดวลา กิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางานของบุคคลพิ่มขึ้น 
  2.3 ดานการบริหาร บุคลากรของรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทยกรุงทพมหานคร  มี
ระดับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสันฯ ดานการบริหาร ดยรวมฉลี่ยอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้อาจ
นื่องมาจากรงงานมักกะสัน มีการบงสวนงานออกป็นศูนยแ กอง ละผนก ซึ่งตละศูนยแจะมีวิศวกรอํานวยการ
ศูนยแ ตละกองมีวิศวกรกํากับการกอง ละตละผนกหรือตละงานมีหัวหนาผนก หัวหนางาน หรือสารวัตร 
ตามลําดับป็นผูบังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีการวางผนดานการพัฒนาละการบริหารผนดานการ
พัฒนาละการบริหารจัดการองคแกร ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ Gilmer (1966) เดกลาวถึง กี่ยวกับสถานที่
ทํางานละการจัดการ เดก ความพอ฿จตอสถานท่ีทํางาน ช่ือสียงของสถาบัน ละการดํานินงานของสถาบัน ดย
ถือป็นองคแประกอบของความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน  
 3. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน 
การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร ดานลักษณะงาน ดานความสําร็จ฿นการทํางาน ดานความสัมพันธและ
การยอมรับนับถือกับพื่อนรวมงาน ละดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธแชิง
บวก฿นระดับปานกลางป็นเปตามสมมติฐานที่ตั้งเว ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ วรรณพร พุทธภูมิพิทักษแ ละ
กัญญามน อินหวาง (2554) สรุปเดวา ปใจจัยที่ทํา฿หบุคลากรมีความรูสึกพึงพอ฿จ฿นการทํางานบงออกป็น 2 
ปใจจัย คือ 1. ปใจจัยจูง฿จ ป็นปใจจัยที่กี่ยวของกับงานดยตรง พื่อจูง฿จ฿หคนชอบละรักงานที่ปฏิบัติ ป็น
ตัวกระตุนทํา฿หกิดความพึงพอ฿จ฿หกบุคคล฿นองคแการ เดก ความสําร็จ฿นงานที่ทําของบุคลากร เดรับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา 2. ปใจจัยค้ําจุน ป็นปใจจัยที่จะค้ําจุน฿ห
รงจูง฿จ฿นการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดวลา เดก งินดือน อกาสเดรับความกาวหนา฿นอนาคต ความสัมพันธแ
กับผูบังคับบัญชา ผู฿ตบังคับบัญชาละพื่อนรวมงาน สถานะทางอาชีพ นยบาย ละการบริการ สภาพการทํางาน 
ความป็นอยูสวนตัว ความมั่นคง฿นการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งปใจจัยทั้งสองนี้ควรจะตองมี฿น
ทางบวก จึงจะทํา฿หกิดความพึงพอ฿จ฿นการทํางานของบุคคลพิ่มขึ้น ละสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรแญี  มี
ภักดิ์ (2556) เดศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับความพึงพอ฿จ฿นการทํางานของนักวิชาการศึกษา 
สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา พบวา การหาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับความ
พึงพอ฿จ฿นการทํางานของนักวิชาการศึกษาฯ มีความสัมพันธแกัน฿นระดับสูงทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย กรุงทพมหานคร  ฿นระดับ
นอยที่สุด คือ ดานความสัมพันธและความเววาง฿จกับผูบังคับบัญชา จึงสนอนะ฿หรงงานมักกะสันฯ ควรมีการจัด
อบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร หัวหนางาน พื่อ฿หผูบังคับบัญชามีความสามารถ฿นการบริหารคน มีความป็นผูนํา 
มีประสบการณแ การฝึกอบรม ความช่ียวชาญหรือทักษะ ฿หความสน฿จสนับสนุนความกาวหนาของลูกนอง  
ผูบังคับบัญชาที่฿หความชวยหลือทั้ง฿นรื่องงานละรื่องสวนตัว รวมทั้งสภาพวดลอม฿นการทํางานที่มีอากาศ
ถายท มีสงสวางพียงพอ พื้นที่การทํางานป็นสัดสวน มีความสะอาดละสิ่งอํานวยความสะดวก฿นการทํางาน สิ่ง
หลานี้จะทํา฿หผู฿ตบังคับบัญชากิดความรูสึกพอ฿จ฿นการทํางาน 
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 2. จากผลการศึกษาความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร นอยที่สุด คือ  ดานสภาพวดลอม จึงสนอนะ฿หรงงานมักกะสันฯ ควรมีการปรับปรุงสถานที่
ทํางาน฿หมีสงสวางที่พียงพอ อากาศถายทสะดวก ละมีการบงพื้นที่ทํางานอยางป็นสัดสวน หมาะสมกับ
ครงสรางการทํางาน฿นตละสวนงาน  สภาพวดลอมท่ีหมาะสมจะชวยสนับสนุนการทํางาน อํานวยความสะดวก
฿หกผูปฏิบัติงาน ละชวย฿หการทํางานมีประสิทธิภาพ 
 3. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานดานความสําร็จ฿นการทํางาน มีความสัมพันธแกับความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานดานคาตอบทนละสวัสดิการสูงสุด จึงสนอนะ฿หทางรงงานมักกะสันฯ ปฏิบัติตามหลักกณฑแการจาย
คาตอบทนตามระบบตัวชี้วัดที่เดกําหนดขึ้น เดก ครงการศึกษาหวงซมูลคา ครงการศึกษาละวางระบบตัวช้ีวดั
ผลงาน ละครงการจัดทําระบบผลตอบทนตามผลสําร็จของงาน  พื่อ฿หการจายคาตอบทนป็นเปอยาง
หมาะสมละมีความยุติธรรม ละจัด฿หมีสวัสดิการที่หมาะสมกพนักงานพนักงานละครอบครัว รวมทั้งการ
พิจารณางินบําหน็จบํานาญตอบทนมื่ออกจากงานของพนักงานอยางความหมาะสม ซึ่งจะทํา฿หกิดความพึง
พอ฿จ฿หกบุคคล฿นองคแการ฿หปฏิบัติงานเดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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ป๓จจัยทางจิตสังคมที่สํงผลตํอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
แหํงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

PSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING THE ENGAGEMENT OF ACADEMIC EMPLOYEES OF 
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

 
วุทธิเมธว๑ เกื้อกอบ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแคือ (1) พื่อศึกษาระดับจิตลักษณะดิมบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางาน จิต
ลักษณะตามสถานการณแ ละความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหงมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมด็จจาพระยา (2) พื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา กลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยนี้ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา จํานวน 210 คน ดยสุมบบช้ันภูมิตามหนวยงานที่ป็นเปตามสัดสวน
ของประชากร (Proportionated Stratified Random Sampling) ฿ชบบสอบถาม (questionnaire) ป็น
ครื่องมือสําหรับก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ดยผูวิจัยเดลือกสรางบบสอบถามป็นบบมาตรประมินคา (rating 
scale) ตามบบของ Likert (1961, pp. 166-169) ดยกําหนด฿หมีน้ําหนักปรียบทียบกันป็นการบงมาตรา
ประมาณคาของการตีความหมายออกป็น 6 ระดับ วิคราะหแผลดวยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ละการวิคราะหแถดถอยชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ฿นการวิคราะหแขอมูล พื่อหาความมีอิทธิพล
ตอกันระหวาง กลุมตัวปรอิสระกับตัวปรความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
 ผลการวิจัยพบวา ระดับจิตลักษณะดิมบุคคล ( X =4.18) จิตลักษณะตามสถานการณแ ( X =4.26) ละ
ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ( X =4.30) ดยรวมอยู฿นระดับคอนขางสูง ตระดับคุณภาพชีวิต
การทํางาน ( X =4.38) ดยรวมอยู฿นระดับสูง สําหรับปใจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ เดก ปใจจัยดานอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน (b=0.172) อกาส
กาวหนา฿นอาชีพ (b=0.114) รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ (b=0.179) ละทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน (b=0.218) สวนปใจจัยที่
สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดี เดก ปใจจัยดาน
อกาสกาวหนา฿นอาชีพ (b=0.352)  คาตอบทนท่ีพียงพอละป็นธรรม (b=0.194) ละทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน 
(b=0.454) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ : ปใจจัยจิตสังคม, ความผูกพันของพนักงานสายวิชาการ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to (1) study the level of individuals’ psychological 
traits, quality of work life, psychological states and engagement of academic employees of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University (2) study factors affecting the engagement of academic 
employees of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 210 samples of the academic university 
employees of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. were randomly selected by 
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proportionated stratified random sampling. The sample of this research, used a questionnaire as 
a research instrument to collect the said date. The researcher designed a rating scale 
questionnaire in accordance with Likert (1961, pp. 166-169) in which the comparative weights 
were assigned by dividing the rating scale into 6 levels, using the descriptive statistics to analyse 
the data, the researcher used multiple regression analysis in analysing data to find influences 
between independent factors and the engagement of academic university employee factor.  
 The research found that the level of individuals’ psychological traits ( X =4.18), 
psychological states ( X =4.26) and quality of work life ( X =4.30) were positively shown at high 
level. As for the factors affecting the engagement of academic university employees in relation to 
innovative behaviour at the statistically significant level of 0.05 are opportunity to participate in 
management (b=0.172), opportunity for career advancement (b=0.114), achievement motivation 
(b=0.179) and positive attitude toward work (b=0.218) factors. As for the factors affecting 
engagement of academic university employee in relation to the good citizenship behaviour at the 
statistically significant level of 0.05 are opportunity for career advancement (b=0.352), adequate 
and fair compensation (b=0.194) and positive attitude toward work (b=0.454) factors. 
Keywords : psychological factors, engagement of academic employees 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา฿นปใจจุบันถึงมวายังเมสามารถปลี่ยนสถานภาพการบริหาร
ป็นมหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐเด ต “อาจารยแมหาวิทยาลัย” ละ “จาหนาที่มหาวิทยาลัย” ที่ขามา฿หม
ทั้งหมดเดถูกปลี่ยนสถานภาพจาก “ขาราชการ” ป็น“พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยมี
มากกวาจํานวนขาราชการพลรือน฿นอุดมศึกษา ละอีก 5-10 ปีขางหนา พนักงานก็จะกลายป็นบุคคลกลุม฿หญ
ของสถาบัน ความผูกพันตอองคแการป็นสิ่งที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยตองรงสราง฿หกิดขึ้นกับอาจารยแ ละจาหนาที่
มหาวิทยาลัยสายพันธุแ฿หม (Meyer and Allen 1996) หากบุคคลกลุมนี้เรซึ่งความผูกพันตอองคแการ ผลกระทบก็
จะกิดขึ้นกับภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่หลีกลี่ยงเดยาก หากมองภาพ฿นอนาคตที่มหาวิทยาลัยมีต
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 จากความสําคัญขางตน จึงป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตามนวคิด ความผูกพันของพนักงาน 
Employee Engagement ป็นการศึกษาชิงจิตพฤติกรรมศาสตรแ ที่นนการศึกษาหาสาหตุทั้งจากปใจจัยภาย฿น
ของตัวบุคคล ท่ีกี่ยวของกับจิตลักษณะที่สําคัญ เมวาจะป็นรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความ
ชื่ออํานาจ฿นตน ละสาหตุภายนอกท่ีกี่ยวของกับบุคคลรอบขางละสถานการณแตางๆ ที่อื้ออํานวยหรือขัดขวาง
ความผูกพันตอองคแการดานพฤติกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตอมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา พื่อป็นนวทาง฿หมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา เดตระหนักถึงปใญหาละรวมมือกัน
สงสริม฿หกิดป็นกลยุทธแกี่ยวกับการพัฒนาความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะสงผลตอศักยภาพการ
ขงขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาตอเป 
 
 



 

 

1481 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับปใจจัยทางจิตสังคม ละความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
 2. พื่อศึกษาอิทธิพลของปใจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
หงมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ความผูกพันตอองคแการ หมายถึง การทุมทพลังกาย พลัง฿จอยางต็มที่฿หกับงานที่ตนเดรับมอบหมาย ซึ่ง
พลังกาย พลัง฿จ จะสดงออกมาทางดานพฤติกรรม ซึ่ง฿นงานวิจัยนี้เดบงพฤติกรรรมความผูกพันของอาจารยแตอ
มหาวิทยาลัย ป็น 2 ตัวปร คือ พฤติกรรมชิงสรางสรรคแ พฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดี฿นองคแการ 
 พฤติกรรมชิงสรางสรรคแ หมายถึงการสดงออกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ฿นการริริ่ม
สรางสรรคแหรือปรับปรุง฿หกิดสิ่ง฿หมๆ มา฿ช฿นงานที่ปฏิบัติอยู ประกอบดวยการคนหาอกาสที่จะรียนรูสิ่ง฿หมๆ 
เป฿ช฿นการปฏิบัติงาน มีการช้ีนําสิ่ง฿หมๆ พื่อป็นที่ยอมรับของผูรวมงานมีการคิดวิธีการ฿หมๆ พื่อกเขปใญหา฿น
งาน มีการนํานวคิดมาทดลอง฿ช มีการ฿ชทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตแกับนวความคิด฿หมเดอยางหมาะสม ละมี
การสงสริม฿หผูรวมงานอ่ืนห็นความสําคัญของความคิดสรางสรรคแ 
 พฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดี฿นองคแการ หมายถึงพฤติกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่
กิดขึ้นจากตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอง ซึ่งมหาวิทยาลัยเมเดกําหนดเว฿หปฏิบัติอยางป็นทางการ 
ตป็นพฤติกรรมที่กินกวาบทบาทหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ละพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการต็ม฿จปฏิบัติตอพื่อนรวมงานละมหาวิทยาลัย ดยพฤติกรรมที่กิดขึ้นนั้นป็นพฤติกรรมที่สนับสนุน ละ
กอ฿หกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพ รวมถึงมีประยชนแอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัย 
 จิตลักษณะดิมบุคคล หมายถึง สาหตุทางจิต฿จที่ติดตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดยตลอด ซึ่ง
ป็นผลมาจาก สติปใญญาหรือความฉลียวฉลาด สุขภาพจิต ละการมีประสบการณแทางสังคม ละสงผลเปยัง จิต
ลักษณะ 3 ประการ คือ 1)รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ 2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3)ความช่ืออํานาจ฿นตน  
 รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือความมุงมั่นที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะ
กระทําสิ่งหน่ึงสิ่ง฿ด฿หประสบความสําร็จดวยดีดยทํางานอยางมานะบากบั่น    ฝุาฟในอุปสรรคตางๆ ดยเมยอทอ 
พื่อท่ีจะ฿หการทํางาน หรือการกปใญหาบรรลุปูาหมายที่วางเว รูจักกําหนดปูาหมายที่หมาะสมกับความสามารถ
ของตน มีความอดทนเมยอทอตอปใญหาหรืออุปสรรคพื่อ฿หบรรลุปูาหมายที่ตั้งเว 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ปริมาณความสามารถ฿นการคาดการณแเกลลง็ห็นความสําคัญของ
สิ่งตาง ๆ ที่จะกิดขึ้นกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ฿นอนาคต ละบังคับตนอง฿หอดเดรอเด หรือลือกที่จะ
เมรับประยชนแล็กนอย฿นทันที ตจะรอรับประยชนแท่ียิ่ง฿หญกวาหรือสําคัญกวาที่จะตามมา฿นภายหลัง ดยมีการ
กระทําท่ีป็นขั้นตอนพื่อนําเปสูผลที่ปรารถนาดังกลาว฿นอนาคต 
 ความชื่ออํานาจ฿นตน หมายถึง ความช่ือของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวาการที่ตนจะเดรับผลดี
ผลสียที่กิดขึ้น฿นงาน ป็นผลมาจากการกระทําของตนอง เมเดขึ้นอยูกับชคชะตาสิ่งที่อยูนอกหนือการควบคุม
ของตนอง หรือกิดจากบุคคลอื่น 
 คุณภาพชีวติการทํางาน หมายถึง ความรับรูหรือความคิดห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีตอ
สภาพการทํางานหรือความพึงพอ฿จ฿นงาน ที่เดรับการตอบสนองจากการดํานินงานของมหาวิทยาลัย ตามที่
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตองการทั้งทางดานรางกายละจิต฿จ อันนื่องมาจากลักษณะงาน คาตอบทนที่
ป็นธรรม ความมั่นคง฿นงาน ความกาวหนา฿นอาชีพ การมีสวนรวม฿นการทํางาน ความสัมพันธแที่ดีกับพื่อนรวมงาน 
ความปลอดภัย฿นการทํางาน ละอื่นๆ ป็นตน จิตลักษณะตามสถานการณแ หมายถึง ลักษณะทางจิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ป็นผลของปฏิสัมพันธแระหวางสถานการณแปใจจุบันของบุคคล กับจิตลักษณะดิมของขา 
ทํา฿หกิดจิตลักษณะตามสถานการณแขึ้น คือ ทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน ละความครียดจากการปฏิบัติงาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิธีการเก็บข๎อมูล 
 1. ประชากร ฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา รวม  444  คน ละ฿นการหาขนาดของกลุ มตั วอยางที่ หมาะสม ตามสูตรทารยามาน 
(Yamane,1973:887) ที่ระดับความช่ือมั่น 95% เดจํานวนตัวอยาง 210 คน ละคํานวณหาจํานวนตัวอยาง฿นต
ละคณะ ดยการทียบรอยละจากจํานวนรวมประชากรของทุกคณะ จนเดจํานวนตัวอยางตามสัดสวน  
 2. ฿นการวิจัยครั้งนี้฿ชบบสอบถาม (questionnaire) ก็บรวบรวมขอมูล ดยผูวิจัยเดลือกสรางบบสอบถาม
ป็นบบมาตรประมินคา (rating scale) ตามบบของ Likert (1961, pp. 166-169) กําหนด฿หมีน้ําหนักปรียบทียบกัน 
ป็นการบงมาตราประมาณคาของการตีความหมายออกป็น 6 ระดับ ซึ่งบบสอบถามเดพัฒนาจากการทบทวน
อกสารละวรรณกรรมที่กี่ยวของของนักวิชาการที่มีนวคิดสําคัญ ละกรอบนวคิดที่สรางขึ้น ดยผานการ
ตรวจสอบละห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ ดยการทดสอบความชื่อมั่นละความที่ยงตรงของบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยนําบบสอบถามเปทดสอบบื้องตน (pretest) กับกลุมประชากรซึ่งมีลักษณะดียวกับกลุม
ตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 30 คน ละนํามาวิคราะหแหาคาความช่ือมั่น ดย฿ชวิธีการของ Cronbach’s 
Coefficient Alpha เดคาดังนี ้
 
ตารางที่ 1 สดงคาความชื่อมั่นสัมประสทิธ์ิอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวปร
 กลุมจิตลักษณะดิมบุคคล  

ตัวปร Cronbach’s alpha coefficient 
รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
ความชื่ออํานาจ฿นตน 

.875 

.836 

.821 
 

ป๓จจัยทางจิตสังคม 
- จิตลักษณะดิมบุคคล  
- คุณภาพชีวิตการทํางาน  
- จิตลักษณะตามสถานการณแ 

ความผูกพันตํอองค๑การ 
- ดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ  
- ดานพฤติกรรมการป็นสมาชิกท่ีดี 
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ตารางท่ี 2 สดงคาความชื่อมั่นสัมประสทิธ์ิอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวปร
 กลุมคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ตัวปร Cronbach’s alpha coefficient 
ลักษณะงานทาทายความรูความสามารถ .864 
คาตอบทนท่ีพียงพอละป็นธรรม .857 
อกาสกาวหนา฿นอาชีพ  .833 
อกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน .867 
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานละชีวิตสวนตัว .879 
 
ตารางที่ 3 สดงคาความชื่อมั่นสัมประสทิธ์ิอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวปร
 กลุมจิตลักษณะตามสถานการณแ 

ตัวปร Cronbach’s alpha coefficient 
ทัศนคติที่ดีตอความผูกพันตอองคแการ  .822 
ความครียดจากการปฏิบัติงาน  .815 
 
ตารางที่ 4 สดงคาความชื่อมั่นสัมประสทิธ์ิอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวปร
 กลุมความผูกพันตอองคแการ 

ตัวปร Cronbach’s alpha coefficient 
พฤติกรรมชิงสรางสรรคแ .885 
พฤติกรรมการป็นสมาชิกท่ีดี .816 
 
วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. สถิติชิงพรรณนา (descriptive statistics) ดยคํานวณหาคาความถี่ รอยละ คาฉลี่ย คาบี่ยงบน
มาตรฐาน พื่อ฿ช฿นการวิคราะหแลักษณะบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 2. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยลือก฿ชการวิคราะหแถดถอยชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ฿นการ
วิคราะหแขอมูล พื่อหาความมีอิทธิพลตอกันระหวาง พื่อหาความมีอิทธิพลตอกันระหวางกลุมตัวปรอิสระกับตัว
ปรตาม 
 
ผลการวิจัย 
 สํวนที่ 1 กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็นรอยละ 62.9 มีอายุอยู฿นชวง 31-40 ปี มากที่สุด คิด
ป็นรอยละ 60.5 รองลงมา เดก อายุ 41-50 ปี คิดป็นรอยละ 19.5 อายุต่ํากวา 30 ปี ละอายุ 51 ปีขึ้นเป คิด
ป็นรอยละ 15.2 ละ 4.8 ตามลําดับ ละกลุมตัวอยางมีสถานภาพการจางงาน คือ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณผนดินมากที่สุด คิดป็นรอยละ 82.4 ดยกลุมตัวอยางสวนมากเมคยมีประสบการณแการคยป็น
นักวิชาการ อาจารยแ หรือวิทยากร฿นหนวยงานอื่นคิดป็นรอยละ 48.6 รองลงมาคยป็น 1-5 ปี คิดป็นรอยละ 37.6 
ดยอายุงานกลุมตัวอยางสวน฿หญ เมกิน 5 ปี คิดป็นรอยละ 53.3 ระดับการศึกษาสูงสุดนั้น กลุมตัวอยางสวน฿หญ
มีระดับการศึกษาปริญญาท คิดป็นรอยละ 77.6 รองลงมา เดก ระดับการศึกษาปริญญาอก คิดป็นรอยละ 21.0 
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สถาบันที่จบการศึกษากลุมตัวอยางจะจบการศึกษาจากสถาบันภาครัฐ฿นประทศมากที่สุด คิดป็นรอยละ 89.5 ละกลุม
ตัวอยางจะมีตําหนงทางวิชาการคือ อาจารยแมากที่สุด คิดป็นรอยละ 89.5 รองลงมา เดก ตําหนงผูชวยศาสตราจารยแ 
คิดป็นรอยละ 10.5 ละสวน฿หญอยู฿นตําหนงปใจจุบันมากสุด คือ เมกิน 5 ปี คิดป็นรอยละ 56.7 
 สํวนที่ 2 ผลวิคราะหแขอมูลพบวาคาฉลี่ยดยรวมของระดับปใจจัยจิตลักษณะดิมของบุคคลอยู฿นระดับ
คอนขางสูง ( X = 4.18) มื่อพิจารณาตัวปรดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน พบวา มีคาฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.97) 
รองลงมาตัวปรคือ ดานรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ มีคาฉลี่ยอยูที่ ( X = 4.93) ละลําดับสุดทาย คือ ตัวปรดานความช่ือ
อํานาจ฿นตน มีคาฉลี่ยอยูที่ ( X = 2.63) ละมื่อพิจารณาคาฉลี่ยดยรวมของระดับปใจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยู฿นระดับสูง ( X = 4.38) มื่อพิจารณาตัวปรดานลักษณะงาน ทาทายความรูความสามารถ พบวา มีคาฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ( X = 5.11) รองลงมา ตัวปรดานอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงานมีคาฉลี่ยอยูท่ี ( X = 4.45) ละตัว
ปรดานอกาสกาวหนา฿นอาชีพ มีคาฉลี่ยอยูที่ ( X = 4.38) ตามลําดับ ละคาฉลี่ยดยรวมของระดับปใจจัยจิต
ลักษณะตามสถานการณแอยู฿นระดับคอนขางสูง ( X = 4.26) มื่อพิจารณาตัวปรดานทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน มี
คาฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.37) ละความครียดจากการปฏิบัติงาน มีคาฉลี่ยอยูที่ ( X = 4.16) ตามลําดับ ละ
คาฉลี่ยดยรวมของระดับปใจจัยความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอยู฿นระดับคอนขางสูง ( X = 4.30) 
มื่อพิจารณาตัวปรพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ มีคาฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.33) รองลงมาตัวปรพฤติกรรมการป็น
สมาชิกที่ดี มีคาฉลี่ยอยูที่ ( X = 4.27) ตามลําดับ 
 สํวนที่ 3 ผลวิคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบปใจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ 

ตัวปร 
ปใจจัยทํานาย 

คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย   
b Beta คา t คา p 

จิตลักษณะดิมบุคคล รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ 0.179 0.149 2.191 0.030* 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน -0.007 -0.008 -0.112 0.911 
 ความชื่ออํานาจ฿นตน 0.058 0.091 1.339 0.182 
คุณภาพชีวิตการทํางาน ลักษณะงานทาทายความรู

ความสามารถ 
-0.019 -0.018 -0.255 0.799 

 คาตอบทนที่ พียงพอละ
ป็นธรรม 

-0.027 -0.039 -0.588 0.557 

 อกาสกาวหนา฿นอาชีพ 0.114 0.173 2.457 0.015* 
 อกาสเดมสีวนรวม฿นการ

บริหารงาน 
0.172 0.229 3.164 0.002* 

 ความสมดุลของชีวิตการ
ทํางานละชีวิตสวนตัว 

0.031 0.046 0.724 0.470 

จิตลักษณะตามสถานการณแ ทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน 0.218 0.359 5.625 0.000* 
 ความครยีดจากการปฏิบตัิงาน -0.059 -0.086 -1.476 0.141 
คาคงท่ี   1.231     
R = 0.668, R2 = 0.447, Adj. R2 = 0.416, F = 14.540 
* มีอิทธิพลตอตัวปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 5 พบวา การทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย ดวยวิธี Enter ดยคา Adjusted 
R2 ทากับ 0.416 หมายความวา อกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน อกาสกาวหนา฿นอาชีพ รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ 
ละทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน สามารถอธิบายการปลี่ยนปลงของความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ เดรอยละ 41.60 ดยปใจจัยอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน มีสัมประสิทธ์ิพหุคูณ 
ทากับ 0.172 หมายความวา การพิ่มระดับอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน 1 หนวย ทํา฿หความผูกพันของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ พิ่มขึ้น 0.172 หนวย สําหรับอกาสกาวหนา฿น
อาชีพ มีสัมประสิทธิ์พหุคูณทากับ 0.114 หมายความวา การพิ่มระดับอกาสกาวหนา฿นอาชีพ 1 หนวย ทํา฿ห
ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแสูงพิ่มขึ้น 0.114 หนวย สําหรับ
ปใจจัยรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ ทากับ 0.179 หมายความวา การพิ่มระดับรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ 1 
หนวย ทํา฿หความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแสูงพิ่มขึ้น 0.179 หนวย 
ละปใจจัยทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน มีสัมประสิทธ์ิพหุคูณ ทากับ 0.218 หมายความวา การพิ่มระดับทัศนคติที่ดี฿น
การทํางาน 1 หนวย ทํา฿หความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมชิงสรางสรรคแสูงพิ่มขึ้น 
0.218 หนวย 
 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปใจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมการ
 ป็นสมาชิกที่ดี 

ตัวปร 
ปใจจัยทํานาย 

คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย   
b Beta คา t คา p 

จิตลักษณะดิมบุคคล รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ -0.010 -0.005 -0.060 0.952 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 0.121 0.067 0.869 0.386 
 ความชื่ออํานาจ฿นตน 0.107 0.091 1.165 0.245 
คุณภาพชีวิตการทํางาน ลักษณะงานทาทายความรู

ความสามารถ 
-0.070 -0.036 -0.448 0.655 

 คาตอบทนที่ พียงพอละ
ป็นธรรม 

0.194 0.151 1.959 0.051* 

 อกาสกาวหนา฿นอาชีพ 0.352 0.288 3.560 0.000* 
 อกาสเดมีสวนรวม฿นการ

บริหารงาน 
0.027 0.020 0.235 0.815 

 ความสมดุ ล ขอ ง ชี วิ ต ก า ร
ทํางานละชีวิตสวนตัว 

-0.087 -0.070 -0.952 0.342 

จิตลักษณะตามสถานการณแ ทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน 0.454 0.403 5.482 0.000* 
 ความครยีดจากการปฏิบตัิงาน 0.124 0.098 1.458 0.147 
คาคงท่ี   0.174     
R = 0.516, R2 = 0.266, Adj. R2 = 0.225, F = 6.524 
* มีอิทธิพลตอตัวปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 6 พบวา ทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย ดวยวิธี Enter ดยคา Adjusted R2 

ทากับ 0.225 หมายความวา อกาสกาวหนา฿นอาชีพ คาตอบทนที่พียงพอละป็นธรรม ละทัศนคติที่ดี฿นการ
ทํางาน สามารถอธิบายการปลี่ยนปลงของความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมการ
ป็นสมาชิกที่ดี เดรอยละ 22.50 ดยปใจจัยอกาสกาวหนา฿นอาชีพ มีสัมประสิทธ์ิพหุคูณ ทากับ 0.352 หมายความ
วา การพิ่มระดับอกาสกาวหนา฿นอาชีพ 1 หนวย ทํา฿หความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดาน
ความตอนื่องพิม่ขึ้น 0.352 หนวย ปใจจัยคาตอบทนท่ีพียงพอละป็นธรรม มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ ทากับ 0.194 
หมายความวา การพิ่มระดับคาตอบทนที่พียงพอละป็นธรรม 1 หนวย ทํา฿หความผูกพันของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดีพิ่มขึ้น 0.194 หนวย ละปใจจัยทัศนคติที่ดีตออาชีพมี
สัมประสิทธ์ิพหุคูณ ทากับ 0.454 หมายความวา การพิ่มระดับทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน 1 หนวย ทํา฿หความผูกพัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดีพิ่มขึ้น 0.454 หนวย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวาระดับจิตลักษณะดิมบุคคลอยู฿นระดับคอนขางสูง ดยจิตลักษณะดิมบุคคลดาน
รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอยู฿นระดับท่ีสูง ละความช่ืออํานาจ฿นตนอยู฿นระดับต่ํา สดง฿ห
ห็นวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีสาหตุ฿นการสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีติดตัวมาดยตลอด นื่องจาก
ผลวิจัยสดง฿หห็นระดบัจิตลกัษณะดิมบุคคลวาอยู฿นระดบัคอนขางสูง ซึ่งสาหตุที่วานี้ป็นสาหตุทางจิต฿จที่ติดตัว
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมาดยตลอด เดก รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิซึ่งมีอยู฿นระดับสูง สอดคลองกับ David C. 
Mcclelland ที่มีความช่ือวาการจูง฿จของคนมีพื้นฐานเดมาจากวัฒนธรรมของสังคม ดยช่ือวามาจากความ
ตองการการรียนรู (Learned Need) อยู 3 สิ่งคือ (1) ความตองการความสัมฤทธิ์ผล (Need for achievement) 
(2) ความตองการมิตรสัมพันธแ (Need for Affiliation) ละ(3) ความตองการอํานาจ (Need for Power) กลาวคือ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความปรารถนาที่จะกระทําสิ่ง฿ด฿หสําร็จเปดวยดี ทั้ง฿นดานการขงขันกับ
มาตรฐานอันดีลิศ หรือขงขันกับผูอื่น มีการกําหนดปูาประสงคแที่หมาะสมกับความสามารถของตนอง ตลอดจนมี
ความมานะ พยายาม ฟในฝุาอุปสรรคตางๆ ท่ีขวางกั้น ละมีการวางผนระยะยาว ที่จะตอสูพื่อความสําร็จ มีความ
สบาย฿จมื่อประสบผลสําร็จ ละมีความวิตกกังวล มื่อประสบความลมหลว ละลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ก็
อยู฿นระดับสูงชนกัน กลาวคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความสามารถที่จะบังคับตนองดย฿ชความ
อดทนสียสละละสามารถกระทําพฤติกรรมนั้นเดอยางหมาะสมป็นวลานานพอที่จะนําเปสูผลที่ตองการ฿น
อนาคต ซึ่งป็นการกระทําพฤติกรรม฿หมปลี่ยนจากพฤติกรรมดิม พิ่มหรือลดพฤติกรรมบางชนิดของตนอง ดย
พัฒนาความสามารถ฿นการควบคุมตนละสภาพสิ่งวดลอมของบุคคล ละเมตองการ฿หผูอื่นหรือสิ่งอื่นมาควบคุม 
ซึ่งจะป็นการสดงถึงความมีศักดิ์ศรีของตนองนั่นอง ละสําหรับความช่ืออํานาจ฿นตนนั้นอยูที่ระดับต่ํา สดง฿ห
ห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเมคอยชื่อวาผลดีหรือผลสียตาง ๆ ท่ีกิดขึ้นกับตนนั้น มีสาหตุที่สําคัญมา
จากการกระทําของตนอง ตกลับความช่ือวา ผลดีหรือผลสียที่กิดขึ้นกับตนนั้น มีสาหตุที่สําคัญมาจากชค
คราะหแ ความบังอิญ อํานาจของคนอ่ืน หรือสาหตุอื่น ๆ ที่อยูนอกหนือการควบคุมของตน หรืออาจรียกเดวาป็น
ผูที่มีความชื่ออํานาจ฿นตนต่ํา พราะมื่อมีผลสียกิดขึ้นกับตน ก็มักจะกลาวทษผูอื่น หรือสาหตุอื่น ๆ ที่เม฿ชการ
กระทําของตนวาป็นตนหตุของผลสียนั้น 
 ผลการวิจัยพบวาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู฿นระดับสูง ดยคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน
ทาทายความรูความสามารถ อกาสกาวหนา฿นอาชีพ ละอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงานอยู฿นระดับสูง ต
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คุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบทนที่พียงพอละป็นธรรม กับความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานละชีวิต
สวนตัวอยู฿นระดับคอนขางสูง สาหตุที่ป็นชนน้ันนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการห็นวาหนาที่ของตน
ป็นหนาที่ที่ตอง฿ชความรู ความสามารถ ละทักษะอยางหลากหลาย ฿นการสอนรวมเปถึงการทํางานดานอื่นๆ
ภาย฿ตบทบาทความป็นอาจารยแ ละห็นวาตนเดรับการสงสริม฿หมีความกาวหนา฿นตําหนงหนาที่การงาน เมวา
จะป็นการสนับสนุน฿นรื่องวลาหรือคา฿ชจายพื่อศึกษาตอ หรือทําตําหนงวิชาการ รวมเปถึงการเดรับอกาส฿หมี
สวนรวม฿นการบริหารงานละสดงความคิดห็น฿นการปฏิบัติงาน หรือมีสวนรวม฿นการวิคราะหแวิสัยทัศนแ พันธกิจ 
ละยุทธศาสตรแของสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ตขอคนพบที่มหาวิทยาราชภัฏบานสมด็จจาพระยาจะตอง
ตระหนักกี่ยวกับคุณภาพชีวิต฿นการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คือ ดานคาตอบทนที่พียงพอ
ละป็นธรรม กับความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานละชีวิตสวนตัว ซึ่งผลการวิจัยอยู฿นระดับคอนขางสูง ป็น
พราะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความห็นวาคาตอบทนที่เดรับเมพียงพอ มื่อทียบกับคาครองชีพ฿น
ขณะที่ตนตองปฏิบัติหนาที่฿นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู฿นขตมืองหลวง เมวาจะป็นคาที่อยูอาศัย รวมเปถึงคา฿ชจาย
อื่นๆ จึงป็นหตุ฿หพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความห็นวาตนเมคอยมีความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน
ละชีวิตสวนตัว 
 ผลการวิจัยพบวาระดับจิตลักษณะตามสถานการณแอยู฿นระดับคอนขางสูง ดยจิตลักษณะตามสถานการณแ
ดานทัศนคติที่ดี฿นการทํางานดยรวมอยู฿นระดับสูง ฿นขณะดียวกันความครียดจากการปฏิบัติงานดยรวมก็อยู฿น
ระดับคอนขางสูง อาจป็นพราะบทบาทหนาที่฿นการพัฒนางานดานการสอน การทําวิจัย ละการ฿หความรูก
นักศึกษาละประชาชน นั้นป็นสิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสวน฿หญรับรูเดถึงคุณคา ละประยชนแที่
กิดขึ้นจากบทบาทละหนาท่ีของตัวอง ซึ่งสงผลตอสังคม ต฿นขณะดียวกันสิ่งหลานี้ก็มาควบคูกับความคาดหวัง
จากสังคมจึงสงผล฿หพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความครียดตามมา จึงนํามาซึ่งผลการวิจัยที่สดง฿หห็นวา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความครียดจากการปฏิบัติงานอยู฿นระดับคอนขางสูง 
 ผลการวิจัยพบวาระดับความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอยู฿นระดับคอนขางสูง ดย
พฤติกรรมชิงสรางสรรคแ ละพฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดีนั้น อยู฿นระดับคอนขางสูง สดง฿หห็นวาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยามีการสดงออกของพฤติกรรม฿นการคิด
ริริ่มนว฿หม ดยมีการผสมผสานบูรณาการละช่ือมยงความสัมพันธแของสิ่งตางๆ ขาเวดวยกัน คนหาอกาสที่จะ
รียนรูสิ่ง฿หมมา฿ช฿นองคแกร การคิดวิธีการ฿หมๆ พื่อ฿ช฿นการกเขปใญหา฿นงาน มีการคิด฿ชทรัพยากรที่มีอยูมา
ประยุกตแกับนวคิด฿หมเดอยางหมาะสม มีการสงสริมจูง฿จ฿หคนอื่นห็นความสําคัญของความคิดสรางสรรคแ 
รวมทั้งมีการสดงออกของบุคคล฿นการคิดริริ่มสรางสรรคและนําความคิดสรางสรรคแนั้นมา฿ชประยชนแ฿นองคแกรเด
อยู฿น อีกทั้งยังมีการสดงออกพฤติกรรมที่เมป็นทางการ ดยป็นการ฿หความรวมมือ ความชวยหลือ ละความ
ป็นมิตร ป็นพฤติกรรมทางสังคม฿นชิงบวก ซึ่งจะทํา฿หผูอื่นกิดความรูสึก฿นทางที่ดี ละคงเวซึ่งความรูสึกที่ดีนั้ น 
ตลอดจนมีความรูสึกป็นพวกพองดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ Katz (1964) cited in Smith et al (1983: 653) ละ
ยังสอดคลองกับความหมายของออรแกนที่วา พฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดีขององคแการป็นพฤติกรรมที่องคแการ
เมเดกําหนดเว฿หป็นหนาที่ที่ตองปฏิบัติ พนักงานจึงเม เดรับการปกปูอง หรือเดรับสิ่งตอบทนที่กําหนดเวตาม
ระบบ ตป็นพฤติกรรมที่พนักงานต็ม฿จปฏิบัติพื่อองคแการละพฤติกรรรมที่กิดขึ้นนั้นป็นประยชนแตอองคแการ 
สรุปเดวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยานั้นมีพฤติกรรมของ
พนักงานท่ีกิดขึ้นจากตัวของพนักงานอง ซึ่งองคแการเมเดกําหนดเว฿หปฏิบัติอยางป็นทางการ ตป็นพฤติกรรมที่
กินกวาบทบาทหนาท่ีของพนักงานละพนักงานต็ม฿จปฏิบัติตอพื่อนรวมงานละองคแการ ดยพฤติกรรมที่กิดขึ้น
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นั้นป็นพฤติกรรมที่สนับสนุน ละกอ฿หกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพ รวมถึงมีประยชนแอยางยิ่งตอองคแการ ซึ่ง
การสดงออกทางพฤติกรรมทั้งสองนั้นอยู฿นระดับคอนขางสูง 
 ผลการวิจัยพบวาปใจจัยอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน อกาสกาวหนา฿นอาชีพ รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ 
ละทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมชิง
สรางสรรคแ ละปใจจัยอกาสกาวหนา฿นอาชีพ คาตอบทนท่ีพียงพอละป็นธรรม ละทัศนคติที่ดี฿นการทํางาน มี
อิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดานพฤติกรรมการป็นสมาชิกที่ดี ซึ่งผลการวิจัยนี้
คอนขางจะป็นเปตามนวคิด ทฤษฎี ชนปใจจัยอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงาน อกาสกาวหนา฿นอาชีพ 
คอนขางจะป็นเปตามนวคิดทฤษฎีที่วาพฤติกรรมของบุคคลที่สดงความคิด฿หมป็นการกระทําของบุคคลที่มาจาก 
ความคิดสรางสรรคแนั่นอง ละความคิดสรางสรรคแมาจากประสบการณแทั้งหมด ที่ผานมา รวมทั้งที่กิดจากการ
รียนรู พื่อสรางรูปบบ฿หมๆ รวมทั้งมีการนําความคิด฿หมๆ นั้นมาสรางผลผลติ฿หมพื่อนําเป฿ช฿นองคแกร Kleysen 
and Street (2001) กรียงศักดิ์ จริญวงศแศักดิ์ (2549) เด฿หความหมายของความคิดสรางสรรคแวาป็นการ
สรางสรรคแสิ่ง฿หมท่ีตกตางเปจากดิมละ฿ชประยชนแเดอยางหมาะสม ดยองคแประกอบของความคิดสรางสรรคแ
นั้นเดก ป็นสิ่ง฿หม ฿ชการเด ละมีความหมาะสม สําหรับนวคิดพฤติกรรมชิงสรางสรรคแ (Creative Action) 
กลาววา พฤติกรรมชิงสรางสรรคแ หมายถึงการกระทําของบุคลากร฿นการคิดริริ่มที่ปลก฿หม ตกตางกับสิ่งอื่นมี
คุณคาหรือมีประยชนแตอองคแกร ประกอบดวยการสรางความรูสึก การสรางรงจูง฿จ รวมทั้งตองมีความรูละ
ความสามารถดวย ละKleysen and Street (2001) ยังเดประมวลนวคิดตางๆ ดยสรุปวาพฤติกรรมชิง
สรางสรรคแป็นการสดงออกหรือการกระทําของบุคคล฿นการคิด นะนําละทดลองสิ่ง฿หมๆ ที่ป็นประยชนแ
นําเป฿ช฿นองคแกร ละยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กวตา ผูพัฒนพงศแ (2550) ที่เดมีขอสนอนะ฿นงานวิจัยวา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต฿นการทํางานของอาจารยแ฿นมหาวิทยาลัยเทยนั้นควรมีการบริหารบบมีสวนรวม ละควร
ปิดอกาส฿หอาจารยแมีสรีภาพทางวิชาการมากข้ึน  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การวิจัยรื่องปใจจัยทางจิตสังคมที่กี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา มีขอสนอนะ 2 สวน คือ  
 ข๎อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาควร฿ชครื่องมือ฿นการทดสอบจิตพฤตกิรรมศาสตรแควบคูเป
กับการทดสอบดานความรูความสามารถฉพาะดาน฿นการคัดลือก (Selection) หรืออาจจะตรวจสอบรงจูง฿จ    
฿ฝุสัมฤทธ์ิดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ นื่องจากรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ป็นจิตลักษณะที่มีความตองการ฿หกิด
ความสําร็จ฿นการทํางาน 
 2. พื่อป็นการสงสริมอกาสความกาวหนา฿นอาชีพ฿หอยู฿นระดับสูงพื่อความผูกพันของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยาควร฿หความสําคัญ฿นรื่องความกาวหนา
สนทางสายอาชีพ (Career Path) ชน ภาย฿ตบริบทของความป็นมหาวิทยาลัยสิ่งที่สดง฿หห็นถึงความกาวหนา
฿นการทํางานก็คือ ตําหนงทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจําป็นจะตองมีมาตรการ฿นการทําตําหนงทางวิชาการที่
ชัดจนละข็งขัน อาจจะป็นการกําหนดง่ือนเข฿นการปรับขึ้นคาตอบทน หรือง่ือนเขการตอสัญญาจาง ดย
พิจารณาการทําตําหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ป็นตน  
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 3. นื่องจากผลการวิจัยพบวาอกาสเดมีสวนรวม฿นการบริหารงานก็ป็นกณฑแช้ีวัด คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอีกตัวหนึ่งละสงผลตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมด็จจาพระยาจึงจําป็นอยางยิ่งที่จะตองรงสรางอกาสหรือปิดชองทาง฿หพนักงานมหาวิทยาลัยเดขาเปมี
บทบาท฿นการมีสวนรวม อยางป็นรูปธรรม พรอมทั้งสามารถติดตามผลการมีสวนรวมเดดวยวาสามารถนําอาเป
฿ชเดหรือเม ถาเมพราะสาหตุ฿ด กลาวรวมเปถึงบทบาทของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะตองยึดถือนวทางการ
บริหารงานท่ีอยูบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา ควรกําหนดภาระงาน฿หอาจารยแสามารถจัดสรรวลา฿หลง
ตัวกับวลาสวนตัว พราะการดํานินชีวิต฿หกิดความสมดุล ระหวางชีวิตการทํางานละชีวิตสวนตัวเดนั้นยอมสงผล
ตอความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั้นอยู฿จกลางมืองหลวง 
ปใญหาที่กิดขึ้นเมวาจะป็น การจราจรที่มีผลตอการดินทางเปปฏิบัติหนาที่ คาครองชีพที่มีผลตอความสมดุล
ระหวางรายเดกับรายจาย สวัสดิการที่อยูอาศัยที่มีผลตอความทุมท฿นการปฏิบัติหนาที่ ป็นตน ซึ่งหากพิจารณา
ลวจะห็นวาสิ่งที่กลาวมานี้ลวนลวตป็นปใจจัยท่ีสงผลตอความสมดุล ระหวางชีวิตการทํางานละชีวิตสวนตัว  
 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาฉพาะประชากรที่ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จึงมีขอสนอนะ
การวิจัยครั้งตอเปวาควรทําการศึกษาประชากรที่ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 2. การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาประชากร฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา นื่องจากขอจํากัด
ดานงบประมาณ ละระยะวลาของผูวิจัย จึงมีขอสนอนะการวิจัยครั้งตอเปวา ควรมีการศึกษาปรียบทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประทศ 
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ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซ้ืออาหารแปรรูปทางการเกษตร 
ของผ๎ูปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

MARKETING MIX FACTOR THAT AFFECTS THE PKRU DEMONSTRATION SCHOOL PARENT'S 
DECISION TO PURCHASE PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS 

 
อัมพร ชํวยสุข1 ธีรพันธ๑ สงวนวงศ๑2 และ ธรรมนูญ คงสวัสดิ์3 

Aumporn Chouysook1 Theeraphan Sa-nguanwong2 and Tammanoon Kongsawat3 

1 นักวิคราะหแนยบายละผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
2 อาจารยแ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูก็ต 
3 อาจารยแ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูก็ต 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแพื่อทราบระดับความสําคัญละศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ตดย฿ช
ระบียบวิธีวิจัยชิงปริมาณ มีประชากรกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏภูก็ต ดย
บงป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับช้ันการศึกษาปฐมวัย ระดับช้ันประถมศึกษา ละระดับช้ันมัธยมศึกษา 
จํานวน 493 คน ทั้งนี้ ครื่องมือที่฿ช คือ บบสอบถาม ละสถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คาฉลี่ย ( X ), 
สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.), ละการวิคราะหแถดถอยบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบวา ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ฿หความสําคัญปใจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตร ดานราคา มากที่สุด รองลงมา เดก ดานผลิตภัณฑแ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ละดานการสงสริมการตลาด ตามลําดับ ละมีระดับความสําคัญดยรวมอยู฿นระดับมาก 
 นอกจากน้ี ผลการศึกษา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สามารถรวมกันทํานายการตัดสิน฿จซื้ออาหาร
ปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต เดก ดานผลิตภัณฑแ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงสริมการตลาด 
คําสําคัญ : ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสิน฿จซื้อ, อาหารปรรูปทางการกษตร   
 
ABSTRACT 
 This study aims to determine the importance and marketing mix factor that affects the 
PKRU demonstration school parent's decision to purchase processed agricultural products. The 
quantitative research method was used in the study. The population is the parents of the 
demonstration school of Phuket Rajabhat university. The class is divided into 3 levels as follows 
pre-kindergarten, primary school and secondary school. The populations were 493 parents. And 
used statistic of mean, standard deviation and multiple linear regression analysis. The result 
showed that important factor affecting the price of processed agricultural products. The second 
most important was the product and place. As for promotion, respectively, the overall level of 
importance was high.  
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 In addition, the results of the study on marketing mix factors that can predict the 
marketing mix factor that affects the PKRU demonstration school parent's decision to purchase 
processed agricultural products were as follows: product place and promotion.  
Keywords : Marketing Mix, Decision to Purchase, Processed Agricultural Products 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันกระบวนการปรรูปผักละผลเมหรือผลิตภัณฑแทางการกษตรของเทยมีทคนลยีที่ทันสมัย  
มากขึ้น มีการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑแอยางตอนื่อง พื่อพิ่มมูลคา฿หกับสินคา จนเดรับการยอมรับ฿นดานคุณภาพ
ละมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สงผล฿หมีปริมาณการผลิตผักผลเมละผลิตภัณฑแทางการกษตรปรรูป
ของเทยพิ่มขึ้นอยางตอนื่อง อันนื่องมาจากผูบริภคมีพฤติกรรมที่ปลี่ยนปลง ดยมีนวนมที่จะหวง฿ยสุขภาพ
มากขึ้น (ภรณี ยมพันธแ. 2559 :1) อีกประการสําคัญ การนําผลผลิตทางการกษตรมาปรรูปจะชวยปูองกันการลน
ตลาดของผักหรือผลเมสด ซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผล เม฿หตกต่ําป็นการพิ่มมูลคาของผลิตผลทางการกษตร ซึ่ง
การนํามาปรรูปป็นอาหารระดับอุตสาหกรรมนั้น สามารถรับวัตถุดิบพื่อผลิตป็นอาหารเดป็นจํานวนมาก ดย
การผลิตอาหาร฿หเดมาตรฐานพื่อความปลอดภัยตอผูบริภคการสงสริมผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร฿หป็นที่ยอมรับ 
ละสามารถขยายตลาดการคาออกเปสูตางประทศจะชวยพิ่มพูนรายเด฿หกประทศเดป็นอยางดี  
 (ทศบาลนครภูก็ต. ออนเลนแ. 2560)  ฿นปใจจุบันจังหวัดภูก็ต เดพัฒนาอุตสาหกรรมการตรียมละ ปร
รูปอาหารทะลที่มีการพัฒนาติบตอยางตอนื่อง ทั้งรงงานปลาทูนา (฿นเตรมาสรกของปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีมูลคา
กวา ๗๔ ลานบาท) รงงานตากหง รงงานผลิตน้ําปลา กงเตปลา กะปิ กุงหง เดสงวัตถุดิบพื้นฐาน฿ห กตลาด
สด รานอาหาร ทั้งนี้ รงงานปรรูปดานอาหารที่กําลังติบตขึ้น ชน รงงานทําน้ําชุบบรรจุกลอง ปลาฉิ้งฉางปร
รูป มล็ดมะมวงหิมพานตแปรรูป ป็นตน ซึ่งพัฒนาตามกระสการทองที่ยวป็นรานขายของฝากพื้นมืองที่มีขนาด
฿หญหลายราน ทั้งหมดอยูภาย฿ตการควบคุมละออก฿บอนุญาตดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่สงสริม
การตลาดละจัดกิจกรรมรวมกับการทองที่ยวหงประทศเทย องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ละครือขาย ชมรม 
สมาคมอกชน฿นทองถิ่น จากขอมูลขางตน พบวา อุตสาหกรรมอาหารปรรูปทางการกษตรของจังหวัดภูก็ต
สามารถสรางมูลคาละรายเด฿หกับจังหวัดพิ่มขึ้น฿นระดับสูง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหนึ่งดียว฿นถบอันดามัน ที่มีรงรียนสาธิต อยู
ภาย฿ตสังกัด ดยบงออกป็น 3 สวน คือ ฝุายปฐมวัย ฝุายประถมศึกษา ละฝุายมัธยมศึกษา ดยมีระบบ
การศึกษาบบนวทาง Waldorf (วอล-ดอรแฟ) ป็นการศึกษาทางลือกอีกรูปบบ฿นสังคมเทย นอกจากนี้ ความ
เดปรียบของรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต คือ การอยูภาย฿ตสังกัดของคณะครุศาสตรแที่มีความชี่ยวชาญ
฿นการผลิตครู ทํา฿หผูปกครองมีความช่ือถือละเววาง฿จมากข้ึน ซึ่ง฿นตละปีการศึกษามีผูปกครองเดสงบุตรหลาน
ขามาศึกษาพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต พื่อ฿หทราบถึง
ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตร  ของผูปกครอง 
ตลอดจนผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยที่เดเป฿ช ป็นขอมูล฿นการวิคราะหแหานวทาง฿นการพัฒนากลยุทธแ
ทางการตลาด฿หเดผลิตภัณฑแ ละการสงสริมการขายที่ตอบสนองความตองการของผูบริภค สรางขอเดปรียบ
ทางการขงขันตอเป 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาระดับความสําคัญของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูป
ทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
 2. พื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของ
ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดครื่องมือทางการตลาดที่กิจการ฿ชดํานินงานพื่อ฿ห
บรรลุวัตถุประสงคแ฿นตลาดปูาหมาย ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑแ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) ละ การสงสริมการตลาด (Promotion)  
 2. การตัดสิน฿จซื้อ หมายถึง การลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑแ ซึ่งกี่ยวของกับการตัดสิน฿จละจิต฿จของผูซื้อ 
 3. ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ลี้ยงดู฿หการอุปการละ
อบรมสั่งสอนด็ก รับผิดชอบ฿นการศึกษาลารียน ดยมีความสัมพันธแกี่ยวของกันทางสายลือดหรือ฿หอุปการะ
สมือนบุพการี ของนักรียน ดยบงป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ละระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 4. อาหารปรรูปทางการกษตร หมายถึง สินคาทางการกษตรที่สามารถบริภคเด ละผาน
กระบวนการที่ทํา฿หกิดการปลี่ยนปลงคุณลักษณะของอาหารเปลว หรืออาหารที่ผสมกับสวนผสมอื่นๆ หรือ
หมายถึงอาหารสดที่ปรรูปทํา฿หหงหรือหมักดอง หรือ฿นรูปอื่นๆ รวมทั้งที่฿ชสารปรุงตงอาหาร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

ป๓จจัยดา๎นประชากร 

1.พศ 

2.อาย ุ

3.อาชีพ 

4.ศาสนา 

5.ระดับการศึกษา 

6.สถานภาพของครอบครัว 

7.รายเดตอดือน 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 

1.ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ (Product) 

2.ปใจจัยดานราคา (Price) 

3.ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4.ปใจจัยดานการสงสริมการตลาด (Promotion) 

การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแปรรปู
ทางการเกษตรของผู๎ปกครองโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
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 การศึกษารื่องปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของ
ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดยศึกษาปใจจัยดานประชากรศาสตรและปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 493 คน คือ ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
ดยบงออกป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ 1. ผูปกครองระดับช้ันการศึกษาปฐมวัย จํานวน 219 คน 2. ผูปกครอง
ระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 209 คน ละ3.ผูปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 65 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  
  ครื่องมือที่฿ช฿นการศึกษาวิจัยรื่อง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหาร
ปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ครั้งนี้ ป็นบบสอบถาม รื่ องปใจจัย
สวนประสมทางการตลาด 4 ดาน จํานวน 30 ขอ ประกอบดวยคําถามซึ่งบงออกป็น 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ขอมูลกี่ยวกับสวนบุคคลของผูตอบบบสอบถาม เดก พศ ระดับการศึกษา ของบุตร
หลาน อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ ละรายเด 
  ตอนที่ 2 ขอมูลกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูป
ทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 4 ดาน เดก ดานผลิตภัณฑแ (Product) ดาน
ราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ละดานการสงสริมการตลาด (Promotion) ลักษณะ
บบสอบถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert Scale มีคําตอบ฿หลือก 5 ระดับ 
ดังนี ้(กัลยา วานิชยแบัญชา,2549) 
  คะนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
  คะนน 4 หมายถึง มาก 
  คะนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
  คะนน 2 หมายถึง นอย 
  คะนน 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 
  กณฑแการประมินคาฉลี่ย กําหนดกณฑแการประมินเว ดังนี้ 
  คาฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  คาฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
  คาฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  คาฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย 
  คาฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 ป็นขอสนอนะพิ่มติม 
  ทั้งนี้ บบสอบถาม เดพัฒนาจากการศึกษาทฤษฎี “สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)” 
ของ Philip Kotler ดยผานการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย ลวนํามาตีความละอธิบายคําจํากัดความ ตลอดจนนิยาม
ศัพทแตละดาน อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของบบสอบถามกอนนําเป฿ชจริง เดก คาความที่ยงตรง ละคา
ความช่ือมั่น ดย ผูจัดการวิสาหกิจชุมชนบานคียน อําภอถลาง จังหวัดภูก็ต, ผูชี่ยวชาญดานธุรกิจ ละการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ละผูชี่ยวชาญดานการพัฒนาบรรจุภัณฑแ 
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 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูลชวงระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธแ – 15 มีนาคม 2561 ตาม
รายละอียด ดังตอเปนี้  
  3.1 ติดตอละประสานงานกับผูอํานวยการรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต พื่อดํานินการ
จกละก็บบบสอบถาม ก ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดยบงป็น 3 ระดับการศึกษา 
ดังนี้ ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา ละระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  3.2 ก็บขอมูลดย฿ชบบสอบถามป็นครื่องมือละ฿ชการก็บประชากรทุกคน (Population 
Census) จํานวน 493 คน 

3.3 รวบรวมบบสอบถามพื่อนําเปประมวลผล วิคราะหและสรุป 
4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

  4.1 ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณดย฿ชปรกรมสําร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูล   
ทางสถิติ SPSS  

4.2 สําหรับขอมูลชิงคุณภาพผูวิจัยวิคราะหแขอมูลชิงนื้อหา 
 5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

  ผูวิจัยวิคราะหแขอมูลปริมาณดยการจกจงความถี่, คารอยละ, คาฉลี่ย ( X ), สวนบี่ยงบน
มาตรฐาน (S.D.), ละการวิคราะหแการถดถอยบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเดนําสนอผลการวิจัยประกอบดวย 2 ตอน เดก ตอนท่ี 1 ระดับความสําคัญของปใจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูก็ต ละตอนท่ี 2 ศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของ
ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
 ตอนที่ 1 ศึกษาระดับความสําคัญของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูป
ทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
 
ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทาง
 การกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ตภูก็ตดยรวม 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด ( X ) S.D. ระดับความสําคัญ ลําดับ 

1. ดานผลิตภัณฑแ (Product) 4.03 0.64 ระดับมาก 2 
2. ดานราคา (Price) 4.05 0.70 ระดับมาก 1 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 3.83 0.66 ระดับมาก 4 
4. ดานการสงสริมการตลาด (Promotion) 3.84 0.74 ระดับมาก 3 
รวม 3.94 0.60 ระดับมาก  
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 จากตารางที่ 1 พบวา ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ตภูก็ต฿หความสําคัญปใจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตร ดานราคา มากที่สุด รองลงมา เดก ดานผลิตภัณฑแ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ละดานการสงสริมการตลาด ตามลําดับ ละมีระดับความสําคัญดยรวมอยู฿น ระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหาร
 ปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานผลิตภัณฑแ 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด(ด๎านผลิตภัณฑ๑) ( X ) S.D. ระดับความสําคัญ ลําดับ 

1. สินคามีคุณภาพ สะอาดละปลอดภัย 4.41 0.92 ระดับมาก 2 
2. สินคามีรสชาติหลากหลาย฿นการลือกซื้อ 4.02 0.82 ระดับมาก 4 
3. สินคามีการสดงถึงความป็นอกลักษณแทองถิ่น 3.71 0.83 ระดับมาก 8 
4. บรรจุภัณฑแมีความสวยงามละคงทน 3.75 0.92 ระดับมาก 7 
5. สินคามีครื่องหมายรับประกันคุณภาพท่ีชื่อถือเด 4.35 0.83 ระดับมาก 3 
6. สินคาสดงขอมูลวันการผลิตวันหมดอายุท่ีสดงชัดจน 4.47 0.88 ระดับมาก 1 
7. สินคาบรรจุ฿นบรรจุภัณฑแที่สดงถึงอกลักษณแของทองถิ่น 3.68 0.87 ระดับมาก 9 
8. บรรจุภัณฑแสินคาทําจากวัสดุจากธรรมชาติ 3.91 0.91 ระดับมาก 6 
9. สินคามีขนาดที่หลากหลายสําหรับการลือกซื้อ 3.95 0.86 ระดับมาก 5 

รวม 4.03 0.64      ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการ

กษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานผลิตภัณฑแ ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X = 

4.03) มื่อพิจารณาป็นรายขอรียงลําดับเด ดังนี้ สินคาสดงขอมูลวันการผลิตวันหมดอายุที่สดงชัดจน ( X = 

4.47) รองลงมา คือ สินคามีคุณภาพ สะอาดละปลอดภัย ( X = 4.41)  สินคามีครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่

ชื่อถือเด ( X = 4.35) ละ สินคามีรสชาติหลากหลาย฿นการลือกซื้อ ( X = 4.02) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐานของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหาร
 ปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานราคา 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด (ด๎านราคา) X  S.D. ระดับความสําคัญ ลําดับ 
1. ราคามีความคุมคากับคุณภาพสินคา 4.38 0.85 ระดับมาก 1 
2. มีระดับราคาสินคาท่ีหลากหลาย 4.08 0.86 ระดับมาก 3 
3. มีวิธีการชําระงินสินคาที่หลากหลาย ชน Mobile 
Banging / บัตรครดิต / Prom pay  / Application 

3.87 0.93 ระดับมาก 4 

4. มีปูายสดงราคาสินคาชัดจน 4.24 0.88 ระดับมาก 2 
5. สามารถตอรองราคาเด 3.70 1.01 ระดับมาก 5 

รวม 4.05 0.70     ระดับมาก 
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 จากตารางที่ 3 พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการ

กษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานราคา ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X = 4.05) 

มื่อพิจารณาป็นรายขอรียงลําดับเด ดังนี้ ราคามีความคุมคากับคุณภาพสินคา ( X = 4.38) รองลงมา คือ มีปูาย

สดงราคาสินคาชัดจน ( X = 4.24) มีระดับราคาสินคาที่หลากหลาย ( X = 4.08) มีวิธีการชําระงินสินคาที่

หลากหลาย ชน Mobile Banging / บัตรครดิต / Prom pay  / Application ( X = 3.87) ละ สามารถตอรอง

ราคาเด ( X = 3.70) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐานของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหาร
 ปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 
(ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย) X  S.D. 

ระดับการรับร๎ู
ของคุณภาพ 

ลําดับ 

1. ทําล/ที่ตั้ง สามารถดินทางเดสะดวก 4.11 0.85 ระดับมาก 1 
2. มีรถดยสารประจําทางสัญจรผาน 3.64 0.97 ระดับมาก 7 
3. สถานท่ีจอดรถกวางขวางละปลอดภัย 4.00 0.94 ระดับมาก 2 
4. รานคามีการติดตั้งครื่องปรับอากาศย็นสบาย ละมี
อุณหภูมิที่พอหมาะ 

3.68 0.92 ระดับมาก 6 

5. สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางอินทอรแน็ต /Website 3.78 0.93 ระดับมาก 5 
6. สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางทรศัพทแ (Call Center) 3.58 0.97 ระดับมาก 8 
7. มีปูายละสัญลักษณแของรานคาท่ีสดง฿หห็นชัดจน 3.99 0.86 ระดับมาก 3 
8. มีจุดจําหนายสินคาท่ีพบห็นดยทั่วเป 3.89 0.86 ระดับมาก 4 

รวม 3.83 0.66     ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตร
ของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานชองทางการจัดจําหนาย ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 

(X = 3.83) มื่อพิจารณาป็นรายขอรียงลําดับเด ดังนี้ ทําล/ที่ตั้ง สามารถดินทางเดสะดวก ( X = 4.11) รองลงมา คือ 

มีสถานที่จอดรถกวางขวางละปลอดภัย ( X = 4.00)  มีปูายละสัญลักษณแของรานคาที่สดง฿หห็นชัดจน (X = 3.99) 

มีจุดจําหนายสินคาที่พบห็นดยทั่วเป (X = 3.89) ละ สามารถสั่งซื้อสินคาผานทางอินทอรแน็ต /Website (X = 3.78) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐานของปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหาร
 ปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานการสงสริมการตลาด 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 
(ด๎านการสํงเสริมการตลาด) X  S.D. 

ระดับการรับร๎ู
ของคุณภาพ 

ลําดับ 

1. มีการสงสริมกิจกรรมการขาย ชน ลด/ ลก/ จก/ ถม 3.82 0.91 ระดับมาก 4 
2. มีการสะสมคะนนสําหรับการลกของรางวัล 3.63 0.95 ระดับมาก 8 
3. มีการสมัครสมาชิกพื่อรับสิทธิพิศษ 3.68 0.95 ระดับมาก 7 
4. พนักงานบริการมีจิตบริการละบุคลิกภาพที่หมาะสม ชน 
รอยยิ้ม น้ําสียงเพราะ ความสะอาดของรางกายละสื้อผา 

4.18 0.95 ระดับมาก 1 

5. มีสินคาตัวอยาง฿หทดลองบริภค 3.89 0.87 ระดับมาก 3 
6. มีพันธมิตรทางการคาพื่อรวมรายการ฿นการรับสวนลด 3.78 0.92 ระดับมาก 5 
7. มีการจกของรางวัลนื่อง฿นทศกาลสําคัญ 3.74 0.89 ระดับมาก 6 
8. มีปูายละสื่อสัญลักษณแสดง฿หห็นชัดจน มื่อสินคามี
การจัดรายการพิศษ 

3.99 0.91 ระดับมาก 2 

รวม 3.84 0.74      ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการ
กษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ดานการสงสริมการตลาด ดยภาพรวมอยู฿นระดับ

มาก ( X = 3.84) มื่อพิจารณาป็นรายขอรียงลําดับเด ดังนี้ พนักงานบริการมีจิตบริการละบุคลิกภาพท่ีหมาะสม 

ชน รอยยิ้ม น้ําสียงเพราะ ความสะอาดของรางกายละสื้อผา ( X = 4.18)  รองลงมา คือ มีปูายละสื่อ

สัญลักษณแสดง฿หห็นชัดจน มื่อสินคามีการจัดรายการพิศษ ( X = 3.99)  มีสินคาตัวอยาง฿หทดลองบริภค 

( X = 3.89) มีการสงสริมกิจกรรมการขาย ชน ลด/ ลก/ จก/ ถม ( X = 3.82) ละ มีพันธมิตรทางการคาพื่อ

รวมรายการ฿นการรับสวนลด( X = 3.78) ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของ
ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ผูวิจัยนําสนอ฿นรูปบบของสมการพยากรณแ ดย฿ชคะนนดิบ 
เดดังตอเปนี้ 
 Y การตัดสิน฿จซื้อ = 1.306 + 0.322 ดานผลิตภัณฑแ + 0.246 ดานชองทางการจัดจําหนาย + 0.131        ดานการสงสริมการตลาด  

ละสามารถขียนป็นสมการพยากรณแ฿นรูปบบคะนนมาตรฐานเดดังตอเปนี้ 
 Z การตัดสิน฿จซื้อ = 0.324 (Zดานผลิตภัณฑแ) + 0.256 (Zดานชองทางการจัดจําหนาย) + 0.152 (Zดานการสงสริมการตลาด) 
 จากสมการขางตน ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สามารถรวมกันทํานายการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูป
ทางการกษตรของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต เดก ดานผลิตภัณฑแ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงสริมการตลาด ซึ่งรวมกันทํานายเดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ละตัวปรทั้ง 3 สามารถ
อธิบายการผันปรของการตัดสิน฿จตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรเดรอยละ 41.70 % 
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อภิปรายผล 
 1. ผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต฿หระดับความสําคัญของปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตรของผูปกครองดยรวมอยู฿นระดับมาก หากจํานก
ตามปใจจัยสวนประสมทางการตลาด เดก ดานราคา ดานผลิตภัณฑแ ดานการสงสริมการตลาด ละดานชองทาง
การจัดจําหนาย ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อัสมียแ จะมามะ (2560) ศึกษาปใจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการบริภคผลิตภัณฑแนื้อคปรรูป ฿นขตอําภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา พบวา ผูบริภค฿ห
ความสําคัญดานราคามากที่สุด ละสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ อกพงศแเพศาล (2555) ศึกษาปใจจัยที่มีผล
ตอการตัดสิน฿จของผูบริภค฿นการลือกซื้ออาหารสําร็จรูปชข็ งจากรานคาปลีกบบสะดวกซื้อ฿นขต
กรุงทพมหานคร พบวา ผูบริภค฿หความสําคัญดานราคา พราะราคามีผลตอการตัดสิน฿จซื้อ รองลงมา คือ ปใจจัย
ดานผลิตภัณฑแ สอดคลองกับงานวิจัยของการันตแ พุกชัยวานิชยแ (2556)  เดศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน฿จซื้อละ
รูปบบการดํานินชีวิตที่มีผลตอสวนประสมทางการตลาดของผูบริภคผลิตภัณฑแอาหารชข็งยี่หอพรานทะล฿น
ขตบางค ที่พบวา ผูบริภค฿หความสําคัญปใจจัยดานผลิตภัณฑแ คือ ตองมีความสด สะอาด ละรสชาติอรอย 
 2. ผลการศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตร
ของผูปกครองรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มเหศวรรยแ มหัทธนาภิวัฒนแ (2553) 
รื่องปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสิน฿จซื้อขาวกลองงอกของผูบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซื้อดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อจํานกป็นรายดาน
พบวา ดานผลิตภัณฑแ ราคา ละการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซื้อ฿นระดับมาก ทั้งนี้ ผูประกอบการ
จําป็นตองคํานึงถึงการผลิตสินคาท่ีมีขอมูล฿นการสดงวันผลิตละวันหมดอายุท่ีชัดจนสินคามีคุณภาพ สะอาดละ
ปลอดภัย มีครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่ช่ือถือเด สินคามีรสชาติหลากหลาย฿นการลือกซื้อ ปใจจัยดานราคา 
ควรตั้งราคาที่มีความคุมคากับคุณภาพสินคา มีปูายสดงราคาสินคาชัดจน ละมีระดับของการลือกสินคาที่หลากหลาย 
ปใจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรลือกที่ตั้ง/ทําล ที่ลูกคาสามารถดินทางขาถึงสะดวก มีสถานที่
จอดรถกวางขวางละปลอดภัย อีกท้ังควรมีปูายละสัญลักษณแของรานคาท่ีสดง฿หลูกคาห็นอยางชัดจน ละมีจุด
จําหนายสินคาที่พบห็นดยทั่วเป สําหรับปใจจัยดานการสงสริมการตลาด พนักงานบริการมีจิตบริการละบุคลิกภาพ
ที่หมาะสม ชน รอยยิ้ม น้ําสียงเพราะ ความสะอาดของรางกายละสื้อผา  มื่อสินคามีการจัดรายการพิศษ
จะตองมีปูายละสื่อสัญลักษณแสดง฿หลูกคาห็นชัดจน ละมีสินคาตัวอยาง฿หลูกคาเดทดลองกอนตัดสิน฿จซื้อ 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 1. ควรศึกษาครอบคลุมถึงผูบริภคกลุมอื่นๆ พื่อ฿หทราบถึงปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสิน฿จซื้ออาหารปรรูปทางการกษตร ทั้งนี้ พื่อนําขอมูลที่เดมา฿ช฿นการวางผนการตลาดที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริภคอยางทจริง 
 2. ควรมีการศึกษาพิ่มติมดย฿ชวิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณแชิงลึก (dept-interview) ละทํา 
Focus Group ระหวางผูประกอบการผลิตอาหารปรรูปทางการกษตร รานขายสินคา ละผูบริภค ทั้งนี้ พื่อสอบถาม
กี่ยวกับความคิดห็นดานพฤติกรรมผูบริภคละสวนประสมทางการตลาดที่หมาะสม พื่อสามารถ นําขอมูลมากําหนด
กลยุทธแทางการตลาดที่หมาะสมเด 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาละวิคราะหแพฤติกรรมผูสูงอายุ ละพื่อสนอรูปบบการมีสวน
รวม฿นการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อ.วังหนือ จ.ลําปาง ดย฿ชระบียบวิธี
วิจัยชิงคุณภาพ ฿ชบบสัมภาษณแป็นครื่องมือ฿นการวิจัย ละ฿ชทคนิคการประชุมกลุม ละการสวนา฿นการ
รวบรวมขอมูล ดยรวบรวมขอมูลจากตัวอยางจากผูสูงอายุซึ่งป็นสมาชิกรงรียนผูสงูอายุ องคแการบริหารสวนตําบล
รองคาะ อ.วังหนือ จ.ลําปาง ละ฿ชการวิคราะหแชิงนื้อหา฿นการนําสนอผลการวิจัย ดยผลการศึกษาพบวา การ
สงสริมสุขภาพผูสูงอายุป็นพันธกิจหนึ่งขององคแการบริหารสวนตําบลดย฿ชกลเกของรงรียนผูสูงอายุ฿นการ
สงสริมสุขภาพผูสงูอายุ ซึ่งเดสอดทรกหลักสูตรอบรมสรางความรูพื่อการดูลสุขภาพตนองของผูสูงอายุ กิจกรรม
พื่อการออกกําลังกายที่หมาะสมตามศักยภาพของผูสูงอายุ ละหลักสูตรอบรมพื่อผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑแชุมชน
จากทรัพยากร฿นพื้นที่ นอกจากนี้฿นการสงสริมสุขภาพผูสูงอายุซึ่งป็นสมาชิกรงรียนผูสูงอายุตําบลรองคาะ อ.วังหนือ 
จ.ลําปาง ที่สามารถดํานินการพิ่มติมเดคือการสรางการรียนรู การประดิษฐแอุปกรณแพื่อการออกกําลังกายซึ่ง
สามารถนําวัสดุหลือ฿ช อุปกรณแที่หาเด฿นบานมาประดิษฐแป็นอุปกรณแพื่อการออกกําลังกาย รวมทั้งนําเปจําหนาย
ป็นผลิตภัณฑแของรงรียนผูสูงอายุ ละนํางินที่เดจากการจําหนายมาป็นงินสําหรับจัดกิจกรรมของรงรียน
ผูสูงอายุ ละนําเปทําบุญ฿นรูปบบตางๆ ซึ่งสรางความสุขทางจิต฿จ฿หกผูสูงอายุภาย฿นรงรียนผูสูงอายุตําบลรอง
คาะ อ.วังหนือ จ.ลําปาง  
คําสําคัญ : สงสริมสุขภาพ, ผูสูงอาย,ุ กิจกรรม  
 
ABSTRACT 
 This research had the objectives to study and analyze the elderly behaviors and to 
present a participatory forms in health promotion for the elderly in RSAO, Wang nua district, 
Lampang province by applying the qualitative research method and using a In-dept INterview as 
the research tool with group meetings and discussions in data collection from a sample of the 
elderly who were the members of the schools for the elderly RSAO, Wang nua district, Lampang 
province and using content analysis for descriptive research result. The research findings revealed 
that health promotion was one of the missions of the municipality using the mechanic of schools 
for the elderly in promoting health for the elderly which had inserted training curriculums to 
create knowledge to care for their own health of the elderly, suitable exercise activities according 
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to their potentials and training curriculums for producing merchandise or community products 
from local resources.  Moreover in the health promotion for the elderly for members of the 
schools for the elderly in Rongkhoh sub-district, Wang nua district, Lampang province that could 
do more was to create learning to invent exercising equipment that could use leftover materials 
and equipment that could be found at home to make exercising equipment including sales as 
products of the schools for the elderly and used the money from the sales to conduct other 
activities for the schools for the elderly and make merit in various forms which created mental 
happiness for the elderly in Rongkhoh schools for the elderly, Wang nua district, Lampang 
province.  
Keywords : Health promotion, The Elderly, Activities 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจุบันสังคมเทยกําลังผชิญกับการปลี่ยนปลงครงสรางทางประชากรครั้งสําคัญ คือ การขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งเดมีการตรียมการรับมือกับภาวะที่กําลังกิดการปลี่ยนปลง ดยมีการจัดทําผนผูสูงอายุหงชาติ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ป็นผนระยะยาวของคณะกรรมการสงสริมละประสานงานผูสูงอายุหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ดยผนผูสูงอายุหงชาติมียุทธศาสตรแของผนดานการสงสริมผูสูงอายุนนการสงสริมความรูดาน
การสงสริมสุขภาพ ปูองกัน ดูลตนองบื้องตน ฿นดานของผูสูงอายุตางมีความกังวลตอการผชิญชวงวัยหงการ
ปลี่ยนผานของชีวิตที่อาจป็นสาหตุกระทบตอการดํานินชีวิต หรือกระทบตอการปรับระบบวิถีการดํานินชีวิต฿หม 
ทั้งนี้ป็นสิ่งที่ทุกคนตองผชิญอยางหลีกลี่ยงมิเด ทั้งความปลี่ยนปลงทางกายภาพหรือรางกาย (Physiological) 
ดานอารมณแ (Emotional) ดานการรียนรู สติปใญญา (Cognitive) ดานศรษฐกิจ (Economic) ละสถานภาพทาง
สังคม (Social Status) (จรัญญา วงษแพรหม ละคณะ. 2558) มสังคมเทยป็นสังคมผูสูงอายุผลที่ตามมา คือ ผูอยู
฿นวัยรงงานตองรับภาระมากขึ้น฿นการลี้ยงดูผูสูงอายุ ขอมูล฿นปี พ.ศ. 2523 พบวา ประทศเทยมีอัตราสวนกื้อหนุน
ผูสูงอายุทากับ 10 คน ละลดลงหลือพียง 6 คน ฿นปี พ.ศ. 2553 สดงวาคนที่อยู฿นวัยรงงานพียง 6 คน ตอง
ลี้ยงดูผูสูงอายุจํานวน 1 คน ซึ่งมีนวนมลดลงรื่อย ๆ ละ฿นปี พ.ศ. 2563 จะลดหลือจํานวน 4 คน ดยพิจารณา
จากอัตราสวนกื้อหนุนผูสูงอายุ (potential support ratio) ซึ่งหมายถึง จํานวนคน฿นวัยรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) 
ทียบกับจํานวนผูสูงอายุ 60 ปี อัตราการกื้อหนุนผูสูงอายุท่ีลดลงอยางตอนื่องนี้จะสงผลกระทบดยตรงตอผูสูงอายุ
฿นอนาคตอัน฿กล พราะถาคน฿นวัยรงงานซึ่งป็นกําลังสําคัญ฿นการสรางงาน สรางรายเด฿หประทศเมพียงพอ
ยอมจะมีผลกระทบตอการจัดหาสวัสดิการตาง ๆ ฿หผูสูงอายุ฿นอนาคตดวยชนกัน (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมละความมั่นคงของมนุษยแ. 2556) 
 ทั้งนี้หนวยงานที่มีสวนกี่ยวของดยตรงกับการปลี่ยนปลงที่กิดขึ้น คือ หนวยงานภาครัฐท่ีตองตระหนัก
ละมีการตรียมการดานตาง ๆ พรอมทั้งระดมทรัพยากรละสหวิทยาการตาง ๆ พื่อพรอมรับการปลี่ยนปลง
ทางดานศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานสังคม การสงสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การคุมครองดูลผูสูงอายุการจัดสวัสดิการ
฿หสามารถขาถึงบริการที่จําป็นข้ันพ้ืนฐาน฿นการดาํรงชีวิต ตลอดจนการสรางหลักประกันทางสังคม พื่อสรางความ
มั่นคง฿หกับผูสูงอายุอยางทั่วถึง (สํานักสงสริมละพิทักษแผูสูงอายุ. 2556) ดานสาธารณสุขตองมีการวางผนพื่อตรียม
รับมือกับกับปใญหาสุขภาพผูสูงอายุ ฿นดานสวัสดิการควรจัดสรรสวัสดิการที่หมาะสมสําหรับผูสูงอายุอยางตอนื่อง
ละทั่วถึง พื่อ฿หกาวสูวัยผูสูงอายุที่ข็งรง ปราศจากรคภัยเขจ็บตาง ๆ ตลอดจนการ฿หความรักละอา฿จ฿ส
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ดูลผูสูงอายุ฿นครอบครัวพื่อ฿หผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี (จษฎา นกนอย ละวรรณภรณแ บริพันธแ. 2560) ดยฉพาะ
อยางยิ่งองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความช่ือมยง฿กลชิดกับประชาชนละชุมชน ทั้งนี้จากการดํานินการลงพื้นที่
ขตองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ ตําบลวังหนือ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ซึ่งป็นพื้นที่ยุทธศาสตรแปูาหมาย
฿นการทํางานรวมกันระหวาง สสส. ละมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พื่อวิคราะหแสถานการณแรวมกัน ฿นวันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลาอนกประสงคแบาน ซึ่งประกอบดวย ตัวทนขององคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ 
ตําบลวังหนือ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ตัวทนผู฿หญบาน ละตัวทนผูสูงอายุ ที่จะช่ือมยงเปสูปูาหมาย
รวมกัน คือ “สุขภาพผูสูงอายุ” ดยประด็นปใญหาที่รวมกันวิคราะหและนําสนอนั้นปใญหาละความตองการบื้องตน
ทํา฿หทราบวากลุมผูสูงอายุยังคงมีความตองการออกกําลังกาย พื่อป็นการผอนคลายชวงย็นหลังจากวางจากกิจกรรม
ประจําวันภาย฿นชุมชนของตนอง ดยอาศัยศาลาประจําหมูบานป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมพราะมีความกวางขวางละ
อื้อตอการออกกําลังกาย จึงมีความตองการครื่องออกกําลังกายที่ยึดติดกับพื้น พื่อ฿หผูสูงอายุเดมีกิจกรรมสําหรับ
ออกกําลังกายที่หมาะสม ละสริมสรางสุขภาพจิตที่ดีตอเป ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสน฿จศึกษาพฤติกรรมการสงสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง พื่อ฿หกิดผลประยชนแ
ดานสุขภาพท่ีดีตอผูสูงอายุอยางมีสวนรวมดยชุมชน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. พื่อศึกษาละวิคราะหแพฤติกรรมผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัด
ลําปาง 
 2. พื่อสนอรูปบบการมีสวนรวม฿นการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ 
อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผูสูงอาย ุหมายถึง บุคคลที่รียนอยู฿นรงรียนผูสูงอายุรองคาะ รุนที่ 1 ถึง รุนที่ 3 ทั้งชายละหญิง ละ
อาศัยอยู฿นขตพ้ืนท่ีองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ  
 การมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูสูงอายุ฿นรงรียนผูสูงอายุรองคาะ รุนที่ 1 ถึง รุนที่ 3 มีสวนรวม฿นการ
วิคราะหแ ละสนอรูปบบการมีสวนรวม฿นการสงสริมสุขภาพ฿หกับผูสูงอายุรงรียนผูสูงอายุรองคาะ ละรวม
ดํานินการ฿หเดมาซึ่งรูปบบของการสงสริมสุขภาพ พื่อป็นประยชนแตอการพัฒนาชุมชนละผูขารวมกิจกรรม 
 
กรอบแนวคิดและกรอบกระบวนการในการวิจัย 
 การดํานินครงการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดกําหนดกรอบกระบวนการวิจัยภาย฿ตการทบทวนวรรณกรรมละ
การกรอบวัตถุประสงคแการวิจัยพื่อ฿หการดํานินการวิจัยสําร็จตามวัตถุประสงคแการวิจัยภาพที่ 1 ซึ่งกรอบนวคิด
การวิจัยประยุกตแตามนวคิดการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม ดังตอเปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย 
 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดํานินการวิจัยรื่อง “รูปบบการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ 
อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง” คณะผูวิจัยเดทําการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมครั้งนี้฿ชพื้นที่องคแการบริหาร
สวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ครื่องมือการวิจัย คือ การประชุมละการจัดวทีลงพื้นที่สวนา 
กับผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ฿นการก็บรวบรวมขอมูลละการ
วิคราะหแขอมูล มีดังน้ี 
 ประชากร : การศึกษาครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดยมีประชากร คือ ผูที่มีอายุตั้งต 60 ปีขึ้นเป มี
ทั้งหมด 1,530 คน เดก ประชากรผูสูงอายุที่อาศัยอยูขตพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ 
จังหวัดลําปาง 17 หมูบาน บงออกป็น พศชาย จํานวน 750 คน ละพศหญิง จํานวน 780 คน (สํานักบริหาร
การทะบียน กรมการปกครอง ท่ีวาการอําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ขอมูล ณ ดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2559) 
 กลุมตัวอยาง : การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงคุณภาพที่ตองการวิคราะหแขอมูลชิงลึก คณะผูวิจัยเด฿ช
ทคนิคการสุมตัวอยางทั้งการสุมที่อาศัยละเมอาศัยความนาจะป็น ดยการสุมบบจาะจง ( purposive 
sampling) ดยจาะจงเปที่กลุมผูสูงอายุที่รียน฿นรงรียนผูสูงอายุ ผูนําละผูบริหาร฿นองคแการบริหารสวนตําบล
รองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ละผูมีสวนกี่ยวของอื่น ๆ ฿นพื้นที ่
 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย : การดํานินการวิจัย฿ชครื่องมือวิจัยชิงคุณภาพ ประกอบดวยบบสัมภาษณแ
บบกึ่งครงสราง ซึ่งกําหนดประด็นละขอคําถามที่ตองการละตอบจทยแ วัตถุประสงคและคําถาม฿นการวิจัย 
รวมทั้งการปิดขอคําถามที่กิดขึ้น฿นระหวางการสัมภาษณแพื่อขยายผลของนื้อหาละผลการศึกษา฿หเดขอมูลพิ่ม
มากขึ้น ดยการสัมภาษณแ฿ชทั้งการสัมภาษณแดวยการนัดหมายกอนลวงหนากับการสัมภาษณแฉพาะหนามื่อกิด
ประด็นที่นาสน฿จ รวมทั้ง฿ชทคนิคการประชุมกลุมยอย ดวยการนําขอมูล฿นขางตนมาวิคราะหแพิ่มติม พื่ อติม
ต็มขอมูลตาง ๆ ท้ังสภาพปใญหา ละตามวัตถุประสงคแการวิจัย พื่อสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหาร
สวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปางดวยครื่องออกกําลังกายท่ีหมาะสม 

ดํานินครงการระยะริ่มตนดย
ศึกษาปใญหารวมกันกับกลุม
ผูสูงอายุ ผูบริหาร นักวิชาการ 
ละผูที่กี่ยวของ อบต.รองคาะ 

ขั้นทําความขา฿จปใญหา ขั้นกําหนดรูปบบ
นวทางดํานินงาน 

ขั้นดํานินการ นวัตกรรมที่เดรับ 

การนํารปูบบการ
สงสริมสุขภาพที่

หมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
บบมสีวนรวมกบั

กลุมปูาหมาย 

1. เดรูปบบการสงสริม
สุขภาพที่หมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ 
2. เดนวัตกรรมการสงสริม
สุขภาพรวมกับหนวยงาน        
ที่กี่ยวของ 

สรางรูปบบการสงสริมสุขภาพท่ี
หมาะสมสาํหรับผูสูงอายุบบมี

สวนรวม 
1. ศึกษาจากอกสารงานวิจัยท่ี
กี่ยวของพื่อพัฒนาครงรางการวิจัย 
2. ยกรางรูปบบกิจกรรมดย
สังคราะหแจากขอคนพบจากการ
ดํานินครงการระยะริ่มตนชิง
นยบาย  
3. รวมดํานินครงการ สรางความรวมมือกับผูบริหาร นักวิชาการ  

ละหนวยงานที่กี่ยวของกับอบต. รองคาะ  
พื่อขับคลื่อนนวัตกรรมการสงสริมสุขภาพ 

ของผูสูงอายุ 
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 การวิคราะหแขอมูล : นื่องดวยการวิจัยป็นการวิจัยชิงคุณภาพดยนนกระบวนการบบมีสวนรวมดังนั้น
฿นการวิคราะหแขอมูลผูวิจัยมุง฿ชการวิคราะหแขอมูลชิงนื้อหา (content analysis) ฿นการวิคราะหแดยช่ือมยง
กับคําถามการวิจัย จทยแวิจัยละวัตถุประสงคแการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 จากการดํานินครงการวิจัยรื่อง “รูปบบการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบล
รองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง” ฿นครั้งนี้ คณะผูวิจัยเดลงพื้นท่ีพื่อทําการสํารวจขอมูล ดวยกลเกการสวนา
กลุมยอย ละการสัมภาษณแชิงลึก พื่อนํามาบูรณาการกับขอมูลชิงประจักษและการหนุนสริมการดํานินงานวิจัย
฿หมีความครอบคลุมตามวัตถุประสงคแของงานวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปรายละอียดหัวขอตอเปนี้ 
 การวิเคราะห๑กิจกรรมและความต๎องการของผ๎ูสูงอายุในองค๑การบริหารสํวนตําบลรํองเคาะ ตําบลวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 จากการจัดวทีสวนา พบวา องคแการบริหารสวนตําบลรองคาะมีความรับผิดชอบประชาชน฿นพ้ืนท่ีทั้งสิ้น 
17 หมูบาน ดยประชาชน฿นพ้ืนท่ีองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะบงออกป็น 5 กลุมวัย เดก (1) รกกิด (2) 
วัยรียน (3) วัยรุน (4) วัยทํางาน ละ (5) ผูสูงอายุ ดยกลุมผูสูงอายุริ่มตั้งตอายุ 50 ปี ข้ึนเป จัดอยู฿นกลุมผูสูงอายุ 
สวน฿หญผูสูงอายุประกอบอาชีพกษตรกรรมป็นหลักละมื่อวนจากชวงกษตรกรรมจะรับจางทั่วเปภาย฿นชุมชน 
รายเดสวน฿หญมาจากบุตรหลานที่ดินทางขาเปทํางาน฿นมือง฿หญสงกลับมา฿ห฿ชจาย฿นชีวิตประจําวัน ละ฿ห
ผูสูงอายุเว฿ชจายมื่อยามตองลี้ยงดูหลาน฿หกับตนอง กลุมผูสูงอายุบางกลุมเดทํากิจกรรมยามวางรวมกันบงกิจกรรม
ตามความสน฿จละความถนัด พื่อป็นการสรางรายเดสริม ละป็นกิจกรรมยามวางที่เดมาพบปะพูดคุยกัน฿นกลุม
ผูสูงอายุ ชน การทําขาวถัก นําเปประดับ฿นงานประพณี ทั้งนี้จากการวิคราะหแ฿นประด็นปใญหา พบวา ปใญหาที่พบ
จากการสวนากลุมยอย฿นครั้งน้ี พบวา ผูสูงอายุประสบกับปใญหา 4 รูปบบ เดก (1) ผูสูงอายุท่ีมีภาวะซึมศรา (2) 
ผูสูงอายุที่ติดสังคม (3) ผูสูงอายุที่ติดบาน ละ (4) ผูสูงอายุที่ติดตียง ทั้ง 4 ปใญหาของผูสูงอายุถือป็นปใญหาที่มีจํานวน
พิ่มมากขึ้น฿นขตพื้นที่ขององคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ ซึ่งทํา฿หองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะผลักดัน
ชิงนยบาย฿นการสงสริมละสนับสนุน฿หกลุมผูสูงอายุ฿นพื้นที่ ดยสงสริม฿หมีการกอตั้งป็นรงรียนผูสูงอายุขึ้น 
นนการขารวมสังคมละการทํากิจกรรมรวมของกันผูสูงอายุภาย฿ตการขามารียน฿นรงรียนผูสูงอายุ ละช่ือมยง
ครือขายการทํางาน ประกอบดวย ศูนยแการศึกษานอกรงรียน รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล กํานันละผู฿หญบาน 
ละหนวยงานที่กี่ยวของภาย฿นพื้นที่ ดยกิจกรรมการวิคราะหแขอมูลละศักยภาพผูสูงอายุมีขึ้นมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประจําหมูบานตนผึ้ง หมูที่ 6 ต.รองคาะ ดังภาพที่ 2 ตอเปนี ้
 

ภาพที่ 2 การดํานินกิจกรรมวทีสวนาพ่ือการวิคราะหแขอมูลละศักยภาพผูสูงอายุ ต.รองคาะ 
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 ฿นขณะที่ประด็นความตองการของผูสูงอายุพื่อนําเปสูการสรางสริมสุขภาพของผูสูงอายุพื่อนําเปสูการ
ขยายผลชิงกิจกรรมตามวัตถุประสงคแการวิจัยนั้น ฿นวทีสวนาเดสะทอนขอมูลความตองการของผูสูงอายุสามารถ
บงออกป็นความตองการ 3 ดาน เดก (1) ความตองการดานสุขภาพ ชน ครื่องออกกําลังกาย ป็นตน (2) ความตองการ
ดานรายเดละอาชีพ ละ (3) ความตองการดานกิจกรรม฿นรงรียนผูสูงอายุ ชน การออกกําลังกาย การสวดมนตแ 
ป็นตน 
 การดําเนินกิจกรรมผู๎สูงอายุภายใต๎รูปแบบโรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลรํองเคาะ 
 การดํานินการของผูสูงอายุ฿นขตพื้นที่ตําบลรองคาะ ผานรูปบบรงรียนผูสูงอายุนั้นมีการบริหารจัดการ
รงรียนผูสูงอายุมีความมั่นคงจึงเดมีการจัดตั้งกองทุนเวสําหรับกลุมผูสูงอายุเดมีงินออม เดก (1) งินออมฌาปนกิจ 
มีการก็บงินรกขากองทุน คนละ 20 บาท ละบงงินสําหรับชวยงานศพละ 200 บาท ปใจจุบันมีงิน฿นกองทุน 
ประมาณ 80,000 – 90,000 บาท (2) งินออมพื่อนชวยพื่อน ก็บงิน คนละ 10 บาท พื่อก็บป็นกองทุนสําหรับ
ชวยหลืองินออมฌาปนกิจ ละ (3) บี้ยผูสูงอายุ ป็นงินสนับสนุนผูสูงอายุจากนยบายของรัฐบาล ดยจัดสรร
฿หป็นงินบี้ยสําหรับผูสูงอายุตั้งต 60 ปีขึ้นเป รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมของการรียนรูสําหรับผูสูงอายุ฿นรงรียน
ผูสูงอายุรองคาะ บงออกป็นกิจกรรมชวงชา ละกิจกรรมชวงบาย มีการสลับหมุนวียนตามความหมาะสม ชน 
การออกกําลังดวยอุปกรณแ การรียนจักรสาน การรียนนวดผนเทย การรียนฟูอนจิง ละการรียนรู฿นกลุมสุขศึกษา
หรือการดูลสุขภาพ ดยชิญวิทยากรที่มีความรู฿นสวนตาง ๆ มา฿หความรู ดยผลของกิจกรรมตาง ๆ มักมีจุดมุงหมาย
฿หผูสูงอายุเดมีอกาส฿นการออกกําลังกาย พบปะพูดคุย ฿ชวลาวาง฿หป็นประยชนแการดูลสุขภาพตนอง รวมทั้ง
การสรางรายเดสริมจากการผลิตภัณฑแที่ประดิษฐแขึ้นมาละจําหนาย฿นนามรงรียนผูสูงอายุ ดังภาพท่ี 3 ตอเปนี ้
 
ภาพที่ 3 กิจกรรมการสรางการรยีนรูดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ ละผลิตภัณฑแของผูสูงอายุจากวัสดุหลือ฿ช 
 

     
 
 การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสุขภาพของผ๎ูสูงอายุในองค๑การบริหารสํวนตําบลรํองเคาะ ตําบลวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 จากการวิคราะหแการดํานินงาน กิจกรรมละความตองการของผูสูงอายุ฿นตําบลรองคาะ ดยฉพาะ
อยางยิ่งกับผูสูงอายุที่มีสวนรวม฿นกิจกรรมตาง ๆ ของรงรียนผูสูงอายุ ซึ่งสะทอนความคิดห็นดานความตองการ
ดานตาง ๆ ประกอบดวย (1) ความตองการดานสุขภาพ ชน ครื่องออกกําลังกาย ป็นตน (2) ความตองการดานรายเด
ละอาชีพ ละ (3) ความตองการดานกิจกรรม฿นรงรียนผูสูงอายุ ซึ่งจากความสามารถละศักยภาพของผูสูงอายุ
฿นรงรียนผูสูงอายุตําบลรองคาะ ที่มีความขมข็ง฿นกิจกรรมของการนันทนาการ ละการสรางสรรคแผลิตภัณฑแ
ดวยการอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่นภาย฿นชุมชน ผนวกกับการเดรียนรูจากวิทยากรที่เดสอนละพัฒนามาป็นผลิตภัณฑแ
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ที่ดดดนหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุของรงรียนผูสูงอายุรองคาะ ละสามารถสรางรายเดจากผลิตภัณฑแตาง ๆ 
ละจากประด็นความตองการขางตน คณะผูวิจัยจึงดํานินการพื่อบูรณาการความตองการทั้ง 3 ประด็น เดก 
ความตองการครื่องออกกําลังกาย ความตองการรายเดละอาชีพ ละความตองการกิจกรรมการออกกําลังกาย 
พื่อกําหนดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุภาย฿ตการมีสวนรวมคิดละตัดสิน฿จ฿นการดํานินกิจกรรมของผูสูงอายุ  
 ทั้งนี้ภายหลังดํานินการวิคราะหแความตองการละการนําสนอกิจกรรมพื่อตอบสนองความตองการ
ผูสูงอายุดยการมีสวนรวมพิจารณาของผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงเดกําหนดกิจกรรมกิจกรรม “การประดิษฐแครื่องออกกําลัง
กายจากวัสดุละภูมิปใญญาทองถิ่น” ซึ่งป็นกิจกรรมที่นนการมีสวนรวมของผูสูงอายุ การ฿ชวัสดุที่มีอยู฿นชุมชน 
ละสามรถนําอาสิ่งประดิษฐแเปสรางสรรคแหรอืตอยอดพื่อสรางรายเด฿หกผูสูงอายุ ซึ่งการดํานินกิจกรรมเดจัดขึ้น
ภาย฿นกิจกรรมของครงรียนผูสูงอายุ ละจัดทําฐานการรียนรูพื่อทําครื่องออกกําลังกายจากวัสดุละภูมิปใญญา
ทองถิ่น พื่อนํามา฿ช฿นการออกกําลังกายพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย (1) เมหนีบบริหารมือ (2) ยางรัด
ตรึง฿จ ละ (3) กะลาพาพลิน ดยวัสดุที่฿ช฿นการทําครื่องออกกําลังกายสามารถหาเดจาก฿นชุมชนละสามารถ
ประยุกตแ฿ชกับวัสดุที่หลือ฿ชเด ป็นกิจกรรมพื่อสรางการมีสวนรวมของสมาชิก฿นรงรียนผูสูงอายุ ผานภูมิปใญญา
ทองถิ่นจากนักรียนผูสูงอายุที่อยู฿นชุมชนเดถายทอดองคแความรูละกระบวนการทํา฿หกับพื่อนๆ ผูสูงอายุ฿นรงรียน
ผูสูงอายุ ละภายหลังการผลิตสามารถนํากลับเป฿ชที่บาน พัฒนา฿หกิดความสวยงามพื่อนําเปจําหนาย รวมทั้ง
สามารถผลิตขึ้นมาจํานวนมากทาท่ีตองการภาย฿ตจํานวนวัสดุที่มีอยูภาย฿นชุมชน 
 
ภาพที่ 4 การสาธติละสอนทําอุปกรณแออกกาํลังกายจากวสัดุ฿นทองถิน่ ดยครภููมิปใญญารงรียนผูสูงอายตุําบลรองคาะ 
 

    
 
ภาพที่ 5 ผูสูงอายุทดลองสาธติการ฿ชอุปกรณแออกกําลังกายที่ประดษิฐแขึ้นอง 
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 ภาพที่ 4 ละภาพที่ 5 ป็นภาพที่สดง฿หห็นถึงกิจกรรมการประดิษฐแอุปกรณแการออกกําลังกายดย฿ช
วัสดุทองถิ่น ซึ่งสามารถหาเดงายละมีวิธีการทําที่ผูสูงอายุสามารถประดิษฐแขึ้นมาเด อาทิชน อุปกรณแออกกําลังกาย
เมหนีบบริหารมือ ซึ่ง฿ชเมเผปลองล็กซึ่งสามารถหาเด฿นชุมชนทั่วเปดยสามารถ฿ช฿นการบริหารมือพื่อลดอาการ
ปวดมื่อยหรือการกิดพังผืด฿นฝุามือเด อุปกรณแยางรัดตรึง฿จที่฿ชหนังยางรัด฿นการทําดยนํามาตอ ๆ กันลวสามารถ฿ช
พื่อชวย฿นการออกกําลังกาย฿นการยืดหยุนกลามนื้อเด ละกะลาพาพลินป็นอุปกรณแที่฿ชกะลามะพราว฿นการประดิษฐแ
พรอมกบัชือก ซึ่งสามารถนํามาชวย฿นการออกกําลังกาย฿นการบริหารขนละการขยับรางกาย รวมทั้งการออกกําลังกาย
รวมกันกับพื่อนสมาชิกท่ีสามารถสรางปฏิสัมพันธแซึ่งกันละกันดวย ละจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทํา฿หผูสูงอายุ
เดรับความรูที่สามารถนําเปประดิษฐแครื่องออกกําลังกายเว฿ชองเดที่บาน ซึ่งเดรับความสน฿จ฿นการทํากิจกรรม
ป็นอยางดี ภายหลังจากสร็จสิ้นการทํากิจกรรมคณะผูวิจัยเดประสานงานรวมกับนักวิชาการละครูผูสอน฿หคิดคน
ทาออกกําลังกายพื่อป็นอกลักษณแ฿หกับรงรียนผูสูงอายุรองคาะ ละสรางนวัตกรรมกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ประกอบทาละประกอบครื่องออกกําลังกายทั้ง 3 ชนิดตอเป 
 
ภาพที่ 6 อุปกรณแการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุประดิษฐแขึ้นจากวสัดุทีห่าเด฿นชุมชน 
 

     
 

อภิปรายผล 
 ภาย฿ตการดํานินครงการวิจัยซึ่งผูวิจัย฿ชครื่องมือละทคนิคการรวบรวมขอมูลดวยวิธีวิจัยชิงคุณภาพ
พื่อนําสนอผลการศึกษาละพื่อ฿หบรรลุวัตถุประสงคแการวิจัยประกอบดวยพื่อศึกษาละวิคราะหแพฤติกรรมผูสูงอายุ
฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ละพื่อสนอรูปบบการมีสวนรวม฿นการสงสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ ตําบลวังหนือ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ละการดํานินการ
วิจัยซึ่งอยู฿นระหวางการดํานินงาน฿นระยะที่ 2 พื่อตอบวัตถุประสงคแที่ 2 คือ การนําสนอรูปบบการมีสวนรวม฿น
การสงสริมสุขภาพผูสูงอายุนั้น จากการดํานินการ฿นระยะที่ 1 ซึ่งป็นระยะรกดยเดผลการดํานินการวิจัยดัง
นําสนอ฿นผลการวิจัยนั้นสามารถอภิปรายผลการวิจัยดยจํานกตามวัตถุประสงคแการวิจัยดังนี้ 
 วัตถปุระสงคแที่ 1 พื่อศึกษาละวิคราะหแพฤติกรรมผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ อําภอวัง
หนือ จังหวัดลําปาง จากการศึกษาซึ่งสะทอนขอมูลละวิคราะหแเดวา ผูสูงอายุ฿นพื้นที่ตําบล รองคาะ อําภอวังหนือ 
จังหวัดลําปาง มีลักษณะของการรวมกลุมของผูสูงอายุซึ่งมีองคแการบริหารสวนตําบลรองคาะ มีบทบาท฿นการขับคลื่อน
การรวมกลุมละพัฒนาการรวมกลุม฿หกิดป็นรงรียนผูสูงอายุ ซึ่งมีจุดมุงหมายพื่อป็นหนวยช่ือมยงกิจกรรม 
ผูสูงอายุ องคแกรหนวยงานที่กี่ยวของขามารวมดํานินการพื่อการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ดยผูสูงอายุที่ขารวม
กิจกรรมละป็นสมาชิกของรงรียนผูสูงอายุนั้นมักจะเดรับการถายทอดองคแความรูทางดานการดูลรักษาสุขภาพ 
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การรวมกิจกรรมตาง ๆ พื่อสรางสุขภาพที่ดี฿หกตนอง ซึ่งการ฿ชกลเกรงรียนผูสูงอายุชวย฿นการกระตุน฿หผูสูงอายุ
เดทํากิจกรรมละทํา฿หผูสูงอายุมีพฤติกรรม฿นการ฿หความสน฿จการดูลสุขภาพ การหันมา฿หความสน฿จกับสังคม
รอบขางหรือขารวมกิจกรรมชิงสังคมพิ่มมากขึ้นอันนําเปสูการสรางสุขภาพทั้งรางกายละจิต฿จผูอายุ ซึ่งการดํานินการ
ภาย฿ตบทบาทขององคแการบริหารสวนตาํบลรองคาะที่สงสรมิละสรางอกาส฿หผูสูงอายุมีพฤติกรรม฿นการออกกําลังกาย
ละขารวมกิจกรรมพื่อสังคมผานกลเกของรงรียนผูสูงอายุประจําตําบลนั้น ป็นเป฿นทิศทางดียวกับ ชียง ภาชิต 
ละพรรณราย ทียมทัน (2559) เดศึกษาการพัฒนารูปบบกิจกรรมสงสริมสุขภาพผูสูงอายุ฿นจังหวัดนครสวรรคแ 
ซึ่งเดนําสนอรูปบบกิจกรรมการสงสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ฿นจังหวัดนครสวรรคแ ประกอบดวย กิจกรรม 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนท่ี1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับรูประยชนแ การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนอง 
ละการปฏิบัติตัว฿นการออกกําลังกาย ขั้นตอนท่ี 2 การสนอตัวบบ ขั้นตอนที่ 3 การสาธิตการออกกําลังกายละ
การฝึกปฏิบัติ฿นการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ขั้นตอนที่ 4 การอภิปรายกลุมละสรุปผลการออกกําลังกาย ละ
ขั้นตอนที่ 5 การ฿หสิ่งชักนําการกระทํา ดยการกระตุนตือนดวยคําพูด การ฿หกําลัง฿จ หรือ฿หรางวัลกับผูที่มีการ
ออกกําลังกายสม่ําสมอ 
 หรือมกระทั่งผลการศึกษาของอนุสรณแ ปาสูงนิน, วาริน นวกลาง, วีรยา ยอยกระทก, สมพิศ คามณี, 
อรอุมา ดชทุงคา ละอารญา สิมมา (2558) การศึกษาพฤติกรรมสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบลกุดจิก อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งช้ี฿หห็นถึงพฤติกรรมการสงสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุประกอบดวย พฤติกรรมการสงสริมสขุภาพดานภชนาการ พฤติกรรมดานการจัดการความครียด ละ
พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย ทั้งนี้ทางดานความตองการของผูสูงอายุ฿นประด็นของกิจกรรมพื่อนเปสูการสงสริม
สุขภาพรวมทั้งสามารถสรางอกาสทางดานรายเด฿หกผูสูงอายุของตําบลรองคาะนั้น สอดคลองกันกับการศึกษา
ของนรินทรแ หมื่นสน ละสุชาดา เกรพิบูลยแ (2557) ทําการวิจัยรื่อง การมีสวนรวมของชุมชน฿นการสรางสริม
สุขภาพของผูสูงอายุหมูบานทุงหลุก อําภอชียงดาว จังหวัดชียง฿หม ท่ีระบุถึงปใญหาละความตองการของผูสูงอายุ
฿นประด็นดียวกันคือ สภาพปใญหาของผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุมีปใญหาดานสุขภาพ มีรคประจําตัว สุขภาพเมข็งรง, 
ผูสูงอายุมีปใญหาดานจิต฿จ หงาละครียด, ผูสูงอายุมีปใญหาดานการประกอบอาชีพสวนความตองการของผูสูงอายุ
ประกอบดวย ความตองการดานสุขภาพที่ดี สุขภาพข็งรง เมมีรคภัยเขจ็บมีสถานที่ออกกําลังกาย ละทํา
กิจกรรมรวมกัน, ความตองการ฿นการอา฿จ฿สจากครอบครัวละคน฿กลชิด รวมถึงหนวยงานที่ดูลรื่องของสุขภาพ 
ละความตองการของผูสูงอายุ฿นดานของการมีรายเดสริมหรือมีอาชีพสริม 
 วัตถุประสงคแที่ 2 พื่อสนอรูปบบการมีสวนรวม฿นการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหารสวน
ตําบลรองคาะ ตําบลวังหนือ อําภอวังหนือ จังหวัดลําปาง ดย฿นประด็นของการนําสนอรูปบบการมีสวนรวม฿น
การสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุนั้นจากการวิคราะหแความตองการละนวทาง฿นการดํานินกิจกรรมพื่อนําเปสู
การสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุนั้นจากผลการวิจัยเดนําสนอรูปบบของกิจกรรมที่บูรณาการตามความตองการ
ของผูสูงอายุผานการนําสนอจากวทีสวนาดยกําหนดป็นกิจกรรมการอบรมพื่อากรประดิษฐแอุปกรณแออกกําลังกาย
ที่สามารถ฿ชเดจริง ดยนําวัสดุอุปกรณแจากชุมชนมา฿ช฿นการประดิษฐและสามารถพัฒนา ตกตงพื่อนําเปจําหนาย
ทั้ง฿นชุมชนละนอกชุมชนพื่อสรางรายเด฿หกผูสูงอายุ ดยผูสูงอายุ฿นชุมชนป็นผูถายทอดองคแความรูละผูสูงอายุ
฿นชุมชนที่ขารวมกิจกรรมรงรียนผูสูงอายุสามารถนําเปประดิษฐแตอที่บานพื่อ฿ชงานตอเปเด ดยป็นกิจกรรมรก
กอนท่ีจะมีการนําสนอรูปบบการมีสวนรวม฿นองคแรวมของการดํานินงาน฿นระยะที่ 2 ตอเป ซึ่งผลการศึกษา฿นระยะ
ที่ 1 ซึ่งเดช่ือมยงความตองการของผูสูงอายุ การนําสนอกิจกรรมละการตัดสิน฿จลือกกิจกรรม รวมทั้งการขารวม
กิจกรรมสดง฿หห็นรูปบบของการมีสวนรวม฿นการสงสริมสุขภาพตนองของผูสูงอายุ ซึ่งป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
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กับฤทธิชัย กมนาค ละสุภัชชา พันลิศพาณิชยแ (2559) ที่เดศึกษารูปบบการมีสวนรวม฿นการสรางสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุของรงรียนผูสูงอายุวัดหัวฝายตําบลสันกลาง อําภอพาน จังหวัด ชียงราย ซึ่งเดนําสนอรูปบบของกิจกรรม
ของผูสูงอาย ุทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกิจกรรมธรรมบําบัด กิจกรรมขวงผญา กิจกรรม
ออกกาลังกาย กิจกรรมสงสริมสุขภาพ ละกิจกรรมอาชีพสริมสาหรับผูสูงอายุ สริมรายเดผูสูงอายุบานหัวฝาย 
ละเดจัดทําครงการสงสริมละยกระดับศักยภาพการศึกษาของผูสูงวัยดวยภูมิปใญญาเทยพื้นบาน หงลานนา 
ของรงรียนผูสูงอายุวัดหัวฝาย มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการออกกําลังกายละกีฬาผูสูงอายุ กิจกรรมการประกอบ
อาชีพสริมรายเด ซึ่งการดํานินงาน฿นกิจกรรมตามครงการพบวาเดรับความรวมมือจากกลุมปูาหมายสามารถ
ดํานินงานเดบรรลุปูาหมายทุกกิจกรรม 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยที่ศึกษาฉพาะกรณีดยมุงศึกษากับผูสูงอายุ฿นพื้นที่ตําบลรองคาะ อําภอวังหนือ 
จังหวัดลําปางภาย฿ตการกําหนดพื้นที่ปูาหมายการวิจัยรวมระหวางหลงทุน พื้นที่ปูาหมายกับมหาวิทยาลัย  
ประกอบการการดํานินการวิจัยยังอยู฿นระยะที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาที่นําสนอป็นผลการศึกษสวนหนึ่งที่เดจากการ
วิคราะหและนําสนอขอมูล ดังนั้นการศึกษายังคงดํานินการพื่อ฿หบรรลุวัตถุประสงคแของการวิจัย ทั้งนี้การศึกษา
วิจัยชงิตอยอด ผูวิจัยสามารถขยายผลการศึกษาดยมุงศึกษาพื่อประมินประสิทธิผลของรูปบบการสงสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุอันกิดจากผลการศึกษาวิจัยนี้กับกลุมหรือชุมชนอื่นๆที่มีการดํานินงานกี่ยวกับสุขภาพผูสูงอายุ รวมทั้ง
ดํานินการละนําสนอผลการวิจัยดวยระบียบวิธีวิจัยชิงปริมาณพื่อป็นการยืนยันชิงทฤษฎีจากขอคนพบ฿นการวิจัยนี้ 
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วงซอลํองนําน คณะชํอแก๎วเจริญศิลป์ บ๎านสมนุ ตําบลดูํใต๎ อําเภอเมือง จังหวัดนําน 
SEO LONG NAN OF CHAO KAEW CHAROEN SILP BAND, BAAN SAMON, DU TAI SUB-DISTRICT, 

MUEANG DISTRICT, NAN PROVINCE 
 

ปิยาภา คชาศักดิ์1 พัชราภรณ๑ ทุเรียน2 พิมพ๑ชนก สุวรรณคีรี3   และ นริศรา พันธุ๑ธาดาพร4 
Piyapa Kachasak1 Patcharaporn Turien2 Pimchanok Suwankeeree3 and Narisara 

Phuntadaporn4 
1,2,3นักศึกษาระดับปรญิญาตรี หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรแบัณฑิต สาขาวิชาดนตรคีีตศลิปเทยศึกษา คณะ

ศิลปกรรมศาสตรแ  มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลธญับุร ี
4อาจารยแ สาขาวิชาดนตรีคตีศิลปเทยศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลธัญบุรี 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยรื่อง วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน ป็นการวิจัย
ชิงคุณภาพ ดยมีวัตถุประสงคแพื่อการศึกษาประวัติความป็นมาของวงซอลองนาน ศึกษาบทพลงละ ทํานองพลง
ที่฿ช฿นการบรรลงงานอวมงคล พิธีกรรม งานมงคล ละบทบาทของวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป  
 ผลการวิจัยพบวา วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน 
กอตั้งขึ้นมื่อ พ.ศ. 2549 ดย นายทศพล บุรวัฒนแ ละมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน มีอกาสเดบรรลง฿นงานตางๆ จน
เดรับความนิยม฿นจังหวัดนาน วงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป฿ชพลง฿นการบรรลงบงเด 3 ประภท คือ 
งานมงคล จะริ่มตนบรรลงดวยพลงฟูอน ชน พลงปใ่นฝูาย พลงซอพมา ละจบลงดวย พลงลา ชน พลงอื่
อหรือตํารายา ป็นตน งานอวมงคล จะบรรลงพลงปราสาทเหว ฿นพิธีหศพ ซึ่งจะเมมีการฟูอนละการขับซอ 
ละประภทงานพิธีกรรมจะบรรลงพลงชนดียวกับงานมงคล การตงกาย ของวงซอลองนานยังคงรักษา
อกลักษณแของจังหวัดนาน คือ สื้อลายน้ําเหล สวนครื่องดนตรีจะมีลักษณะฉพาะของจังหวัดนาน คือ สะลอก฿อบ 
ละปิน ที่฿ชบรรลงประกอบกับการฟูอนงนท่ีมีลีลาทาทางออนชอยคลายกับกีฬายิมนาสติก พื่อดึงดูดความสน฿จ
ละ฿หความพลิดพลินความสนุกสนานกผูชม  
 จากการวิจัยรื่อง วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน 
ป็นการสืบทอดการบรรลงตามบบผนตั้งตดั้งดิม ละควรคากการอนุรักษแ พื่อ฿หชนรุนหลังเดรียนรูคุณคา
ของวงซอลองนานสืบเป  
คําสําคัญ : วงซอลองนาน, คณะชอกวจริญศิลป, บานสมุน, จังหวัดนาน  
 
ABSTRACT 
 The research of Chao Kaew Charoen Silp band, Baan Samon, Du Tai Sub-district, Mueang 
District, Nan Province, is a qualitative research. This research was aim to study the background of 
Seo Long Nan band, songs and the melody that used to perform the misfortune, worship, 
auspicious ceremony, and the role of Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp band. 
  The result of this research was found that Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp 
band, Baan Samon, Du Tai Sub-district, Mueang District, Nan Province, was established in 2006 by 
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Mr. Thotsapol Bunrawat and there are has 8 members. They had the opportunity to perform in 
various events and until It has been popular in Nan province. Which in Seo Long Nan of Chao 
Kaew Charoen Silp band, there are three types of the playing a musical instrument that is, first, 
the auspicious ceremony its begins with a song of Lanna Thai dance such as Phleng Pun Fai 
(spinning cotton song), Phleng Seo Phamar (Burmese fiddle song), and then ended with the 
farewell song such as Eu song or Tam La Ya song etc. Next, the misfortune its will be playing the 
Phleng Phra Sat Wai in the funeral rites. Which there will be no Lanna Thai dancing and fiddle 
playing. Finally, it is a ritual that played a musical instrument like the auspicious ceremony and 
the costume of Seo Long Nan band is still maintain the identity of Nan province. There are Nam 
Lai shirts (water flow shirts pattern). In addition, the instrument has a unique characteristic of Nan 
Province, there are Sa-Low-Gob (also known informally as a fiddle) and Pin that playing a musical 
instrument with Fon-Ngaen (Thai folk dance), which is a Thai folk dance was be gentle like a 
gymnastic style. To attract and entertain the audience.  
 According to the research of Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp band, Baan 
Samon, Du Tai Sub-district, Mueang District, Nan Province. It is the successor to playing the 
instrument based on the traditional convention and it should be conservative for the later 
generation to learn the value of the Seo Long Nan band.  
Keywords : Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp band, Baan Samon, Du Tai Sub-district, 
 Mueang District, Nan Province 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนา มีความกี่ยวของกับพุทธศาสนาละประพณีความช่ือทางเสยศาสตรและ
หราศาสตรแ สามารถห็นเด฿นรูปบบของศิลปะละพิธีกรรม ครื่องดนตรีที่ป็นของชนพื้นบานพื้นมืองดั้งดิม ฿น
ภูมิภาคนี้มีอยูอยางดิมบางลว ชน ขลุย ปี่ สะลอ ตะลอหรือทะลอ ซึง กลอง ฆอง ติ่ง คน ดังปรากฏ฿นหลักฐาน
อยู฿นหนังสือ นิราศหริภุญเชย ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีนี้ มีเวพื่อประกอบพิธีกรรมของชนพื้นบาน ตามความช่ือ
ละความศรัทธาของตละชนผา ตละทองถิ่น ครั้นมีการบงอาณาบริวณออกป็นควน ขนมธรรมนียม
ประพณีของตละควนจึงถูกกําหนดขึ้นละถือปฏิบัติสืบตอกันมา ป็นหตุ฿หกิดความตกตางกัน฿นตละควน 
ขนบธรรมนียมประพณีบงออกป็น 3 ขตพื้นที่฿หญๆ ดังนี้ ขตพื้นท่ีที่ 1 เดก จังหวัด ชียง฿หม ลําพูน ลําปาง มี
ศูนยแกลางอยูที่จังหวัดชียง฿หม ขตพื้นที่ที่ 2 เดก จังหวัดนาน พร บางสวนของจังหวัดชียงราย พระยา ละ
อําภอลับลของจังหวัดอุตรดิตถแ มีศูนยแกลางอยูที่จังหวัดนาน ขตพื้นที่ที่ 3 เดกจังหวัดมฮองสอนป็นจังหวัด
ดียว ซึ่งความตกตางของตละพื้นท่ีนี้ป็นตัวบงบอก฿หห็นถึงความป็นอกลักษณแที่เมหมือนกัน ยกตัวอยางชน 
ทางดานดนตรีละสํานียงของการขับซอก็จะตกตางกัน (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2540, น. 47) 
 มืองนานหรือจังหวัดนานตั้งอยูทางทิศตะวันออกของภาคหนือตอนบนของประทศเทย ป็นมืองที่มีหุบ
ขาซับซอนอุดมเปดวยปุาเมละมีมน้ําสายสําคัญที่เหลผานคือ “มน้ํานาน” ที่ป็นหลงวัฒนธรรมละประพณี
อันงดงามของจังหวัดนาน ดยรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรลานนา฿นอดีตคนทั่วเปมักขา฿จวา “ศิลปะละ
วัฒนธรรมของมืองนานหมือนกับจังหวัดอื่นๆ฿นขตลานนา” ตทจริงเมเดป็นชนนั้นทั้งหมด พราะยังมี
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วัฒนธรรมดานดนตรีอยูหลายขนงที่ป็นอกลักษณแฉพาะมืองนาน เดก วงกลองคุม วงกลองอืด วงกลองลองนาน 
ฟูอนลองนาน ละซอลองนาน ป็นตน (ยุทธพร นาคสุข, 2550, น. 2) ซึ่ง฿นจังหวัดนานผูคนจะนิยมนําคณะซอลอง
นานมาสดงหรือ฿ช฿นการประกอบพิธีกรรมตางๆ คณะซอลองนาน฿นจังหวัดนานมีอยูดวยกันหลายคณะ ตจะมี
คณะซอลองนานท่ีดนๆ พียงเมกี่คณะของจังหวัดนาน ชน ซอลองนานคณะอินทรแสน ซอลองนานคณะอรุณศิลป 
ละ ซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป ป็นตน (ทศพล บุรวัฒนแ, 2560, สัมภาษณแ) 
 วงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป ป็นคณะหนึ่งที่มีช่ือสียงทางดานการขับซอลองนาน ตั้งอยูที่บานสมุน 
ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน กอตั้งดยนายทศพล บุรวัฒนแ  ซึ่งนายทศพล บุรวัฒนแ เดรับการถายทอดมาจาก
พอครูคําผาย นุปิง (ศิลปินหงชาติสาขาการสดงพื้นบาน)  
 พอครูทองคํา มาละ พอครูอินทรแสน ปในคํา ละพอครูสมาน กิตติปใญญา ฿นปี พ.ศ. 2549 นายทศพล 
บุรวัฒนแ เดตั้งคณะซอลองนานป็นของตน ช่ือวา “คณะชอกวจริญศิลป” ดยมีนายทศพล บุรวัฒนแ ป็นชางปิน 
ละชางซอชาย นายณัฐพล สุข฿จ ป็นชางปิน นายกมล สุทธิ ป็นชางสะลอ นางจํานียง ชาญธัญกรรม ละนาง
ฉมยงคแ ขัติยะ ป็นชางซอหญิง นางสาววนิดา สนจอม ละนางสาวมรกต    สีดง ป็นชางฟูอน การบรรลงวงซอ
ลองนานจะนิยม฿ชสะลอก฿อบ ดยมีชางซอชายป็นคนถามละชางซอหญิงป็นคนตตอบรียกวา “คูถอง” ฿ช
บรรลง฿นงานมงคล งานอวมงคล (฿นงานศพเมนิยมการขับซอตจะพิ่ม กลองตงถิ้ง กลองปุงปูง ฉิ่ง ละ ฉาบ) 
ละงานพิธีกรรมเหวครู ลักษณะที่สําคัญของวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป คือจะรักษารูปบบการขับซอ
ดั้งดิมของกา จะเมนําพลงตามยุคสมัย฿หมมารวมกับการขับซอ ละมีลักษณะของการตงกายที่ป็นอกลักษณแ 
คือ ผูชายจะสวมกางกงขายาวสีดําละสวมสื้อลายน้ําเหล ผูหญิงจะนุงผาซิ่น นอกจากนี้วงซอลองนาน คณะชอ
กวจริญศิลปคยเดรับรางวัลชนะลิศ ผูมีความชํานาญละป็นผูอนุรักษแวัฒนธรรมประพณีการตีกลองสะบัดชัย
ตามบบอยางมืองนานท ละเดรับกียรติป็นพอครูกลองสะบัดชัยของจังหวัดนาน ฿นปี พ.ศ. 2550 ละรางวัล
ชนะลิศการประกวดจางซองานอนุสรณแรอยพระบาทรกหงผนดิน ฿นปีพ.ศ. 2554 (ทศพล บุรวัฒนแ, 2560,  
สัมภาษณแ) 
 คณะผูวิจัยห็นวาซอลองนานป็นศิลปะพื้นบานที่ควรคากการอนุรักษแ ซึ่ง฿นปใจจุบันนี้เมคอยมีผูสน฿จที่
จะสืบทอด มื่อสังคมยุค฿หมกิดขึ้นก็มีการนําพลงลูกทุงหรือพลงสตริงขามาบรรลงรวมกับการขับซอ ทํา฿หการ
บรรลงซอลองนานตามบบดิมเดปลี่ยนเป ดวยหตุผลที่กลาวมา คณะผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาวงซอลอง
นาน คณะชอกวจริญศิลป พื่ออนุรักษและสืบทอด วงซอลองนานซึ่งป็นศิลปะพื้นบานของชาวจังหวัดนาน฿หคง
อยูสืบเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาประวัติความป็นมาของวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอ
มือง จังหวัดนาน 
 2. พื่อศึกษาบทพลงละทํานองพลงที่฿ช฿นการบรรลงงานอวมงคล พิธีกรรม ละงานมงคลของวงซอ
ลองนาน คณะชอกวจริญศิลป 
 3. พื่อศึกษาบทบาทวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ขับซอ หมายถึง การขับรองหรือขับลํานําพลงพ้ืนบานลานนาของภาคหนือ 
 คูถอง หมายถึง การขับซอตตอบกันระหวางชางซอชายละชางซอหญิง 
 ชางซอ หรือ จางซอ (ภาษาถิ่นของภาคหนือ) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ขับรองหรือขับลํานําประกอบการ
บรรลงวงซอลองนาน ป็น พอพลงซอ มพลงซอ มีท้ังชางซอชายละชางซอหญิง  
 ชางปิน หรือ จางปิน (ภาษาถ่ินของภาคหนือ) หมายถึง ป็นคําที่฿ชรียกนักดนตรี ผูที่ทําหนาที่ดีดปิน ฿น
วงซอลองนาน 
 ชางสะลอ หรือ จางสะลอ (ภาษาถ่ินของภาคหนือ) หมายถึง ป็นคําท่ี฿ชรียกนักดนตรี ผูที่ทําหนาที่สะลอ 
฿นวงซอลองนาน 
 ชางฟูอน หรือจางฟูอน (ภาษาถิ่นของภาคหนือ) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ฟูอนรํา ประกอบการขับซอลองนาน 
 ปิน หมายถึง ครื่องดนตรีประภทดีดชนิดดียวกับซึง มี 3 ขนาด คือ ขนาดล็ก ขนาดกลาง ขนาด฿หญ ฿น
วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป จะนิยม฿ช ปินหรือซึง ขนาดล็ก 
 สะลอก฿อบ หมายถึง ครื่องดนตรีประภทสีชนิดดียวกับสะลอ จะมีลักษณะดนอยูที่นมหรือหยอง ฿ช฿น
การวางตําหนงของการ฿ชนิ้วกดสาย พื่อ฿หตรงกับตําหนงของสียงตัวน฿ต สะลอก฿อบ 1 คัน จะมีนมหรือหยองอยู 
9 นมบาง 11 นมบาง (฿นวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลปจะนิยม฿ชสะลอก฿อบ 11 นม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ฿นการดํานินการวิจัย รื่อง วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง 
จังหวัดนาน คณะผูวิจัยเดศึกษาคนควาขอมูลจากอกสาร หนังสือ งานวิจัย ละการสัมภาษณแ ดยมีขั้นตอน
ดังตอเปนี ้
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  จากการวิจัยรื่อง วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน 
คณะผูวิจัยเดกําหนดกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยคือ นายทศพล บุราวัฒนแ ตําหนง หัวหนาวงซอลองนาน คณะชอกว
จริญศิลป บานลขท่ี 98 หมู 7 ทศบาลตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  2.1 กลองถายภาพนิ่ง 
  2.2 กลองถายภาพคลื่อนเหว 
  2.3 ครื่องบันทึกสียง 
  2.4 สมุดจดบันทึก 
  2.5 คอมพิวตอรแ 
  2.6 ครื่องดนตรี 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  คณะผูวิจัยเดศึกษาคนควาขอมูลจากอกสาร หนังสือ งานวิจัย ละการสัมภาษณแ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
   1) หนังสือรื่อง การดนตรี การขับ การฟูอน ลานนา ของ ธีรยุทธ ยวงศรี 
   2) หนังสือรื่อง ศิลปะละวัฒนธรรมเทย ของ ผศวิมล จิรจพันธุแ, ผศ.ประชิด สกุณะพัฒนแ, อุดม ชยกีวงศแ 
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   3) หนังสือรื่อง ลานนาคดี นาฏดุริยางการลานนา ของ สนั่น ธรรมธิ 
   4) หนังสือรื่อง ลานนา สิ่งวดลอม สังคม ละ วัฒนธรรม ของ สุรพล ดําริหแกุล 
   5) ตํารารื่อง ดนตรีบื้องตน ของ รศ.ดร กวิทยแ ขันธศิริ 
   6) ตํารารื่อง วัฒนธรรมเทย ของ คณาจารยแ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   7) งานวิจัยรื่อง การศึกษากระบวนการถายทอดดนตรีเทยของปราชญแของชาวบาน ของ กรกฎ 
วงศแสุวรรณ 
   8) วิทยานิพนธแรื่อง ซอลองนาน กรณีศึกษาคณะพอครูคําผาย นุปิง ของ บูรณพันธุแ ฿จหลา 
  3.2 รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงสืบค๎นอิเล็กทรอนิกส๑ 
   1) http://www.openbase.in.th/node/6557 
   2) http://lannawisdoms.exteen.com/20090917/entry 
   3) http://homeworkkid.blogspot.com/2014/01/1.html 
   4) http://nanwaingsa.myreadyweb.com/article/category-74887.html 
  3.3 รวบรวมข๎อมูลจากการลงภาคสนาม 
   1) สัมภาษณแ นายทศพล บุราวัฒนแ ตําหนง ชางซอวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป ฿น
หัวขอ 
   - ประวัติความป็นมาละการรวมวงของวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป   
   - พลงที่฿ชบรรลง฿นงานมงคล งานอวมงคล ละพิธีกรรม 
   2) สัมภาษณแ นายกมล สุทธิ ตําหนง ชางสะลอวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป ฿นหัวขอ   
   - ทคนิคการบรรลงสะลอ  
   - การประดิษฐแครื่องดนตรี(สะลอละปิน) 
   3) สัมภาษณแ นายณัฐพล สุข฿จ ตําหนง ชางปินวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป ฿นหัวขอ 
   - ทคนิคการบรรลงปิน 
   คณะผูวิจัยมีขั้นตอนการรวบรวมขอมูล฿นการลงภาคสนาม ดังน้ี 
   1) วางผนการดํานินงาน 
   2) ศึกษาสนทาง การดินทางเปยังบานลขที่ 98 หมู 7 ทศบาลตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน 
   3) ตรียมบบฟอรแมละอุปกรณแ฿นการสัมภาษณแ 
   4) ลงพื้นที่จริงพ่ือก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4 รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงค๎นคว๎าวิชาการ 
   1) หอสมุดหงชาติ 
   2) สํานักงานวิทยะบริการละสารสนทศ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี 
   3) หองสมุด จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
   4) หอสมุดละคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
   5) สํานักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 
   6) หอสมุดยาวชน จังหวัดนาน 
 
 

http://www.openbase.in.th/node/6557
http://lannawisdoms.exteen.com/20090917/entry
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 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  จาการก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยเดดํานินการจัดประภทของขอมูลละดํานินการวิคราะหแ
ขอมูล ดังนี้ 
  4.1 ประวัติความป็นมาของวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง 
จังหวัดนาน 
  4.2 บทบาทวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป 
  4.3 บทพลงละทํานองพลงที่฿ช฿นการบรรลงงานอวมงคล พิธีกรรม ละงานมงคลของวงซอลองนาน 
คณะชอกวจริญศิลป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ประวัติของวงซอลํองนําน คณะชํอแก๎วเจริญศิลป์  
  1.1 ประวัติสํวนตัว 
   นายทศพล บุรวัฒนแ กิดมื่อวันที่ 28 ดือน มิถุนายน พ.ศ. 2531 ปใจจุบันอายุ 29 ปี บานลขที่ 98 
หมู 7 ทศบาลตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน บิดาชื่อ นายคําบง บุรวัฒนแ มารดาช่ือ นางคําปุวน บุรวัฒนแ ป็น
บุตรคนท่ี 1 ฿นพี่นองจํานวน 3 คน ดังนี ้
   1. นายทศพล บุรวัฒนแ  
   2. นายทศพร บุรวัฒนแ  
   3. นางสาวศิรธร บุรวัฒนแ 
  1.2 ประวัติการศึกษา 
   นายทศพล บุรวัฒนแ สําร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากรงรียนดรุณวิทยา (ทศบาล
บานสวนตาล) ตําบล฿นวียง อําภอมือง จังหวัดนาน สําร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากรงรียนนันทบุรี
วิทยา ตําบลเชยสถาน อําภอมือง จังหวัดนาน สําร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง คณะวิทยาศาสตรและ
ทคนลยีการกษตร จากมหาวิทยาลัยทคนลยี ราชมงคลลานนานาน ตําบลฝายกว อําภอภูพียง จังหวัดนาน  
  1.3 การศึกษาด๎านดนตรี 
   นายทศพล บุรวัฒนแ ริ่มมีความสน฿จทางดานการซอมื่อตอนอาย ุ13 ปี จากการตามปูุละยา เปงานวัด
ตามประพณีตางๆ จึงเดห็นการบรรลงซอลองนาน ละริ่มรียนกับพอครูคนรก คือ พอครูคําผาย นุปิง (ศิลปิน
หงชาติสาขาการสดงพื้นบาน) ดยรียนบบ “มุขปาฐะ ละตอมาจึงเดเปรียนกับพอครูทองคํา มาละ (ป็นลูกศิษยแ
ของพอครูคําผายอีกที), พอครูอินทรแสน ปในคํา (ป็นลูกศิษยแของพอครูเชยลงกา), พอครูสมาน กิตติปใญญา, ละพอครู
บุญลวง (เมทราบนามสกุล) จน พ.ศ. 2549 นายทศพล บุรวัฒนแ เดกอตั้งวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลปขึ้น 
ดยมีสมาชิกคือ นายกนภพ วิฐาน ป็นชางสะลอ นายธนวุฒิ กิดชัย ละนายกวิทยแ ดชสิทธิ์ ป็นชางปิน นายทศพล 
บุรวัฒนแ ละนางฉมยงคแ ขัติยะ ป็นชางซอซอ มื่อปี 2551 เดหยุดวงซอลองนาน พราะเดลาเปอุปสมบทป็นพระ
ตามประพณีทางหนือ หลังจากบวชเด 1 ปี 4 ดือน ก็เดกลับมาทําวงซอลองนานอีกครั้ง จนถึงปใจจุบัน 
   วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป เดรับจางเปสดง฿นงานทศกาลตางๆ ทางภาคหนือจะมี
ประพณี 12 ดือน หมือนทางภาคกลาง฿น 12 ดือน จะมีงานทุกดือน ชน งานลี้ยงผี งานประพณีผาปุา งานกฐิน 
งานปิดกิจการ งานบวช งานตงงาน งานวันกิด งานทําบุญขึ้นบาน฿หม ป็นตน การซอข้ึนบาน฿หมจะซอตั้งตการ
หาชางมาสรางบานจนบานสรางสร็จ ลวก็จะอวยพร฿หผูอยูอาศัยนั้นอยูย็นป็นสุข ถางานบวชจะซอถึงรื่อง 
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พระคุณพอม การทดทนพระคุณพอม ซอถึงตํานานการบวช ละการซอถึงครื่องอัฐบริขารตางๆ ป็นตน การสดง
฿นงานตางๆนั้น จะนั่งกับพื้น เมนิยมยืนหรือนั่งบนกาอี้ ที่เมนิยมนั้นก็นื่องจากสวนประกอบของครื่องดนตรีละ
วลา฿นการสดงเมอื้ออํานวยตอการยืนหรือนั่งบนกาอี้ ถานั่งบนวที วทีก็จะสูงประมาณ 30 นิ้ว วงซอลองลองนาน
คณะชอกวจริญศิลปจะมี ชางฟูอนงน 2 คน ชางปิน 2 คน ชางสะลอ 1 คน ชางซอผูชาย 1 คน ชางซอผูหญิง 1 คน 
จะรียกวา “คูถอง” ชางซอชายจะป็นคนถาม ชางซอหญิงจะป็นคนตอบ วงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลปมี
ผลงานตางๆ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1 รางวัลชนะลิศ การประกวดจางซอ “อนุสรณแรอยพระบาทรกหงผนดินนาน”  
 

 
 

ภาพที่ 2 ตอนรับทานผูหญิงศรีรัศมิ์  สุวะดี ฿นงานปิดศูนยแ 3 วัย สาน฿ยรักหงครอบครัว  
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   วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ดยนายทศพล บุรวัฒนแ ป็นผูกอตั้งขึ้น 
ละเดรับการถายทอดมาจากพอครูคําผาย นุปิง ศิลปินหงชาติ (สาขาศิลปะการสดงพื้นบาน) ซึ่งมีความสารถ
ทางดานการซอละการตีกลองสะบัดชัยนาน จนป็นท่ียอมรับท้ัง฿นจังหวัดนานละจังหวัด฿กลคียง ฿หเปบรรลง฿น
งานตางๆ เมวาจะป็น งานซอตอนรับขกบานขกมือง งานมงคล งานอวมงคล ละงานพิธีกรรมตางๆ ป็นตน  
 2. บทเพลงที่ใช๎ในการบรรเลงในโอกาสตํางๆ 
  การบรรลง฿นงานตางๆ ของวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป บงเด 3 ประภท เดก งานมงคล 
งานอวมงคล ละพิธีกรรม ซึ่งตละประภทนี้จะมีการ฿ชพลงที่ตกตางกันออกเป ผูวิจัยเดบงประภทของการ฿ช
พลงเวดังน้ี 
  2.1 งานมงคล จะมีทํานองพลงที่พลินพลิน นาฟใง จึง฿ช฿นงานรื่นริงตางๆ ชน งานตงงาน งาน
ทําบุญขึ้นบาน฿หม งานบวช งานตอนรับขกบานขกมือง งานขันตก ป็นตน  
ผูวิจัยเดศึกษาพลงที่฿ช฿นการซอสําหรับงานมงคลจะ฿ชลําดับพลง เดก พลงปใ่นฝูาย พลงเทลื้อ ฤาษีหลงถ้ํา 
พลงกลอมนางนอน พมานางบัวคํา พลงขมรปากทอ พลงมหมายกอม พลงมหมายครือ พลงลาวสด็จ พลง
ปุมปูง พลงซอพระลอ พลงซอง้ียว (สลมา) พลงซออื่อ พลงซอพมาตะตเงตเง พลงซอลองนาน พลงซอลับ
ลง พลงลาวครวญ  
   ฿นการบรรลงงานมงคลวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป ดยประภทงานมงคลริ่มบรรลง
พลงหมือนกัน ริ่มจากพลงฟูอน ชน พลงปใ่นฝูาย พลงเทลื้อ พลงซอพมานางบัวคํา ป็นตน ละพลงซอลอง
นาน ดย฿นการซอจะมีอื้อนขึ้นหลอนป็นการทียบสียงรองกับครื่องดนตรี฿หขากัน หลังจากบรรลงพลงซอจะ
บรรลงพลงลาป็นพลงสุดทายช่ือ พลงอื่อ หรือพลงซอตํารายา  
  2.2 งานอวมงคล เดก งานศพ งานอวมงคลจะเมนิยมซอละเมนิยมฟูอน ตจะพิ่มครื่องดนตรี
ขึ้นมา คือ กลองตงถิ้ง ละกลองปุงปูง บรรลง฿นอัตราจังหวะ 2 ช้ัน 
  2.3 งานพิธีกรรม เดก งานทําบุญรอยวัน งานเหวครู งานซอลี้ยงผี ผูวิจัยเดศึกษาพลงที่฿ช฿นการ
ซอสําหรับงานพิธีกรรมจะ฿ชลําดับพลง เดก พลงซอลองนาน ป็นพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน ลักษณะ฿นการบรรลง
จะเมชาหรือร็วจนกินเป ฿ช฿นงานมงคลละพิธีกรรมตางๆ เพลงซอลับแลง ป็นพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน มีจังหวะ
ที่เมชาหรือร็วจนกินเป ฿ช฿นงานมงคลละพิธีกรรมตางๆ 
   บทพลงที่฿ช฿นการบรรลงซอนั้นบงเดป็น 3 ประภท เดก บทพลงที่฿ช฿นงานมงคล บท
พลงที่฿ช฿นงานอวมงคล ละบทพลงท่ี฿ช฿นงานพิธีกรรม ตละประภท จะมีการริ่มตนดวยพลงฟูอนลวจบดวย
พลงลา สวนงานอวมงคล จะบรรลงพลงฟูอนตจะเมมีการฟูอนนอกจากน้ียังมีการรองหรือท่ีรียกวาการซอขามา
กี่ยวของดวย ยกวนงานอวมงคล จะเมนิยมขับซอ วนตป็นความตองการของทางจาภาพ 
 3. บทบาทของวงซอลํองนําน คณะชํอแก๎วเจริญศิลป์ 
  คณะชอกวจริญศิลป เดรับงานการสดง฿นอกาสงานตางๆ ฿นจังหวัดนานละจังหวัด฿กลคียงมา
ป็นระยะวลา 11 ปี ดยรูปบบของวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป วงบรรลง฿นงานมงคล ประกอบเปดวย 
ชางซอชาย 1 คน ชางซอหญิง 2 คน ชางปินล็ก 1 คน ชางปิน฿หญ 1 คน ชางสะลอ 1 คน ชางฟูอน 2 คน สวน
ครื่องดนตรีประกอบจังหวะ จะมีหรือเมมีก็เด สวนวงบรรลง฿นงานอวมงคล ประกอบเปดวย ชางปินล็ก  1 คน 
ชางปิน฿หญ 1 คน ชางสะลอ 1 คน ละจะพิ่มกลองปุงปูงกับกลองตงถิ้งขามา ดยจะ฿ชผูบรรลงพียงคนดียว 
  รูปบบการตงกายของวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป ผูชายจะ฿สสื้อผาเหมลายน้ําเหล 
กางกงขายาวสีดํา ผูหญิงจะตงกายดวยสื้อผาเหมละนุงผาซิ่นลายน้ําเหลซึ่งป็นอกลักษณแของจังหวัดนาน ชาง
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ฟูอนจะตงกายคลายๆกับชางซอหญิง สวนนักดนตรีจะตงกายดวยสื้อผาฝูายขนสั้นละนุงกางกงขายาว หาก
ป็นงานอวมงคลจะสวมสื้อผาสีดํา 
  ลักษณะของครื่องดนตรี฿นจังหวัดนานที่฿ชบรรลง฿นวงซอลองนานมีดังนี้ สะลอก฿อบจะมีลูกนับหรือ
นม จํานวน 11 ขั้น ดยตละขั้นจะวางอยูบนทวน มีระยะหางตกตางกันตามตําหนงสียงตละสียง ปิน ป็น
ครื่องดนตรีประภทดีดของลานนาจะมีขนาด 3 ขนาด คือ ขนาดล็ก ขนาดกลาง ละขนาด฿หญ ซึ่ง฿หสียงทุม 
หมาะกับการบรรลงประกอบการขับซอ ดยคณะชอกวจริญศลิปจะนิยม฿ชขนาดล็กละขนาดกลาง กลองตงถิ้ง
มีลักษณะคลายกับตะพนมอญ สวนปุงปูงมีลักษณะคลายตะพนเทย ตจะมีลักษณะที่ล็กกวา จะ฿ชบรรลง฿น
งานอวมงคล 
  ฿นการบรรลงจะมีการฟูอนงนประกอบ คือ การรําประกอบการสดงซอลองนาน ดยมีลักษณะ
คลายการสดงยิมนาสติก ผูฟูอนจะตองหงายหลังละอนตัวเปจนศรีษะติดพื้น ผูชมนิยมนําบุหรี่ ธนบัตร ละ
ผาช็ดหนา เปวางเวท่ีพื้น ฿หชางฟูอนคาบเปป็นรางวัล จะฟูอน฿นชวงพักการขับซอป็นระยะพื่อปลี่ยนบรรยากาศ
การสดงเม฿หนาบื่อ ละพิ่มความสนุกสนานกผูชม 
  จากขอความขางตนสรุปเดวา วงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป มีผูกอตั้งวงดยนายทศพล 
บุรวัฒนแ ละเดรับการถายทอดจากพอครูคําผาย นุปิง (ศิลปินหงชาติ) กอตั้งวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป
฿นปี พ.ศ. 2549 มีสมาชิก฿นวงทั้งหมด 7 คน มีอกาสเดบรรลง฿นงานตางๆ จนเดรับความนิยม฿นจังหวัดนาน วง
ซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป฿ชพลง฿นการบรรลง฿นอกาสตางๆ ตามบบผน ชน งานมงคล งานอวมงคล 
ละพิธีกรรม ดยรูปบบวงจะมีลักษณะคลายคลึงกัน ละการตงกายก็ยังรักษาอกลักษณแของจังหวัดนานเว คือ 
สื้อลายน้ําเหล สวนครื่องดนตรีจะมีลักษณะฉพาะของจังหวัดนาน นอกจากนี้ยังมีการฟูอนประกอบการบรรลง
ดนตรี พื่อดึงดูดความสน฿จละ฿หความพลิดพลินสนุกสนานกผูชม 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยเดศึกษาบทพลงละทํานองพลงที่฿ช฿นงานประภทตางๆ เวจํานวน 3 
ประภท เดก งานมงคล คือ งานบวช ดยขึ้นตนดวยพลงฟูอน จะ฿ชพลงปใ่นฝูาย ซอลองนาน พลงลับลง 
ลักษณะพลงดังกลาวจะเมนิยม฿ช฿นงานอวมงคล งานอวมงคลเดก งานศพ จะ฿ชพลงปราสาทเหว สวนพิธีกรรม 
จะ฿ชพลงดียวกันกับงานมงคลตจะปลี่ยนการขับซอเป฿นตละพิธี 
 จากการศึกษาวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน ป็นการ
บรรลงดย฿ชการขับรองป็นภาษาพื้นบาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการพรกระจายทางวัฒนธรรม สังคมละ
วัฒนธรรมของมนุษยแมีความคลื่อนเหวละมีวิวัฒนาการทั้งที่กิดจากการปรับตัว฿หขากับสภาพวดลอม สังคม
ภาย฿นกับการติดตอกี่ยวกับสังคมอื่นๆที่อยูภายนอก ศิลปวัฒนธรรม จึงป็นรื่องราวของการรับจากภายนอกขามา
ผสมละปรับตงจากของภาย฿นที่มีตอยูดิม ละมักจะป็นรื่องที่มีความสัมพันธแกับประพณีพิธีกรรมละระบบ
ความช่ือ ดยนายทศพล บุรวัฒนแ เดมีการถายทอดความรู฿หกับสมาชิก฿นวงซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการถายทอด
ทักษะ บางสวนมีความสน฿จฝึกฝนดวยตนอง ละบางสวนสืบทอดดยที่ลูกศิษยแขาเปอาศัยอยูบานครู ซึ่งสิ่งที่เด
รียนรูคือการขาเปมีสวนรวม฿นการดินทางติดตามเปสดง฿นงานตางๆ 
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ข๎อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้นอกจากจะทราบถึงประวัติความป็นมาของวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลปบานสมุน 
ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน ยังทราบถึงบทบาทของวงซอลองนาน ละวิธีการบรรลงสะลอ ซอ ปิน ละการ
ขับซอ ละยังป็นนวทาง฿นการอนุรักษแรูปบบวงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป  
 นื่องจากวงซอลองนานคณะชอกว จริญศิลปป็นวงดนตรีพื้นบานทางภาคหนือ ที่฿ชภาษาทองถิ่น จึง
ทํา฿หการก็บขอมูลป็นอุปสรรค฿นการสื่อสาร การดินทางเปก็บขอมูลมีระยะทางที่เกล จึงควรตรียมความพรอม
สําหรับการลงพื้นที่ก็บขอมูลภาคสนาม฿หเดมากที่สุดละครบถวนตามวัตถุประสงคแ 
 นอกจากวงซอลองนานคณะชอกวจริญศิลป บานสมุน ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน ยังมีวงซอ
ลองนานคณะอื่นๆ ท่ีมีชื่อสียงละสามารถศึกษา ก็บขอมูล฿นการวิจัยเดเดชน คณะอรุณศิลป คณะอินทรแสน ป็นตน 
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ศักยภาพด๎านการบริหารจัดการของผ๎ูประกอบการ SMEs  
ที่สามารถพัฒนาสูํเศรษฐกจิสีเขยีว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

MANAGERIAL POTENTIALS OF SMEs ENTREPRENEURS WITH CAPABILITY TO DEVELOP INTO 
GREEN ECONOMY IN NORTHEAST REGION 1 
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บทคัดยอํ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถ
พัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัย คือ ผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 จํานวน 394 ราย ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยป็นบบประมิน
ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs วิคราะหแขอมูลดวยสถิติชิงพรรณนา เดก  คาความถี่
ละคารอยละ  
 ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสี
ขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 มีผลการดํานินงานดานการวางผน  ดานการจัดองคแกร ละดานการ
จัดกําลังคน สวน฿หญอยู฿นระดับดี  
คําสําคัญ :  ศักยภาพ, การบริหารจัดการ, ศรษฐกิจสีขียว, ผูประกอบการ SMEs 
 
ABSTRACT 
 This study aimed at exploring managerial potentials of SMEs entrepreneurs with 
capability to develop into green economy in Northeast Region 1. This study employed evaluation 
form of managerial potentials of 394 SMEs entrepreneurs in Northeast Region 1 and the collected 
data were analyzed by descriptive statistics, frequency and percentage.  
 The results were as follows. The managerial potentials of SMEs entrepreneurs with 
capability to develop into green economy in Northeast Region 1 in planning, organizing, and 
staffing were a good level.  
Keywords : POTENTIALS, MANAGEMENT, GREEN ECONOMY,  SMEs ENTREPRENEURS 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การปลี่ยนปลงภาย฿ตกระสลกาภิวัตนแซึ่งป็นการปลี่ยนปลงที่รวดร็วละมีความซับซอนมากขึ้น
กอ฿หกิดสภาวะการขงขันที่รุนรงจากระบบการคาละการลงทุนอยางสรี ดยฉพาะจากประทศที่พัฒนาลว
สงผล฿หประทศกําลังพัฒนา ชน ประทศเทยละกลุมประทศ฿นอาซียน ตองผชิญกับการปลี่ยนปลงที่มีความ
ทาทายละอุปสรรคตาง ๆ ประกอบกับประด็นดานมาตรฐานละความปลอดภัยระดับสากล ชน การตระหนักถึง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลอมรวมถึงระบบการปูองกันละควบคุมมลภาวะทางสิ่งวดลอมที่ป็น
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ปใจจัยรง฿หประทศกําลังพัฒนาตอง฿หความสน฿จ฿นการปรับปรุงศักยภาพละคุณภาพของผลผลิตละสินคาของ
ประทศ นอกจากน้ีการขงขันการคา฿นตลาดลกท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม฿หม ๆ ท่ีมีพลวัต
การปลี่ยนปลงคอนขางสูงละรวดร็ว ยังป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการขงขันทางดานอุตสาหกรรม฿นทุกระดับ 
ตลอดจนปใจจัยที่สงผลตอระดับคุณภาพหรือขีดความสามารถทางการขงขันของประทศ (สํานักทคนลยีน้ําละ
สิ่งวดลอมรงงาน, 2560 : 10) 
 การขับคลื่อนอุตสาหกรรมสีขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยูบนนวคิดความสมัคร฿จของสถาน
ประกอบการที่ตองการดํานินธุรกิจ฿หป็นมิตรกับชุมชนละสิ่งวดลอมพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่นยืนดยดํานินการ
อยางป็นระบบ ฿นอดีต UNIDO เดริริ่มนยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลอม (Green 
Industry) ฿นปี พ.ศ.2552 ละเดริ่มสรางกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐละอกชน (Public Private 
Partnership) ฿นปี พ.ศ.2554 ตนวทางการสงสริมอุตสาหกรรมสีขียวของ UNIDO ยังป็นนามธรรมละขาด
ขั้นตอนการพัฒนาสูการป็นอุตสาหกรรมสีขียว ทํา฿หสถานประกอบการอุตสาหกรรมเมทราบวาตองริ่มดํานินการ
เดอยางเร พื่อ฿หนวทาง฿นการสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมสีขียว฿หป็นรูปธรรมสามารถนําเปปฏิบัติเดจริง 
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเดนําหลักการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคแกร (Total Quality Management - 
TQM) ผนวกกับหลักการสรางความสมดุลระหวางศรษฐกิจ  สังคม ละสิ่งวดลอม (Triple Bottom Line) พัฒนา
ละปรับปรุงป็นหลักการของ “อุตสาหกรรมสีขียว” บนพ้ืนฐานของการปรับปรุงอยางตอนื่องละการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (สํานักทคนลยีน้ําละสิ่งวดลอมรงงาน, 2560 : 11) 
 จากการศึกษาขอมูลกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ฿นกลุมจังหวัด฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 เดก 
จังหวัดลย  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภูละจังหวัดบึงกาฬ พบวา ป็นกลุมจังหวัดที่มี
การดํานินธุรกิจ฿นรูปบบนิติบุคคล ดยมีจํานวนของธุรกิจ 9,494  ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,2559) การติดตอ
การคาชายดนกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  การคาชายดนป็นธุรกิจที่สรางรายเด฿หกับประทศ 
ซึ่งจะพิจารณาเดจากสถิติครงสรางสินคาสงออกระหวางประทศ ละสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาวชวง
ดือนมกราคม – ดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบวา มีอัตราการซื้อขายสินคาชายดนที่ 336.6ลานหรียญดอลลารแ
สหรัฐ ฿นขณะที่การคาชายดนชวงดือนมกราคม-ดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มีอัตราการซื้อขายท่ี 352.9 ลานหรียญ
ดอลลารแสหรัฐ ซึ่งพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 4.83 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,2559) ถึงมตัวลขดังกลาวจะป็นภาพรวมของ
สินคาทั้งสินคากษตร  สินคาอุตสาหกรรมการกษตร สินคาอุตสาหกรรม สินคารละช้ือพลิงก็ตาม ตก็ป็น
ขอมูลที่สะทอน฿หห็นการติบตทางการคาระหวางประทศเดป็นอยางดี 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสน฿จศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ 
SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ดยมีวัตถุประสงคแพื่อศึกษา
ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ซึ่งประยชนแท่ีจะเดรับ
จะสงผล฿หกิดการพิ่มขีดความสามารถ฿นการขงขันละจะป็นสิ่งที่สะทอน฿หห็นถึงการช่ือมยง฿นดานความ
พรอมขององคแกรภาคอชนท่ีจะกาวเปสูศรษฐกิจสีขียว มุมมองความตองการของผูบริภคภาย฿ตนวคิดศรษฐกิจ
สีขียว ละการสงสริมของภาครัฐ฿นการพัฒนามาตรฐานทางดานการดํานินธุรกิจเปสูศรษฐกิจสีขียวเดป็นอยางดี 
ละผลสุดทายปลายทางคือการพัฒนาอยางยั่งยืนภาย฿ตการติบตของศรษฐกิจละการป็นมิตรตอสิ่งวดลอม 
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วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว 
ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs หมายถึง กิจกรรม฿นการดํานินงานของ
องคแกรทางดานการบริหารจัดการ เดก ดานการวางผน ดานการจัดองคแกร ละดานการจัดกําลังคน 
  1.1 ดานการวางผน หมายถึง ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว 
ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ฿นดานการวางผน ฿นที่นี้คือ มีการปรึกษาหารือพื่อวางผนการดํานิน
กิจกรรมรวมกัน มีการจัดทําผนการทํางาน฿หมีประสิทธิภาพ มีการดํานินการตามผนท่ีวางเว ละมีการนําปใญหา
฿นการดํานินงานมาปรับปรุง 
  1.2 ดานการจัดองคแกร หมายถึง ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสี
ขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ฿นดานการจัดองคแกร ฿นที่นี้คือ มีการบงงานละหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางชัดจน พนักงานสามารถตัดสิน฿จ฿นงานที่รับผิดชอบละมีการกําหนดกฎระบียบ (หรือขอบังคับ) 
฿นการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  1.3 ดานการจัดกําลังคน หมายถึง ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสี
ขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ฿นดานการจัดกําลังคน ฿นที่นี้คือ มีการกําหนดคุณสมบัติ฿นการ
คัดลือกพนักงานขาทํางาน มีการช้ีจงกี่ยวกับการรับคาตอบทน฿นการทํางาน฿หกพนักงานทราบ ละมีการสง
พนักงานขารวมอบรมกับหนวยงานภายนอก 
 2. ศรษฐกิจสีขียว หมายถึง การดํานินกิจกรรมทางดานการบริหารจัดการ ดย฿หความสําคัญกับการ
ป็นมิตรกับสิ่งวดลอม การสรางสรรคแสังคมละความป็นอยูของมนุษยแท่ีดี 
 3. มาตรฐาน฿นการดํานินกิจกรรมศรษฐกิจสีขียว หมายถึง กณฑแช้ีวัดความสําร็จกี่ยวกับการดํานิน
ธุรกิจที่มุงสูความป็นศรษฐกิจสีขียว ซึ่งประกอบดวยการวางผน การจัดองคแกร ละการจัดกําลังคน 
 4. ผูประกอบการ SMEs หมายถึง ผูดํานินกิจการที่กี่ยวของกับการคาการบริการละการคาชายดน฿น
ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ท่ีมีจํานวนการจางงานสําหรับกิจการคาสงขนาดกลางเมกิน 50 คน ขนาด
ยอมเมกิน 25 คน ละกิจการคาปลีกขนาดกลางเมกิน 30 คน ขนาดยอมเมกิน 15 คน 
 5. ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 หมายถึง ผูประกอบการ SMEs ที่ป็นนิติบุคคล฿นกลุม 5 
จังหวัด คือ จังหวัดลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู ละจังหวัดบึงกาฬ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของ ผูวิจัยจะศึกษาถึงศักยภาพดานการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ผูวิจัยเดนําขอมูล
นวคิดของศรษฐภูมิ ถาชารี มากําหนดกรอบนวคิด฿นการศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการ SMEs ประกอบดวย ดานการวางผน ดานการจัดองคแกร ละดานการจัดการกําลังคน สามารถสรุป
กรอบนวคิดของการศึกษาเดดังภาพประกอบท่ี 1 
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   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี  1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้คือผูประกอบการ SMEs ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 
ประกอบดวย จังหวัดลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 9,494 ราย 
ละกลุมตัวอยางจํานวน 394  ราย 
 2. ขอบเขตด๎านตัวแปร 
  ตัวปรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นปใจจัยที่ทําการศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ 
SMEs ทีส่ามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ประกอบดวยปใจจัยทางดานการวางผน 
ดานการจัดองคแกร ละดานการจัดกําลังคน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยป็นบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามนวคิดละงานวิจัยบบสอบถามบง
ออกป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่  1  ป็นบบสอบถามขอมูลทั่วเปของผูประกอบการ SMEs ประกอบดวย จังหวัด ระยะวลา
การประกอบธุรกิจ จํานวนพนักงานประจํา ประภทสินคาท่ีป็นมิตรกับสิ่งวดลอมละการรับรูขอมูลขาวสาร 
  ตอนที่  2  ป็นบบประมินศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถ
พัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ประกอบดวยปใจจัยทางดานการวางผน ดานการ
จัดองคแกร ละดานการจัดกําลังคน 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย฿ชวิธีการก็บขอมูลดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จาก
รายชื่อของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ฿นกลุม จังหวัดลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
ละจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 394 ชุด  
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล  

ขอมูลทั่วเปของผูประกอบการ SMEs จํานกเด
ดังนี้ 

1.  จังหวัด 
2.  ระยะวลา฿นการประกอบธุรกิจ 
3.  จํานวนพนักงานประจํา 
4.  ประภทสินคาที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลอม 
5.  การรับรูขอมูลขาวสารกี่ยวกับสินคาที่ป็น

มิตรกับสิ่งวดลอม 

ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ 
SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจ สีขยีวขตภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ฿นดาน 

1.  ดานการวางผน 
2.  ดานการจัดองคแกร 
3.  ดานการจัดกําลังคน 
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  ป็นการวิคราะหแชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ผูวิจัยเดนําบบสอบถามตรวจสอบความ
ถูกตองละนํามาวิคราะหแดย฿ชปรกรมสําร็จรูปประมวลผล ดยบงการวิคราะหแขอมูลออกป็นดังน้ี 
  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วเปของผูประกอบการ SMEs สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแเดกคาความถี่ละคารอยละ 
  ตอนที่  2  บบประมินศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู
ศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ดยมีปใจจัยที่นํามาประมินศักยภาพ เดก ดานการ
วางผน  ดานการจัดองคแกร ละดานการจัดกําลังคน สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแเดก คาความถี่ละคารอยละ ดยมี
กณฑแการวัดศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ซึ่งอางอิงตามกณฑแการประมินการผลิตที่
ป็นมิตรกับสิ่งวดลอม มี 3 ระดับ คือ ระดับดียี่ยม ตราสัญลักษณแ G สีทอง ระดับดีมาก ตราสัญลักษณแ G สีงิน 
ละระดับดี ตราสัญลักษณแ G สีทองดง (กรมสงสริมอุตสาหกรรมสิ่งวดลอม,2560) ดยผูทําการวิจัยเดทําการ
สนอการประมินศักยภาพการดํานินธุรกิจระดับที่หนึ่ง หมายถึง ศักยภาพการดํานินธุรกิจ฿นระดับพอ฿ช  ซึ่ง
หมายความวาผลการดํานินงานที่ระบุถึงความเมมีหรือเมมีการดํานินการตามขอคําถาม ระดับที่สอง หมายถึง 
ศักยภาพการดํานินธุรกิจ฿นระดับดี หมายความวาผลการดํานินงานที่ระบุถึงการดํานินการบาง ตเมป็นทางการ 
หรือเมมีการบันทึกป็นลายลักษณแอักษร หรือเมมีการพูดคุยหรือมีตเมพียงพอ ระดับที่สาม  หมายถึง ศักยภาพ
การดํานิน฿นระดับดีมาก หมายความวาผลการดํานินงานท่ีระบุวามีการดํานินการละมีการบันทึกป็นลายลักษณแ
อักษรหรือมีอยางพียงพอ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการประมินศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจ
สีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ฿นดานการวางผน  ดานการจัดองคแกรละดานการจัดกําลังคน 
รายละอียดดังตาราที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คาความถี่ละคารอยละของศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพฒันา
 สูศรษฐกิจสีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 

  ร๎อยละ(ความถี)่ 
ป๓จจัยประเมนิ เกณฑ๑ชี้วัด จังหวัด 

เลย 
n=60 

จังหวัด 
อุดรธานี 
n=218 

จังหวัด 
หนองคาย 

n=68 

จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

n=35 

จังหวัด 
บึงกาฬ 
n=13 

ด๎านการวางแผน 
1. มีการปรกึษา 
หารือพื่อวางผน 

1. เมมีการดํานินการ 
(ระดับพอ฿ช) 

26.70 
(16) 

13.70 
(30) 

22.00 
(15) 

25.70 
(9) 

38.50 
(5) 

การดาํนินกจิกรรม
รวมกัน 

2. มีการประชุม/พูดคุย
กัน (ระดับดี) 

68.30 
(41) 

50.50 
(110) 

72.10 
(49) 

62.90 
(22) 

46.20 
(6) 

 3. มีรูปบบการประชุม
อยางชัดจน (ระดับดี
มาก) 

5.00 
(3) 

35.80 
(78) 

5.90 
(4) 

11.40 
(4) 

15.40 
(2) 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

  ร๎อยละ(ความถี)่ 
ป๓จจัยประเมนิ เกณฑ๑ชี้วัด จังหวัด 

เลย 
n=60 

จังหวัด 
อุดรธานี 
n=218 

จังหวัด 
หนองคาย 

n=68 

จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

n=35 

จังหวัด 
บึงกาฬ 
n=13 

2.  มีการจัดทํา
ผนการทํางาน 

1. เมมีการจัดทําผน 
(ระดับพอ฿ช) 

26.70 
(16) 

8.70 
(19) 

22.10 
(15) 

14.30 
(5) 

7.70 
(1) 

฿หมีประสิทธิภาพ 2. มีการจัดทําผนต
เมมีการบันทึก (ระดับดี) 

51.70 
(31) 

57.30 
(125) 

70.60 
(48) 

62.90 
(22) 

69.20 
(9) 

 3.  มีการจัดทําผน 
ละบันทึกเว (ระดับดีมาก) 

21.70 
(13) 

34.00 
(74) 

7.40 
(5) 

22.80 
(8) 

23.10 
(3) 

3.  มีการ
ดํานินการตาม 

1. เมมีการดํานินการ
ตามผน (ระดับพอ฿ช) 

20.00 
(12) 

11.50 
(25) 

11.80 
(8) 

14.30 
(5) 

61.54 
(8) 

ผนที่วางเว 2.  มีการดํานินการ
ตามผนงานบางสวน
ตามสถานการณแ (ระดับดี) 

63.30 
(38) 

39.00 
(85) 

83.80 
(57) 

68.60 
(24) 

23.08 
(3) 

 3.  มีการดํานินการตาม
ผนงาน (ระดับดีมาก) 

16.70 
(10) 

49.50 
(108) 

4.40 
(3) 

17.10 
(6) 

15.38 
(2) 

4.  มีการนํา
ปใญหา฿นการ
ดํานินงานมา 

1. เมมีการนาํปใญหามา
ปรับปรุงผน (ระดับ
พอ฿ช) 

15.00 
(9) 

11.00 
(24) 

10.30 
(7) 

8.60 
(3) 

7.70 
(1) 

ปรับปรุง 2.  มีการนําปใญหามา
ปรับปรุงบาง (ระดับดี) 

61.70 
(37) 

42.20 
(92) 

67.60 
(46) 

37.10 
(13) 

61.50 
(8) 

 3.  มีการนําปใญหามา
ปรับปรุงอยางตอนื่อง 
(ระดับดมีาก) 

23.30 
(14) 

46.80 
(102) 

22.10 
(15) 

54.30 
(19) 

30.80 
(4) 

ด๎านการจัดองค๑กร 
1. มีการบงงาน
ละหนาท่ีความ 

1. เมมีการบงงาน 
(ระดับพอ฿ช) 

15.00 
(9) 

15.10 
(33) 

16.20 
(11) 

14.30 
(5) 

23.10 
(3) 

รับผิดชอบอยาง
ชัดจน 

2. มีการบงงานพรอม
หนาท่ีตเมมีการบันทึก
(ระดับดี) 

68.30 
(41) 

60.60 
(132) 

73.50 
(50) 

62.90 
(22) 

69.20 
(9) 

 3.  มีการบงงานพรอม
หนาท่ีละมีการบันทึก
อยางชัดจน (ระดับดีมาก) 

16.70 
(10) 

24.30 
(53) 

10.30 
(7) 

22.80 
(8) 

7.70 
(1) 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

  ร๎อยละ(ความถี)่ 
ป๓จจัยประเมนิ เกณฑ๑ชี้วัด จังหวัด 

เลย 
n=60 

จังหวัด 
อุดรธานี 
n=218 

จังหวัด 
หนองคาย 

n=68 

จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

n=35 

จังหวัด 
บึงกาฬ 
n=13 

2. พนักงาน
สามารถตัดสิน฿จ 

1. เมเด (ระดับพอ฿ช) 20.00 
(12) 

12.40 
(27) 

1.50 
(1) 

20.00 
(7) 

30.80 
(4) 

฿นงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. เด฿นบางกรณี 
(ระดับดี) 

65.00 
(39) 

62.80 
(137) 

91.20 
(62) 

80.00 
(28) 

61.50 
(8) 

 3.  เดดยเมตองถาม
จาของกิจการ (ระดับดี
มาก) 

15.00 
(9) 

24.80 
(54) 

7.30 
(5) 

0 
(0) 

7.70 
(1) 

3.  มีการกําหนด
กฎระบียบ(หรือ
ขอบังคับ)฿นการ 

1. เมมีการกําหนด
กฎระบียบ (ระดับ
พอ฿ช) 

16.70 
(10) 

17.00 
(37) 

20.60 
(14) 

8.60 
(3) 

38.50 
(5) 

ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

2.  มีการกําหนด
กฎระบียบตเมมีการ
บันทึก (ระดับดี) 

61.70 
(37) 

56.40 
(123) 

69.10 
(47) 

74.30 
(26) 

30.80 
(4) 

 3.  มีการกําหนด
กฎระบียบละมีการ
บันทึกอยางชัดจน 
(ระดับดมีาก) 

21.70 
(13) 

26.60 
(58) 

10.30 
(7) 

17.10 
(6) 

30.80 
(4) 

ด๎านการจัดกําลังคน 
1.  มีการกําหนด
คุณสมบัติ฿นการ 

1. เมมีการกําหนด
คุณสมบัติ (ระดับพอ฿ช) 

35.00 
(21) 

10.10 
(22) 

14.70 
(10) 

17.10 
(6) 

15.40 
(2) 

คัดลือกพนักงาน
ขาทํางาน 

2.  มีการกําหนด
คุณสมบัติตเมมีการ
บันทึก (ระดับดี) 

56.70 
(34) 

32.10 
(70) 

76.50 
(52) 

65.80 
(23) 

69.20 
(9) 

 3.  มีการกําหนด
คุณสมบัติละมีการ
บันทึกอยางชัดจน 
(ระดับดมีาก) 

8.30 
(5) 

57.80 
(126) 

8.80 
(6) 

17.10 
(6) 

15.40 
(2) 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
  ร๎อยละ(ความถี)่ 
ป๓จจัยประเมนิ เกณฑ๑ชี้วัด จังหวัด 

เลย 
n=60 

จังหวัด 
อุดรธานี 
n=218 

จังหวัด 
หนองคาย 

n=68 

จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

n=35 

จังหวัด 
บึงกาฬ 
n=13 

2.  มีการช้ีจง
กี่ยวกับการรับ 

1. เมมีการช้ีจง (ระดับ
พอ฿ช) 

21.70 
(13) 

4.20 
(9) 

17.60 
(12) 

5.70 
(2) 

23.10 
(3) 

คาตอบทน฿น
การทํางาน฿หก
พนักงานทราบ 

2.  มีการช้ีจงทาง
วาจา฿หพนักงานทราบ 
(ระดับดี) 

63.30 
(38) 

62.80 
(137) 

70.60 
(48) 

77.20 
(27) 

76.90 
(10) 

 3.  มีการช้ีจงป็น
อกสาร฿หพนักงาน
ทราบ (ระดับดีมาก) 

15.00 
(9) 

33.00 
(72) 

11.80 
(8) 

17.10 
(6) 

0 
(0) 

3.  มีการสง
พนักงานขารวม 

1.  เมมี (ระดบัพอ฿ช) 48.30 
(29) 

24.30 
(53) 

30.90 
(21) 

68.60 
(24) 

53.80 
(7) 

อบรมกับหนวย 
งานภายนอก 

2.  มีการ฿หพนักงาน
ขารวมอบรมป็น
บางครั้ง (ระดับดี) 

43.30 
(26) 

40.40 
(88) 

63.20 
(43) 

31.40 
(11) 

46.20 
(6) 

 3.  มีการ฿หพนักงาน
ขารวมอบรมป็น
ประจํา (ระดับดมีาก) 

8.40 
(5) 

35.30 
(77) 

5.90 
(4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 

 จากตารางที่  1  พบวา ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู
ศรษฐกิจสีขียวดานการวางผน สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี ฿นขอที่มีการปรึกษา 
หารือ พื่อวางผนดํานินกิจกรรมรวมกัน ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัด
ลย มีจํานวน 41 ราย คิดป็นรอยละ 68.30 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 110 ราย คิดป็นรอยละ 50.50 จังหวัด
หนองคาย จํานวน 49 ราย คิดป็นรอยละ 72.10 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 22 ราย คิดป็นรอยละ 62.90 ละ
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 6 ราย คิดป็น 46.20  
 มีการจัดทําผนการทํางาน฿หมีประสิทธิภาพ ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู฿นระดับดี 
เดก จังหวัดลย มีจํานวน 31 ราย คิดป็นรอยละ 51.70 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 125 ราย คิดป็นรอยละ 57.30 
จังหวัดหนองคาย จํานวน 48 ราย คิดป็นรอยละ 70.60 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 22 ราย คิดป็นรอยละ 
62.90 ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 9 ราย คิดป็น 69.20 
 มีการดํานินตามผนที่วางเว สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี จังหวัดที่
ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัดลย จํานวน 38 ราย คิดป็นรอยละ 63.30 จังหวัด
หนองคาย จํานวน 57 ราย คิดป็นรอยละ 83.80 ละจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 24 ราย คิดป็นรอยละ 68.60 
สวนจังหวัดที่ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับพอ฿ช เดก จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 ราย คิดป็นรอยละ 
61.54 ละจังหวัดที่ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดีมาก เดก จังหวัดอุดรธานี จํานวน 108 ราย คิด
ป็นรอยละ 49.50 
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 มีการนําปใญหา฿นการดํานินงานมาปรับปรุง สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี 
จังหวัดที่ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัดลย จํานวน 37 ราย คิดป็นรอยละ 61.70 
จังหวัดหนองคาย มีจํานวน 46 ราย คิดป็นรอยละ 67.60 ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 ราย คิดป็นรอยละ 61.50 
สวนจังหวัดที่ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดีมาก เดก จังหวัดอุดรธานี จํานวน 102 ราย คิดป็น
รอยละ 46.80 ละจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 19 ราย คิดป็นรอยละ 54.30 
 ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียวดานการจัดองคแกร 
สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี ฿นขอที่มีการบงงานละหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดจน 
ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัดลย มีจํานวน 41 ราย คิดป็นรอยละ 68.30 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 132 ราย คิดป็นรอยละ 60.60 จังหวัดหนองคาย จํานวน 50 ราย คิดป็นรอยละ 73.50 
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 22 ราย คิดป็นรอยละ 62.90 ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 9 ราย คิดป็นรอยละ 69.20 
 พนักงานสามารถตัดสิน฿จ฿นงานที่รับผิดชอบ ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู฿นระดับดี 
เดก จังหวัดลย จํานวน 39 ราย คิดป็นรอยละ 65.00 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 137 ราย คิดป็นรอยละ 62.80 
จังหวัดหนองคาย จํานวน 62 ราย คิดป็นรอยละ 91.20 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 28 ราย คิดป็นรอยละ  80 
ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 ราย คิดป็นรอยละ 61.50  
 มีการกําหนดกฎระบียบ (หรือขอบังคับ) ฿นการปฏิบัติงานของพนักงาน สวน฿หญผูประกอบการ SMEs 
มีศักยภาพอยู฿นระดับดี จังหวัดที่มีผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัดลย จํานวน 37 ราย 
คิดป็นรอยละ 61.70 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 123 ราย คิดป็นรอยละ 56.40 จังหวัดหนองคาย จํานวน 47ราย  
คิดป็นรอยละ 69.10 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 26ราย คิดป็นรอยละ 74.30 สวนผูประกอบการ SMEs จังหวัด
บึงกาฬ มีศักยภาพอยู฿นระดับพอ฿ช จํานวน 5 ราย คิดป็นรอยละ 38.50 
 ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียวดานการจัดกําลังคน 
สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพมีศักยภาพอยู฿นระดับดี ฿นขอที่มีการกําหนดคุณสมบัติ฿นการคัดลือก
พนักงานขาทํางาน สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัดลย จํานวน 34 ราย 
คิดป็นรอยละ 56.70 จังหวัดหนองคาย จํานวน 52 ราย คิดป็นรอยละ 76.50 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 23 ราย 
คิดป็นรอยละ 65.80 ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 9 ราย คิดป็นรอยละ 69.20 สวนผูประกอบการ SMEs จังหวัด
อุดรธานีมีศักยภาพอยู฿นระดับดีมาก จํานวน 126 ราย คิดป็นรอยละ 57.80 
 มีการช้ีจงกี่ยวกับการรับคาตอบทน฿นการทํางาน฿หกพนักงานทราบ ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัด
มีศักยภาพอยู฿นระดับดี เดก จังหวัดลย จํานวน 38 ราย คิดป็นรอยละ 63.30 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 137 ราย 
คิดป็นรอยละ 62.80 จังหวัดหนองคาย จํานวน 48 ราย คิดป็นรอยละ 70.60 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 27 ราย 
คิดป็นรอยละ 77.20 ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 10 ราย คิดป็นรอยละ 76.90  
 มีการสงพนักงานขารวมอบรมกับหนวยงานภายนอก สวน฿หญผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿น
ระดับพอ฿ช จังหวัดที่ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพ฿นระดับพอ฿ช เดก จังหวัดลย จํานวน 29 ราย คิดป็นรอยละ 
48.30 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 24 ราย คิดป็นรอยละ 68.60 ละจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 7 ราย คิดป็นรอยละ 
53.80 สวนจังหวัดที่ผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู฿นระดับมาก เดก จังหวัดอุดรธานี จํานวน 88 ราย 
คิดป็นรอยละ 40.40 ละจังหวัดหนองคาย จํานวน 43 ราย คิดป็นรอยละ 63.20 
 สรุปผลการศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว 
ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ฿นดานการวางผน พบวา ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดสวน฿หญเดมีการ
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ดํานินการ฿นระดับท่ีด ีมีพียงจังหวัดบึงกาฬทานั้นที่มผีลการศึกษาระดบัพอ฿ช฿นดานการเมดาํนินการตามผนงาน
ที่วางเว สําหรับดานการจัดองคแกร พบวา ผูประกอบการ SMEs อยูระดับที่ดีละดีมาก ตามลําดับ สวนผลการศึกษา
ระดับพอ฿ช พบวาผูประกอบการ SMEs ฿นจังหวัดบึงกาฬเมมีการกําหนดกฎระบียบการทํางานของพนักงาน 
฿นขณะดานการจัดกําลงคน พบวา สวน฿หญมีศักยภาพ฿นระดับดีละดีมาก ตามลําดับ ดยผลการดํานินงาน฿น
ระดับพอ฿ชของกลุมจังหวัดลย จังหวัดหนองบัวลําภู  ละจังหวัดบึงกาฬ เดก การเมมีการสงพนักงานขารวมการ
อบรมกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีกี่ยวของ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยรื่องศักยภาพดานการบรหิารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจ
สีขียว ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ผูวิจัยเดอภิปรายผลการวิจัยเดดังนี้ 
 ด๎านการวางแผน  พบวา ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดสวน฿หญเดมีการดาํนินการ฿นระดับที่ดี มีพียง
จังหวัดบึงกาฬทานั้นที่มีผลการศึกษาระดับพอ฿ช฿นขอการเมดํานินการตามผนที่วางเว นื่องจากการดํานินงาน
฿นธุรกิจ SMEs จะตองดํานินการตามผนงานที่กําหนดเวบางสวน ตบางครั้งอาจจะตองมีการปรับผนการ
ดํานินงานตามสถานการณแ฿นการดํานินธุรกิจ ชน การกิดปใญหาทางดานสภาพวดลอม สภาพดิน ฟูา อากาศ 
ตลอดจนสภาพทางดานศรษฐกิจ จึงทํา฿หการวางผนการดํานินงานอาจมีการปรบัปลีย่นตามสถานการณแที่กิดขึ้น
฿นตละวลา สอดคลองกับงานวิจัยของฒาลิศา ทาศรีภูละคณะ (2554) ศึกษารื่องนวทางการดํานินธุรกิจ
ภาย฿ตนวคิดธุรกิจสีขียวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พบวา การดํานินธุรกิจบบองคแรวมที่มีการ
พัฒนาอนุรักษแ ความถูกตอง จริยธรรม มีการวางผน กําหนดป็นวิสัยทัศนแ คานิยมองคแกร ดํานินงานละติดตาม 
กํากับ ตรวจสอบอยางสม่ําสมอ ละยังสอดคลองกับนวความคิดของศรษฐภูมิ  ถาชารี กลาววา การวางผนมื่อ
กําหนดขึ้นลว การนําเปสูการปฏิบัติ ผูบริหารจะตอง฿ชทคนิควิธีการพื่อผลักดัน฿หทรัพยากรที่ตอง฿ช฿นผนเด
ทํางานตามหนาท่ีละจะตองพยายามปรับผนละสภาพวดลอม฿หสอดคลองกันตลอดวลา 
 ด๎านการจัดองค๑กร  พบวา ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดสวน฿หญเดมีการดํานินการ฿นระดับที่ดี มี
พียงจังหวัดบึงกาฬทาน้ันท่ีมีผลการดํานินงานระดับพอ฿ช฿นดานการกําหนดกฎระบียบ นื่องจากการดํานินธุรกิจ
ดานการจัดการถือป็นปใจจัยที่สําคัญ฿นการการมอบหมายงานหรือภาระหนาที่฿หกพนักงาน พื่อ฿หพนักงาน
ปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่เดรับมอบหมายละจะตองมีการปฏิบัติงานตามกฎ ระบียบ ขอบังคับของหนวยงาน 
ตลอดจนสอดคลองกับกฎหมายรงงานตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของฒาลิศา ทาศรีภูละคณะ (2554) ศึกษา
รื่องนวทางการดํานินธุรกิจภาย฿ตนวคิดธุรกิจสีขียวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พบวา  ปใจจัยที่
สนับสนุน฿หธุรกิจประสบความสําร็จการดํานินธุรกิจภาย฿ตนวคิดธุรกิจสีขียว นอกจากมีครงสรางหลัก฿นองคแกร
ลวยังตองมีกฎหมาย มาตรฐานละขอบังคับท่ีสรางความชื่อมั่น฿หกผูบริภคเด ละตองพึงพาการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ทั้ง฿นดานขอมูล ดานความรู งินทุน฿นการดํานินธุรกิจ กฎหมาย มาตรฐานละขอบังคับที่ถูกตอง ชัดจน
ละการสนับสนุนการผูบริภคพราะหากเมมีผูบริภคตองการบริภคผลิตภัณฑแสีขียวธุรกิจสีขียวละเมอาจอยู
รอดเดละยังสอดคลองกับนวคิดของศรษฐภูมิ  ถาชารี กลาววา การจัดครงสรางองคแกรวิสาหกิจ SMEs ที่มี
ประสิทธิภาพควรป็นครงสรางที่เมซับซอน ทํา฿หกิดความคลองตัว ละลดความลาชา฿นการดํานินงาน สั่งงานเด
อยางทันทวงท ี
 ด๎านการจัดกําลังคน  พบวา ผูประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดสวน฿หญเดมีการดํานินการ฿นระดับที่ดี  
มีจังหวัดลย จังหวัดหนองบัวลําภูละจังหวัดบึงกาฬ มีผลการดํานินงานระดับพอ฿ช฿นดานเมมีการสงพนักงานขารวม
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อบรมกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กี่ยวของนื่องผูประกอบการ SMEs นั้นป็นการดํานินธุรกิจที่มีขนาดล็ก 
มีลูกจางจํานวนเมมากละการดํานินงานสวน฿หญป็น฿นรูปบบของครอบครวั จึงทํา฿หการสงคนงานขารวมอบรม
กับหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กี่ยวของนั้นอาจจะมีนอยหรืออาจจะเมมี ต฿นดานการบงงานละหนาที่
รับผิดชอบ฿หกพนักงานนั้นทางหนวยงานเดมีการกําหนดเวตั้งตกอนท่ีจะมีการรับสมัครพนักงานละมีการจง฿ห
พนักงานทราบลวงหนาวาจะตองปฏิบัติหนาที่อยางเร฿นหนวยงานสอดคลองกับงานวิจัยของฒาลิศา ทาศรีภูละคณะ 
(2554) ศึกษารื่องนวทางการดํานินธุรกิจภาย฿ตนวคิดธุรกิจสีขียวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
พบวา การดํานินธุรกิจภาย฿ตนวคิดธุรกิจสีขียงขององคแกรมีการตระหนักถึงสิ่งวดลอม สังคม ละชุมชน  
มีจิตสํานึก฿นการ฿ชทรัพยากรตาง ๆ มีความรับผิดชอบ฿นหนาที่การงานของตน ผูประกอบการจะตองมีความมุงมั่น
ละตั้ง฿จจริงที่จะประกอบธุรกิจภาย฿ตนวคิดธุรกิจสีขียวอยางทจริง ยึดมั่น฿นหลักการป็นตัวอยางที่ดีกพนักงาน 
หมั่นหาอกาส฿นการศึกษาหาความรูพิ่มติมกี่ยวกับธุรกิจของตนองอยางสม่ําสมอ 
 มื่อพิจารณาถึงกาวรกสูความป็นศรษฐกิจสีขียว (Growing the Green) ป็นขั้นตอนที่องคแกรตาง ๆ 
฿หความสําคัญกับการลงทุน สงสริมความตองการทางดานสินคาละบริการที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลอม฿หกับสังคมซึ่ง
ประกอบดวยการปรับปรุงกระบวนการทางการคาละมุงนนสินคาละบริการทางดานการดูลสิ่งวดลอม การจัด
จําหนายที่ลดการ฿ชพลังงาน ละการสนับสนุนความป็นผูประกอบการ฿นการจางรงงาน พบวา ศักยภาพของ
ผูประกอบการ SMEs ฿นจังหวัดอุดรธานี มีศักยภาพที่จะพัฒนาขาสูศรษฐกิจสีขียวป็นอันดับหนึ่งของขตภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 รองลงมาป็นจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดลย จังหวัดหนองคาย ละจังหวัดบึงกาฬ 
ตามลําดับ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถนําสนอขอสนอนะ฿นการวิจัยเดดังตอเปนี้ 
 1. ข๎อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  จากผลการวิจัยศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว 
ขตภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1 ผูวิจัยขอ฿หขอสนอนะศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ที่สามารถ
พัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว พื่อนําผลการวิจัยเป฿ชดังนี้ 
  1.1 ด๎านการวางแผน  ผูประกอบการ SMEs ควรมีการดํานินการวางผนละบันทึกเวป็นลาย
ลักษณแอักษร ทั้งนี้อาจทําการบันทึกอยางสรุปพื่อเม฿หกิดความยุงยากละควรทําการติดตามผลการดํานินธุรกิจ
อยางสม่ําสมอ พื่อทําการประมินสถานการณและปรับปลี่ยนผนงาน฿หสอดคลองละหมาะสมกับสถานการณแ
เด ฿นการวางผนการดํานินธุรกิจนั้นควรนะนํา฿หผูประกอบการคํานึงถึงปใจจัยวดลอมทางธุรกิจที่อาจสงผลตอ
การประมินธุรกิจ ชน ศักยภาพของพนักงาน นยบายของภาครัฐ การมือง ศรษฐกิจ ทคนลยี ป็นตน 
  1.2 ด๎านการจัดองค๑กร  ผูประกอบการ SMEs ควรมีการออกกฎระบียบที่จําป็น฿นการทํางานดย
รูปบบของกฎระบียบอาจอยู฿นรูปบบของขอตกลง฿นการทํางานรวมกันละทําการช้ีจงอยางเมป็นทางการหรือ
การพูดคุยพื่อช้ีจงหตุผล฿หพนักงานขา฿จ ชน ง่ือนเขการทํางานตางๆ ละกระบวนการทํางานที่กี่ยวของกับ
การประหยัดพลังป็น ป็นตน 
  1.3 ด๎านการจัดกําลังคน  ผูประกอบการ SMEs ควรมีหนวยงานที่กี่ยวของทําการศึกษาความ
ตองการ฿นการพัฒนาธุรกิจ พื่อออกบบหลักสูตรการอบรม฿หสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ฿นการ
ดํานินธุรกิจ หนวยงานที่กี่ยวของควรหาชองทาง฿นการสื่อสารประชาสัมพันธแกับผูประกอบการพื่อสรางความ
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ขา฿จอันดีละสรางชองทาง฿นการกระตุน฿หผูประกอบการห็นความสําคัญของการฝึกอบรม฿หกับพนักงาน ฿นกรณี
ที่ผูประกอบการป็นผูประกอบการขนาดล็กเมสะดวก฿นการสงพนักงานขารวม หนวยงานที่กี่ยวของควรทําการ
ผยพรขอมูลขาวสาร฿หป็นประยชนแตอการทํางานของพนังกาน ชน การลงบทความทางว็บเซตแ การสงอกสาร
ประชาสัมพันธแ ป็นตน 
 2. ข๎อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตํอไป 
  การศึกษาครั้งตอเปควร฿หความสําคัญละตระหนัก฿นรายละอียดของการบริหารจัดการที่กี่ยวของ
กับกับการวางผน การดํานินการ การควบคุมการทํางานขององคแการรวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลขาวสารที่กี่ยวของ 
ละทําการศึกษาชิงปรียบทียบกับความตองการละความพึงพอ฿จของลูกคา 
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ศักยภาพด๎านการทํองเท่ียวของตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
TOURISM POTENTIAL IN MUEN-WAI SUBDISTRICT MUEANG DISTRICT  

NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
 

ลักษมี โขมโนทัย1 เอกชัย ปานมาก2 จิระพงษ๑ พนาวงศ๑3 และ กนกมน รุจิรกุล4 
Laksamee Khomnotai1, Akekachai Panmak2, Jirapong Panawong3 

and Kanokmon Rujirakul4 
1,2,3,4อาจารยแหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวตอรแธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา 
 
บทคัดยํอ 
 ตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ถือป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีสถานที่ที่นาสน฿จหลายหงที่
หมาะตอการดินทางมาทองที่ยว หากตยังขาดชองทางละสื่อการประชาสัมพันธแที่ดีจึงเมป็นที่รูของประชาชน
ทั่วเป จากปใญหาที่กิดขึ้นคณะผูวิจัยมีความสน฿จที่จะศกึษารายละอียดกี่ยวกับสถานที่ท่ีสําคัญละมีความนาสน฿จ
ภาย฿นตําบลหมื่นเวย ดยนําขอมูลที่เดจากการศึกษามา฿ชจัดประภทหลงทองที่ยวละนําเปพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธแท่ีหมาะสม฿นอนาคต ผลจากการศึกษาพบวา สถานที่ที่นาสน฿จภาย฿นตําบลหมื่นเวยมีการกระจาย
ตัวอยู฿นกือบทุกหมูบานซึ่งสวน฿หญกี่ยวของกับประวัติศาสตรและขนบประพณีที่สืบทอดกันมา ทั้งนี้ผลที่เดจาก
การศึกษาสามารถนําเป฿ชพัฒนาสื่อสงสริมการทองที่ยวที่ หมาะสมกับตําบลหมื่นเวยดยอาจมุงนนดานการ
ประชาสัมพันธแพื่อกระตุนการสรางรายเด฿หกับชุมชน 
คําสําคัญ : ทองที่ยวหมื่นเวย, หลงทองที่ยวหมื่นเวย, ตําบลหมื่นเวย 
 
ABSTRACT 
 Muen-Wai sub-district is one of communities in Nakhon Ratchasima that has several 
interesting places for tourism. Many people do not know Muen-Wai, since they lack the 
appropriate publicizing and suitable publicizing channel. This research aims to study the detail of 
interesting places in Muen-Wai. After that we categorizes the tourist attractions based on the 
information of each place. The results from this study can be used as information to create the 
proper media for promoting Muen-Wai tourism. Moreover, such a media should contain the 
information to encourage the tourists to pay more. 
Keywords : Muen-Wai Tourism, Muen-Wai Tourist Attractions, Muen-Wai Subdistrict 
 
ความสําคัญและที่มาของป๓ญหาวิจัย 
 การทองที่ยวถือป็นอุตสาหกรรมที่สรางรายเดมหาศาล฿หกับนานาประทศ (Khosravi and Lim. 2013, 
636) ชนดียวกันกับประทศเทย ปใจจุบันรัฐบาลเดมีการกําหนดยุทธศาสตรแดานการสรางความสามารถ฿นการ
ขงขัน ดยหนึ่ง฿นปูาหมายของการกําหนดยุทธศาสตรแคือการสรางรายเดจากการทองที่ยวละบริการ 



 

 

1535 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2014, ค) ดังนั้นจึงจะห็นเดวาการทองที่ยวป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่รัฐบาล฿หความสําคัญ
ละสงสริมพื่อสรางรายเด ดยฉพาะอยางยิ่งการสงสริมการทองที่ยว฿นระดับชุมชน 
 จังหวัดนครราชสีมาป็นจังหวัดที่มีพื้นที่฿หญป็นลําดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกฉียงหนือ ละป็นลําดับที่ 
1 ของประทศ จังหวัดนครราชสีมายังนับวาป็นจังหวัดที่มีสําคัญนื่องจากป็นจังหวัดที่ปรียบสมือนประตูสูภาค
ตะวันออกฉียงหนือ อีกทั้งยังถูกจัดป็นหนึ่ง฿นมืองหลักทางดานการทองที่ยว นื่องจากจังหวัดนครราชสีมาป็น
หลงที่มีประวัติศาสตรแที่สําคัญ มื่อครั้งอดีตจังหวัดนครราชสีมา หรือ คราช ถือเดวาป็นมืองหนาดานที่สําคัญ฿น
สมัยผนดินสมด็จพระนารายณแมหาราช หงกรุงศรีอยุธยาเด ปรด฿หยายมืองคราชมาสรางป็นมืองที่มีปูอม
ปราการ คือ มืองคราฆะปุระ ละ มืองสมา จากนั้นเดตั้งนามมืองขึ้น฿หมจากการนําช่ือปูอมปราการทั้งสองมา
รวมกันป็น นครราชสีมา ต “คราช” ซึ่งป็นช่ือดั้งดิมของมืองยังคงป็นช่ือที่ถูกรียกขานกันอยูตลอดมาจนถึง
ปใจจุบัน มืองนครราชสีมา฿นอดึตมีการสรางกําพงกอดวยอิฐมี฿บสมาลอมรอบ มีปูอมตามกําพงมือง ๑๕ ปูอม มี
ประตูมืองสรางจากศิลาลงท้ังหมด 4 ประตู ตั้งอยูทั้ง 4 ทิศ ซึ่งมีช่ือดังตอเปนี้ (จังหวัดนครราชสีมา. 2013) 
 ประตูทางดานทิศหนือช่ือวาประตูพลสน หรือ รียกอีกช่ือหน่ึงวาประตูน้ํา 
 ประตูทางดานทิศ฿ตชื่อวาประตูเชยณรงคแ หรือ รียกอีกช่ือหน่ึงวาประตูผี 
 ประตูทางดานทางทิศตะวันออกช่ือวาประตูพลลาน หรือ รียกอีกช่ือหน่ึงวาประตูตะวันออก 
 ประตูทางดานทางทิศตะวันตกช่ือวาประตูชุมพล 
 ประตูมืองดิมที่ยังคงหลงหลือ฿หห็นอยู คือ ประตูชุมพล ตภายหลังเดมีการกอสรางประตูมืองทั้งสี่ขึ้น
฿หม฿นบริวณที่ตั้งดิมของตละประตู นอกหนือจากประตูมืองทั้งสี่ทิศลวนครราชสีมายังมีบราณสถาน ละ
รื่องราวตาง ๆ ที่คงคุณคาทางประวัติศาสตรแอีกมากมาย ชน วีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ ทศกาลขนมจีนประดก วัดศาลา
ลอย ปราสาทหินพิมาย ละบสถแกลางน้ํา 300 ปี ป็นตน 
 ฿นดานการทองที่ยวระดับชุมชน ตําบลหมื่นเวยถือป็นอีกหนึ่งตําบลของจังหวัดนครราชสีมาที่มี
ความสําคัญนื่องจากป็นตําบลกากมาตั้งตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งชาวชุมชนหมื่นเวยยังคงสืบสานวัฒนธรรมที่มีมา
ตั้งตครั้งอดีตมาจนถึงปใจจุบัน ชน การ฿ชภาษาคราช฿นการสื่อสาร ตําบลหมื่นเวย฿นปใจจุบันตั้งอยู฿นขตการ
ปกครองของอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งยังป็นหลงผลิตอาหารที่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นช่ือมากที่สุด฿นจังอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนหมูบานทั้งสิ้น 9 หมูบาน เดก หมู 1 บานประดก หมู 2 บานหมื่นเวย หมู 3 
บานนนตาสุก หมู 4 บานพนสูง หมู 5 บานคลองบริบูรณแ หมู 6 บานคกเผ หมู 7 บานหนองนาลุม หมู 8 บาน
คกผงาด ละหมู 9 บานคกเผสอง (อบต.หมื่นเวย. 2013c) นอกจากการมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ป็นภาษาคราช
ที่สืบสานกันมาอยางยาวนานลวตําบลหมื่นเวยยังป็นหลงผลิตอาหารที่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นช่ือมากที่สุด฿นจังอําภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา นั่นคือ ขนมจีน หากตป็นที่รูจัก฿นนามของ “ขนมจีนประดก” ที่ถูกตั้งช่ือตามหมูบาน
ประดก (หมู 1) ที่ป็นหลงผลิดสนขนมจีนดังกลาว นอกหนือจากสนขนมจีนลื่องช่ือลวภาย฿นตําบลหมื่นเวย
ยังมีสิ่งที่นาสน฿จอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งป็นที่ภาคภูมิ฿จของชาวตําบลหมื่นเวยหากตยังเมป็นที่รูจักของคนทั่วเป
ทั้งนี้สถานที่ดังกลาวป็นทั้งหลงทองที่ยวดานศาสนา บราณสถานศิลปวัฒนธรรม หลงทองที่ยวชิงนิ วศ ละ
มรดกทางภูมิปใญญาทองถิ่น ศูนยแการรียนรูดานการทําขนมจีนบบดั้งดิมของชาวประดก บสถแกลางน้ําอายุ 300 
ปี สะพานกากอายุกวา 100 ปี ป็นตน รวมเปถึงการมีมรดกทางภูมิปใญญาที่ชาวตําบลหมื่นเวยภาคภูมิ฿จหากตมี
นอยคนนักที่จะรูจักนั่นก็คือ หมอพื้นบาน฿นดานการรักษากระดูกที่มีการสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่นอยางยาวนาน 
(อบต.หมื่นเวย. 2013b) 
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 ดังที่เดกลาวมาลวขางตนจะห็นเดวาภาย฿นตําบลหมื่นเวย มีหลายสิ่งที่นาสน฿จเมพสนขนมจีนประ
ดกหากตยังเมป็นท่ีรูจักของบุคคลทั่วเปนื่องจากขาดสื่อ฿นการประชาสัมพันธแที่ดี พื่อป็นการยกระดับกิจกรรม
การทองที่ยวของตําบลหมื่นเวย ละพื่อ฿หสอดคลองกับยุทธศาสตรแ฿นดานการพัฒนาศักยภาพการทองที่ยวของ
ตําบลหมื่นเวย (อบต.หมื่นเวย. 2013a) ทางคณะผูวิจัยจึงล็งห็นถึงความสําคัญ฿นการผยพรละประชาสัมพันธแ
ถึงหลงทองที่ยวละสถานท่ีที่นาสน฿จภาย฿นตําบลหมื่นเวย พื่อ฿หบุคคลทั่วเปเดทราบ ทั้งที่ป็นหลงทองที่ยว
ดานศาสนา บราณสถานศิลปวัฒนธรรมละหลงทองที่ยวชิงนิวศ ละภูมิปใญญาทองถิ่น ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมี
วัตถุประสงคแ฿นการศึกษาสถานท่ีนาสน฿จภาย฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีศักยภาพ฿นการ
พัฒนาป็นหลงทองที่ยวละจํานกหลงทองที่ยวประภทตาง ๆ พื่อนําผลที่เดจากการเป฿ช฿นการพัฒนาสื่อ
สงสริมการทองที่ยวท่ีมีความหมาะสมตอหลงทองที่ยวตละประภท 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 พื่อศึกษาถึงหลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรแ บราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม หลงทองที่ยวชิงนิวศ ที่
อยูของผูรับสืบทอดมรดกทางภูมิปใญญา ภาย฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 อบต.หมื่นเวย หมายถึง องคแการบริหารสวนตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 สถานที่ทองที่ยว หมายถึง สถานที่ทองที่ยวทางประวัติศาสตรแ บราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม หลง
ทองที่ยวชิงนิวศ ที่อยูของผูรับสืบทอดมรดกทางภูมิปใญญา ศูนยแการรียนรู หรือ สถานที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นพื่อ
วัตถุประสงคแ฿นดานการทองที่ยวละนันทนาการ ท่ีอยูภาย฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ตัวทนจาก อบต.หมื่นเวย หมายถึง นายก อบต.หมื่นเวย 
 ตัวทนจากชุมชน หมายถึง ผูที่ถูกคัดลือกจากตัวทน อบต.หมื่นเวย฿หป็นตัวทนจากชุมชนตําบลหมื่น
เวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา เดก กํานันตําบลหมื่นเวยละผู฿หญบานท้ัง 9 หมูบานภาย฿นตําบลหมื่นเวย 
รวมจํานวน 10 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การทองที่ยวถือป็นกิจกรรมนันทนาการที่ผูคนสวน฿หญช่ืนชอบนื่องจากสามารถผอนคลายความครียด
จากงานที่ทําอยู ป็นประจํา ทั้งนี้การที่มนุษยแจะดินทางพื่อเปทองที่ยวที่฿ดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแหรือ
จุดมุงหมายที่ป็นรงจูง฿จ฿หเปทองที่ยว ซึ่งการทองที่ยวหงประทศเทยเดกําหนดรูปบบการทองที่ยวเวถึง 12 
ประภท (การทองที่ยวหงประทศเทย. 2553. 18-20;  สํานักงานสถิติหงชาติ. 2014) เดก หงทองที่ยวชิง
นิวศ หลงทองที่ยวทางศิลปะวิทยาการ หลงทองที่ยวทางประวัติศาสตรแ หลงทองที่ยวทางธรรมชาติ หลง
ทองที่ยวพื่อนันทนาการ หลงทองที่ยวทางวัฒนธรรม หลงทองที่ยวชิงสุขภาพนีาพุรอนธรรมชาติ หลง
ทองที่ยวประภทชายหาด หลงทองที่ยวประภทนีาตก หลงทองที่ยวทางธรรมชาติประภทถ้ํา หลงทองที่ยว
ทางธรรมชาติประภทกาะ ละ หลงทองที่ยวทางธรรมชาติประภทกง 
 จากความหลากหลาย฿นดานรูปบบการทองที่ยวนํามาสูกรอบนวคิด฿นดานการจํานกประภทหลง
ทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวย พื่อ฿หทราบถึงศักยภาพดานการทองที่ยวละการพัฒนาสื่อสงสริมการทองที่ยว
ภาย฿นตําบลหมื่นเวย฿หมีความหมาะสม ท้ังนี้กรอบนวคิดงานวิจัยสดงเดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบนวคิดงานวิจัย 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 คณะผูวิจัยมีวิธีดํานินการวิจัยละการก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเดสวนสียกับตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบดวย ตัวทนจาก อบต.หมื่นเวย ละตัวทนจากชุมชนตําบลหมื่นเวย รวมจํานวน 11 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  งานวิจัยฉบับนี้฿ชวิธีการศึกษาขอมูลความคิดห็นกี่ยวกับความตองการ฿นการประชาสัมพันธแสถานที่
ทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวยพื่อ฿หประชาชนทั่วเปที่เม฿ชคน฿นทองที่จังหวัดนครราชสีมาเดรูจัก ดย฿ชวิธีการ
จัดการประชุมพื่อ฿หประชากร฿นงานวิจัยเดรวมกันหารือ วิคราะหแความสําคัญของสถานที่ทองที่ยว ละความ
ตองการที่จะประชาสัมพันธแสถานท่ีที่อยูภาย฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา฿หป็นที่รูจัก 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  คณะผูวิจัยเดดํานินงานละรวบรวมขอมูลตาง ๆ ป็นขั้นตอน ดยดํานินการจัดการประชุมผูมีสวนเด
สวนสียกับตําบลหมื่นเวยพื่อรวมกันหารือ วิคราะหแความสําคัญของสถานที่ทองที่ยว ละความตองการที่จะ
ประชาสัมพันธแสถานท่ีที่อยูภาย฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา฿หป็นที่รูจัก ซึ่ง฿นการจัดประชุม
จะป็นการสดงความคิดห็นกี่ยวกับสถานที่สําคัญภาย฿นตําบลหมื่นเวยที่ผูมีสวนเดสวนสียกับตําบลหมืนเวยมี
ความตองการประชาสัมพันธแพื่อสงสริมการทองที่ยว฿นตําบลหมื่นเวย ทั้งนี้ผูขารวมประชุมทุกทานจะรวม
อภิปรายละสดงความคิดห็นถึงความหมาะสมของสถานท่ีที่เดถูกนําสนอขึ้นพื่อคัดลือก฿นการประชาสัมพันธแ 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ฿นขั้นตอนการวิคราะหแขอมูล คณะผูวิจัยเดรวมกันวิคราะหแรายละอียดของสถานที่สําคัญตาม
รายละอียดที่เดรับจากที่ประชุม พื่อกําหนดประภทสถานที่ทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวย ดยพิจารณาอางอิง
จากนิยามตามที่การทองที่ยวหงประทศเทยเดกําหนดเว (การทองที่ยวหงประทศเทย. 2553. 18-20;  
สํานักงานสถิติหงชาติ. 2014) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้เดจากการวิคราะหแขอสรุปที่ป็นผลจากการจัดประชุมกําหนดสถานที่
สําคัญสําหรับการประชาสัมพันธแพื่อสงสริมการทองที่ยว฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา ดยผู
ที่ขารวมประชุม คือ ผูมีสวนเดสวนสียกับตําบลหมื่นเวยจํานวน 11 คน ฿นการจัดประชุมครั้งนี้มุงนน฿หผูมีสวนเด
สวนสียกับตําบลหมื่นเวยจะรวมกันนําสนอสถานท่ีสําคัญของตําบลหมื่นเวยจากทุกหมูบาน รวมทั้งหมด 9 หมูบาน 
จากนั้นรวมกันวิคราะหแถึงความสําคัญละความหมาะสมของสถานท่ี฿นการประชาสัมพันธแพื่อการทองที่ยว 
 ภายหลังจากสร็จสิ้นการประชุมคณะผูวิจัยเดรวมกันสรุปผลจากการประชุม จากนั้นรวบรวมรายช่ือ
สถานท่ีสําคัญที่เดรับการคัดลือกจากท่ีประชุม฿หทําการประชาสัมพันธแพื่อการทองที่ยวตําบลหมื่นเวย ดยจัดรียง
ตามหมูบานทั้ง 9 หมูบานเดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายชื่อสถานท่ีสําคัญของตําบลหมื่นเวยยกตามหมูบาน 
หมูํบ๎านในตําบลหมื่นไวย รายชื่อสถานที่สําคัญ 
หมู 1 บานประดก 1) สวนสุขภาพ 

2) หมูบานศรษฐกิจพอพียง 
3) หมูบานกินดีมีสุข 
4) วัดประดก 
5) ศูนยแการรียนรูดานการทําขนมจีนบบดั้งดิม 
6) สวนดาวรือง 
7) สะพานยอนยุค 
8) สํานักปฏิบัติธรรม 

หมู 2 บานหมื่นเวย 1) รานหนมมยุริน 
2) วัดหมื่นเวย 
3) บสถแกลางน้ําอายุ 300 ปี (หมู 2) 
4) พระธาตุจุฬามณี (หมู 2) 
5) บานผลิตขาวหนียวปิ้ง 
6) บานทําเสกรอกอีสาน 
7) รงรียนหมื่นเวย 
8) รงประปาหมื่นเวย 

หมู 3 บานนนตาสุก 1) รงรียนชุมชนบาประดกคกเผ 
2) รงรียนกียรติคุณ 
3) รงงานขนมจีนอบหง 
4) รานหมอดิ๋น (ศูนยแผลิตละจําหนายขนมจีนอบหง) 
5) รานครูขก 
6) วิทยาลัยสารพัดชาง 
7) ศาลตา-ปูุ หมู 3 
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หมูํบ๎านในตําบลหมื่นไวย รายชื่อสถานที่สําคัญ 
หมู 4 บานพนสูง 1) หมูบานศรษฐกิจมั่งคัง่ 

2) ศูนยแการรียนรูศรษฐกิจพอพียงบานพนสูง 
3) ฝายชะลอน้ํา 
4) อบต.หมื่นเวย 
5) ชุมชนผูสูงอายุตําบลหมื่นเวย 
6) ชมรมจิตอาสาตําบลหมื่นเวย 
7) ราชประชาสมาศัยตําบลหมื่นเวย 
8) ศูนยแการศีกษานอกรงรียนตําบลหมื่นเวย 
9) สถานีตํารวจ 
10) รงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจําตําบลหมื่นเวย 
11) บานผลิตขนม฿สเส 
12) ศาลตา-ปูุ หมู 4 

หมู 5 บานคลองบริบูรณแ 1) สวนกษตร ผู฿หญศรี 
2) ฝายกักน้ํา 
3) ประตูระบายน้ําคลองชลประทาน 
4) รานขนมจีนครูยอด 
5) วัดคกประดู 
6) บานผลิตขนมเทยขายสง 

หมู 6 บานคกเผ 1) รานตนมะละกอ 
2) รานมพลอย 
3) รานศรีพชร 
4) วัดวฬุวนาราม (คกเผ) 
5) ปราชญแชาวบานดนตรีเทย 
6) บานผลิตผลเมดอง 
7) บานรับจัดต฿ะจีน 
8) ศาลตา-ปูุ หมู 6 

หมู 7 บานหนองนาลุม 1) ปราชญแชาวบานดานการรักษากระดูก 
2) หลงปลูกผักปลอดสารพิษ 
3) รงงานผลิตสนขนมจีน 
4) ฝายน้ําลน 
5) บานผลิตพริกกง 
6) บานผลิตหม่ํา 
7) ศาลตา-ปูุ หมู 7 

หมู 8 บานคกผงาด 1) ศูนยแวิทยุชุมชนคนหมื่นเวย 
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หมูํบ๎านในตําบลหมื่นไวย รายชื่อสถานที่สําคัญ 
2) ที่ทําการผู฿หญบาน หมู 8 
3) Central Home 

หมู 9 บานคกเผสอง 1) สวนมศรี 
2) รานมสมบุญ 
3) รานรือนประดก 
4) ศาลจา 
5) หลงผลิตขนมจีนบราณ 
6) รานนื้อยางขุนพล 

 
 ภายหลังจากรียบรียงรายช่ือสถานที่สําคัญที่เดจากผลการประชุมลว คณะผูวิจัยรวมกันคัดยกฉพาะ
สถานที่ที่มีความหมาะสม฿นการประชาสัมพันธแพื่อการทองที่ยวตําบลหมื่นเวย จากนั้นรวมกันวิคราะหแ
รายละอียดของสถานที่สําคัญตามรายละอียดที่เดรับจากที่ประชุม พื่อกําหนดประภทสถานที่ทองที่ยวภาย฿น
ตําบลหมื่นเวย นื่องจากหลงทองที่ยว฿นประทศเทยสามารถจํานกเดหลายประภทตามความสําคั ญละ
สภาพวดลอม (Sakulngam, et al. 2013, 336) ดังนั้น฿นการกําหนดประภทสถานที่ทองที่ยวคณะผูวิจัย฿ชการ
อางอิงตามที่การทองที่ยวหงประทศเทยเดนิยามเว (การทองที่ยวหงประทศเทย. 2553. 18-20;  สํานักงาน
สถิติหงชาติ. 2014) ทั้งนี้จากการรวมวิคราะหแ฿นรายละอียดสามารถจํานกออกป็น 5 ประภท ดังนี้ 
 1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น และมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดจิตใต้ส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ หรือ อาจเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่ หรือ บริเวณที่เคยมีเหตุการณ์ที่ส าคัญเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ 
 3) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พักผ่อนและเสริมสุขภาพ หรือ ให้ความรื่นรม 
 4) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความ
สนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว หรือ อาจมีกิจกรรมที่สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
 5) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีต และมีการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 หลังจากกําหนดประภทของหลงทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวยลวคณะผูวิจัยเดรวมกันจัดสถานที่
ทองที่ยวยกตามประภทตาง ๆ ดยพิจารณาจากรายละอียดที่เดรับจากที่ประชุมปรียบทียบกับนิยามที่เด
กําหนดเวดยการทองที่ยวหงประทศเทย ผลจากการจัดสถานท่ีทองที่ยวยกตามประภทสามารถสดงเดดังนี้ 
 
 
 
 



 

 

1541 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ภาพที่ 3 สถานท่ีทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวยจํานกตามประภทหลงทองที่ยว 
 

 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา ภาย฿นตําบลหมื่นเวยมีหลงทองที่ยวละสถานที่ที่นาสน฿จอยูหลายประภท ซึ่ง
ดยสวน฿หญจะกี่ยวของกับประวัติศาสตรและขนบประพณีที่มีการสืบทอดป็นมรดกสืบตอกันมาทั้ง฿นดานของ
ธรรมนียมที่ยังคงถือปฏิบัติอยูจนปใจจุบัน ชน ประพณีบวงสรวงศาลตา-ปูุ ของตละหมูบาน หรือ มรดกทางภูมิ
ปใญญา ชน ปราชญแชาวบานดานดนตรีเทยละปราชญแชาวบานดานการรกัษากระดูก นอกจากน้ียังมีศูนยแการรียนรู
ที่กี่ยวของกับกระบวนการทําขนมจีนประดกบบบราณที่สืบทอดกันมาตั้งตบรรพบุรุษ อีกท้ังยังมีศูนยแการรียนรู
ศรษฐกิจพอพียงบานพนสูง ซึ่งป็นศูนยแการรียนรูรวมสมัยที่ถายทอดความรูสูชุมชนละผูที่สน฿จ 
 จากการศึกษาละจํานกหลงทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมาออกป็น 
5 ประภทนั้นพื่อป็นการพิ่มความนาสน฿จละพื่อป็นการดึงดูดนักทองที่ยว฿หมาทองที่ยวเดมากขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับ ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538) ตถึงมวาตําบลหมื่นเวยจะมีหลงทองทียวท่ีนาสน฿จอยูหลายหงกระจายอยู
฿นกือบทุกหมูบาน หากตขาดการประชาสัมพันธและสื่อสงสริมการทองที่ยวที่หมาะสมทํา฿หประชาชนทั่วเปที่
เม฿ชคน฿นทองที่จังหวัดนครราชสีมาเมรูจักสถานที่ท่ีนาสน฿จหลานี้ ทั้งนี้พื่อ฿หสถานท่ีทองที่ยวของตําบลหมื่นเวย
ป็นที่รูจักละสามารถขาถึงเดงายทางผูมีสวนเดสวนสียกับตําบลหมื่นเวยเดรวมสดงความคิดห็นละสรุป
ประด็นเวดังนี้ 
 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลหมื่นไวยให้เป็นที่รู้จัก โดย
เลือกใช้สื่อสังคมที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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 2) สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในต าบลหมื่นไวยควรแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลหมื่นไวย เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีอาจไม่สามารถเดินทางไป
จนถึงสถานท่ีท่องเที่ยวได้ 
 3) อบรมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของต าบลหมื่นไวย และบุคลากรภายใน อบต.หมื่นไวย ให้สามารถสร้าง
สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองในกรณีที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้น
ใหม่ในอนาคต 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาขอมูลละสถานท่ีของหลงทองทียวภาย฿นตําบลหมื่นเวย พบวาหลงทองที่ยวของตําบล
หมืนเวยกระจายอยู฿นกือบทุกหมูบาน ยกวน หมู 8 บานคกผงาด ซึ่งสวน฿หญประกอบธุรกิจดานหอพักละ
รงรม พื่อป็นการสงสริมการทองที่ยวละกระจายรายเดสูชุมชนทุกหมูบาน คณะผูวิจัยมีขอสนอนะ฿หจัดทํา
สื่อสงสริมการทองที่ยวท่ีประกอบดวยขอมูลหลงทองที่ยวภาย฿นตําบลหมื่นเวยยกตามตละประภท ดยการ
ประยุกตแ฿ชทคนลยีสารสนทศ ซึ่งอาจประชาสัมพันธแผานทางสื่อสังคมออนเลนแ ชน Google Map หรือ Google 
Place นื่องจากเมมีคา฿ชจายละยังป็นที่นิยม฿ชงานท่ัวเปอีกท้ังยังสามารถ฿ชป็นครื่องนําทาง฿หนักทองที่ยวดิน
ทางขาสูหลงทองที่ยวเด นอกจากนี้฿นการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแควรพิ่มขอมูลที่ทําการผูนําชุมชนพื่อความ
สะดวก฿นการติดตอประสานงานหากนักทองที่ยวประสบปใญหาละพื่อประยชนแ฿นการประชาสัมพันธและ฿ห
คํานะนํา฿นการทองที่ยว รวมถึงการพิ่มขอมูลกี่ยวกับรานอาหารทองถิ่นพื่อประชาสัมพันธแ฿หประชาชนรูจักอีก
ทั้งยังป็นการกระตุนการ฿ชจายละสรางรายเดพิ่ม฿หกชุมชน 
 ประกาศคุณูปการ 
 คณะผูวิจัยขอสดงความขอบคุณนายสุภกิจ พธิ์เทรยแ นักศึกษาสังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวตอรแธุรกิจ ท่ี฿หความชวยหลือ฿นการลงพื้นที่พื่อจัดก็บรวบรวมขอมูล ละขอขอบคุณผูมีสวนเด
สวนสียกับตําบลหมื่นเวยละบุคลากรภาย฿น อบต.หมื่นเวยทุกทานท่ี฿หการอํานวยความสะดวก฿นดานการจัดก็บ
ขอมูลจนงานวิจัยฉบับนี้สําร็จลุลวง 
 ผลประโยชน๑ทับซ๎อน 
 คณะผูวิจัยเมมีขอขัดยง฿นรื่องผลประยชนแ ละ เมมีผลประยชนแทับซอน 
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1นักศึกษาระดับปริญญาทการบรหิารการศึกษา/คณะวิชาครุศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยแ 
1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยแ 

2ผูชวยศาสตราจารยแ มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัยแ 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย พื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาขต 3 ตามความคิดห็นของผูบริหาร ละครูผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ 
จํานกตามสถานภาพตําหนงละขนาดรงรียน กลุมตัวอยางคือประชากรจํานวน 372 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 186 คน ละครูผูปฏิบัติงานดานงบประมาณจํานวน 186 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวม
ขอมูล คือ บบสอบถามท่ีผูวิจัยเดสรางขึ้นละมีคาความช่ือมั่น 0.972 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก ความถี่ 
รอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคา อฟ ละวิธีการของ ชฟฟ กําหนดคาสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ดยรวมอยู฿นระดับ
มาก มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก  
 2. ปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตาม
สถานภาพตําหนง ดยรวมละรายดาน ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
 3. ปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตามขนาด
ของรงรียน ดยรวมละรายดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความคิดห็นละขอสนอนะพิ่มติมของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับ
สภาพการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 มีจํานวน
มากที่สุดคือ รงรียนควรมีจาหนาท่ีที่จบดานการงินละบัญชี มารับผิดชอบงานดานนี้ดยตรง รองลงมาคือ การขอ
งบประมาณตละครั้ง฿หมาเมพียงพอตอความตองการของรงรียนที่สนอเป ละควรมีจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
พัสดุดยตรง  
คําสําคัญ : สภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน  
 



 

 

1545 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the operation for The Budgeting Administration is schools 
under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3 according to the opinions of 
administrator and Budgetary teacher classified by positions and school sizes, and to collect the 
problems and suggestions related. The samples were 372 personnel, including 186 school 
administrators and 186 teachers, selected by determine sample sizes of the population. The 
research tool was the questionnaire constructed by the researcher with the reliability of 0.972. 
The statistics used to analyze the collected data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s method, Configure statistics of the level significant .05. The 
research revealed that; 
 1. The operation of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting Administration 
is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3. Totally at highest 
level.  
 2. Comp air the opinions of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting 
Administration is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3, 
Classification by position was at not different but all side of the level significant .05, when 
consider each side.  
 3. Comp air the opinions of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting 
Administration is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3, 
Classification by school sizes. All side different of the level significant .05 
 4. Comments and suggestions of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting 
Administration is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3, 
Have a comment Each budget request is not enough to meet the needs of the proposed school. 
should have financially and accountable staff. Take responsibility for this field directly. Schools 
must strictly follow the rules and have a current account.  
Keywords : The Budgeting  Administration is schools 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 เดกําหนด฿หสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะป็นนิติบุคคล ซึ่งป็นผล฿หภารกิจ อํานาจ หนาที่ ละความรับผิดชอบของรงรียน
ปรับปลี่ยนเป (พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  : 12) อีกทั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติพ.ศ. 2542 ละที่กเขพิ่มติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนด฿หกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารละการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ละการบริหารทั่วเป 
เปยังคณะกรรมการละสํานกังานขตพื้นที่การศึกษาละสถานศึกษา฿นขตพื้นที่การศึกษาดยตรง ความป็นนิติบุคคล
ของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะตองดํานินงานตางๆภาย฿ตกรอบของอํานาจหนาที่ตามกฎหมายละการบริหารงาน
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล ละการบริหารงานทั่วเปดังกลาวดวย (พระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติ พ.ศ. 2542 ละที่กเขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545.  2545 : 14)  



 

 

1546 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ตามนยบายการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด฿หมี
การจายตรงงบงินอุดหนุนของปีงบประมาณ 2549 ฿หกับสถานศึกษา พื่อบริหารจัดการบบบ็ดสร็จ คือ
สถานศึกษาจัดทําผนการ฿ชจายงบประมาณอง ดํานินการ฿ชจายละอนุมัติการบิกจายอง ละก็บอกสารละ
หลักฐานทั้งหมดเวที่สถานศึกษา ดย฿หสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่สงสริมสนับสนุนละกํากับดูล  
การบริหารงบประมาณงบงินอุดหนุน฿หป็นเปตามระบียบ หลักกณฑแที่กี่ยวของละถูกตองตามหลักการ จํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณรายจาย ของสวนราชการละรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจํานกออกป็น 5 ประภทงบรายจาย 
(สํานักงบประมาณ.  2548 : 1-14) ซึ่งจากการจัดสรรละอนงินงบประมาณ งบงินอุดหนุน฿หกับสถานศึกษา พื่อดํานินการ
บริหารจัดการดยตรงนี้ ทํา฿หสถานศึกษามีภารกิจละความรับผิดชอบ ฿นการบริหารงบประมาณพิ่มมากขึ้น ซึ่งป็น
ภารกิจละความรับผิดชอบที่ตองดํานินงาน฿หถูกตอง หากดํานินการเมถูกตองตามตามระบียบละหลักกณฑแ
ที่กี่ยวของ จะทํา฿หมีความผิดทางวินัย (ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ละที่กเข
พิ่มติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539.  2539 : 6) 
 การบริหารสถานศึกษา ฿น฿นชวงที่ผานมา มีลักษณะอิสระคลองตัวมากขึ้นตามหลักการบริหารดย฿ช
รงรียนป็นฐาน (รุง กวดง.  2546  : 18) สวนครงสรางอาจยืดหยุนเดตามขนาดรงรียนละลักษณะฉพาะ
ของรงรียนตละหง ฿หสอดคลองกับภารกิจหลัก เดกการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล ละการบริหารงานท่ัวเป ผูที่ทําหนาที่ดยตรงที่จะตองรับผิดชอบ฿นการบริหาร คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ตองมีความรูความสามารถ฿นการบริหารละจัดการศึกษา ฿หสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ละกิดประสิทธิผล ฿น
ทุกๆ ดาน 
 ประทศเทยประสบภาวะวิกฤตศรษฐกิจถดถอย ตั้งตปี พ.ศ. 2540 ป็นตนมาสงผลกระทบตอการ
บริหารองคแกรภาครัฐละภาคอกชน ละการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้นจึงมีการปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐ
นว฿หมที่นนการทํางานดยยึดผลลัพธแป็นหลัก มีการวัดผลลัพธและคา฿ชจายอยางป็นธรรม มีวิธีการทํางานที่มี
ความรวดร็วละคลองตัว มีความปรง฿ส฿น การตัดสิน฿จดยมีประชาชนป็นศูนยแกลาง ป็นปูาหมายหลัก฿นการปฏิรูป 
ละผลักดันระบบงบประมาณของประทศเทย฿หป็นครื่องมือสําคัญ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม การมือง การบริหาร
ทคนลยี สิ่งวดลอม มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติห็นชอบ ฿หมีการปรับปรุงระบบการจัดการ
งบประมาณป็นระบบบบมุงนนผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) ละ฿นปี 2544 เดปรับระบบ
งบประมาณป็นบบมุงนนผลงานตามยุทธศาสตรแ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ดยมี
สาระสําคัญ คือ พื่อ฿หสามารถจัดสรรงบประมาณเดอยางมีประสิทธิผล มีความปรง฿สละมีความป็นธรรม ระบบ
งบประมาณบบมุงนนผลงานจึงป็นระบบงบประมาณ ที่฿หความสําคัญกับการกําหนดพันธกิ จขององคแกร 
ปูาหมาย ละวัตถุประสงคแ กลยุทธแ ผนงานงาน/ครงการ อยางป็นระบบ มีการติดตามละประมินผลพื่อวัดผล
สําร็จของงาน ดยการช่ือมยงการบริหารจัดการทรัพยากร การงินละพัสดุ ที่สะทอน฿หห็นผลสําร็จของงานตางๆ 
ภาย฿ตระบบการบริหารกิจการบานมืองที่ดี (Good Governance) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
2553 : 5 - 6) 
 รงรียน฿นขตพื้นท่ีการศึกษาจึงป็นหนวยงานท่ีตองดํานินงาน ตามระบบงบประมาณตามที่กลาวมาลว 
ดังนั้นการปฏิบัติจึงตกตางเปจากดิมคอนขางมาก นับตั้งตระบบบัญชีจนถึงการดํานินการกี่ยวกับการรับจาย 
หรือกอหนี้ผูกพันตลอดถึงการรายงานละการตรวจสอบพื่อความมีประสิทธิภาพปรง฿ส ตลอดจนการมีความ
รับผิดชอบตอทรัพยากรการงินของรงรียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2546 : 165) การจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษา จึงตองป็นเปอยางคลองตัว ละกําหนด฿หรงรียนของรัฐมีอํานาจ฿นการปกครอง ดูล 
บํารุงรักษา฿ชละจัดหาผลประยชนแจากทรัพยแสินของรงรียน ท้ังที่ป็นท่ีราชพัสดุละอสังหาริมทรัพยแท่ีเดมาดยมี
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ผูอุทิศ฿ห หรือดยการซื้อ หรือลกปลี่ยนจากรายเดของสถานศึกษา พื่อ฿หกิดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชทรัพยากร
พื่อการศกึษา จําป็นตองปรับระบบบริหารงบประมาณ การงิน การบัญชีของรงรียน฿หหมาะสม (จริญ เวรวัจนกุล.  
2546 : 294) การบริหารการงินละงบประมาณมีความสําคัญ฿นการดํานินงาน ดยฉพาะงบประมาณรายจาย 
หากมีมากกินเปยอมสงผลกระทบตอภาวะศรษฐกิจของประทศ จะห็นเดวางบประม าณมีความสําคัญตอ
สถียรภาพละความมั่นคงป็นอยางมาก จึงจําป็นตอง฿หความสําคัญตอการบริหารงบประมาณ ตามบบอยาง 
กฎระบียบขอบังคับ ละปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ฿หสอดคลองกับระบบละวีธีการจัดการงบประมาณอยาง
หมาะสมกับสถานการณแ฿นปใจจุบัน พื่อ฿หทันตอความปลี่ยนปลงของภาวะศรษฐกิจลก งานงบประมาณของ
รงรียน ถือป็นหนวยงานยอยที่ตองรับผิดชอบหมือนหนวยงานท่ัว ๆ เป ซึ่งจะตองดํานินงานตามหลักการจํานก
รายจายตามงบประมาณ ดยกําหนดรายจายของสวนราชการละรัฐวิสาหกิจออกป็น 5 ประภทงบรายจาย เดก 
งบบุคลากร งบดํานินการ งบลงทุน งบงินอุดหนุน ละงบรายจายอื่นๆ (สํานักงบประมาณ.  2546 : 1-14)  
 รงรียน฿นตละสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษา มักประสบปใญหาลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ จาหนาที่
ขาดความรูความขา฿จ กอปรกับเมมีทักษะละประสบการณแ฿นการตรวจสอบ ตลอดจนเมห็นความสําคัญ จึงทํา฿ห
ขาดการปฏิบัติอยางจริงจัง ละนื่องจากป็นครูผูปฏิบัติงานสอนสวน฿หญตองมีภาระงานสอนละปฏิบัติงานอื่น ๆ มาก 
หากป็นเปเดควรจัด฿หมีจาหนาที่การงินละบัญชี ฿นสาขาตําหนงที่กี่ยวของกับการงินดยตรง (ดวงดือน กุลดี.  
2547 : 47) ละมื่อมีการปรับปรุงหรือปลี่ยนปลงระบบการบริหารการงิน พ.ศ. 2525 ทํา฿หจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การงินสวน฿หญ ขาดทักษะ ความชํานาญ ความขา฿จ฿นการดํานินงาน มื่อนํามาปฏิบัติ฿นรงรียนจึงเมถูกตอง
ตามระบียบทาที่ควรซึ่งจากการติดตามการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานัก งานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ของฝุายนิทศ ติดตาม ละประมินผลการจัดการศึกษาพบวาผูรับผิดชอบงาน
จัดทําหลักฐานดานการงิน บัญชี พัสดุ ปฏิบัติงานเมป็นเปตามผน นื่องจากผูรับผิดชอบ เมศึกษาอกสารกี่ยวกับ
งานการงิน บัญชี พัสดุ หัวหนางานกํากับติดตามเมตอนื่องสงผลกระทบตอการบริหารงบประมาณของรงรียน 
(สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3.  2557 : 10 -12) 
 จากการบริหารงบประมาณดังกลาวจะห็นวา รงรียนจะประสบความสําร็จเดนั้นขึ้นอยูกับการบริหาร
จัดการของผูบริหาร ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ ละผูมีสวนกี่ยวของกับรงรียน รวมมือปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
ปรับปรุงระบบงบประมาณบบมุงนนผลงาน ซึ่งป็นสวนหนึ่งของผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2540 – 2544 
ทั้งนี้ป็นพราะวาระบบงบประมาณปใจจุบัน ฿หความสําคัญรื่องปใจจัยนําขามากกวาผลผลิต นนการควบคุมการ
จัดสรรงบประมาณอยางขมงวด หนวยงานทุกระดับครงครัด฿นการบิกจายงบประมาณ ละการบริหารงินสด 
ดังนั้นจึงทํา฿หการจัดสรรงบประมาณ มีรายละอียดคอนขางมาก ป็นภาระสําหรับจาหนาที่ที่ดํานินงาน฿นตละระดับ 
จึงทํา฿หมีจุดออนหลายประการชน ขาดการช่ือมยงระหวางนยบาย จุดหมาย ละผลของการดํานินงาน 
งบประมาณจะถูกยกออกป็นสวน ๆ ทํา฿หมองห็นภาพรวมเดลําบาก เมชัดจน หนวยงานบริหารงานเดคอนขางลําบาก 
พราะเดรับงบประมาณเมคอยนนอน฿นตละปี ซึ่งอาจทํา฿หการดํานินงานเมตอนื่อง ละงบประมาณที่จัดสรร
เมคอยสอดคลองกับนยบายละจุดหมาย ของการพัฒนาประทศ (สํานักงบประมาณ.  2546 : 18) 
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัย฿นฐานะที่มีสวนรวม฿นการวางผนจัดทําละ
จัด฿ชงบประมาณ฿นรงรียนจึงสน฿จที่จะศึกษา สภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ตามความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ 
พื่อนําผลการวิจัยเป฿ชประยชนแ฿นการปรับปรุงบริหารงบประมาณรวมเปถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รงรียน฿หมีความกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นเป 
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วัตถุประสงค๑การวจิัย 
 1. พื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ ตามความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
 2. พื่อปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพ
การบริหารงบประมาณ฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตาม
สถานภาพตําหนง ละขนาดของรงรียน 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. การบริหารงบประมาณหมายถึง การจัดทํางบประมาณประจํา ปีของหนวยงาน ดยกําหนดผนงาน
ละครงการตลอดจนกิจกรรมตางๆของหนวยงาน ฿หสอดคลองกับพันธกิจ หรือภารกิจตามกฎหมายที่หนวยงาน
นั้นจะตองปฏิบัติตลอดจนนยบายของรัฐบาล 
 2. สภาพการบริหารงบประมาณ หมายถึง ลักษณะที่ป็นอยูจริง ของการดํานินงานปใจจุบันอยูจริง ฿น
การดํานินการบริหารงบประมาณบงออกป็น 4 ดานเดก 
  2.1 ดานการวางผนงบประมาณ หมายถึง มีการจัดทําประมาณการรายเดของสถานศึกษาลวงหนา 
3 ปี มีการจัดทําประมาณการคา฿ชจายลวงหนา 3 ปี การนําสนอขอมูลจากผนกลยุทธแมา฿ชป็นฐาน฿นการ
วางผนงบประมาณระยะปานกลางการรียงลําดับความสําคัญของกลยุทธแที่จะทํา฿หนยบายของหนวยงานบรรลุผล
สําร็จความสอดคลองของผนกลยุทธแกับยุทธศาสตรแกระทรวงผนกลยุทธแของหนวยงานกําหนดปูาหมายระยะยาว
ที่สงผลตอความสําร็จของผลลัพธแ จัดทํารายละอียดผนงบประมาณ ผนงาน ครงการมีความชื่อมยงกับผลผลิต
ละผลลัพธแ มีการวางระบบควบคุมการ฿ชงบประมาณดย฿ชผนป็นครื่องมือ มีการสรุปรายงานผลทางการงินตอ
หนวยงานบังคับบัญชา ครู บุคลากร นักรียน คณะกรรมการสถานศึกษาละชุมชนมีสวนรวม฿นการจัดทําผน 
  2.2 ดานการตรวจสอบติดตามประมินผล หมายถึง การตรวจสอบติดตามการ฿ชงินละผลการ
ดํานินงาน มีนวทางการปฏิบัติ จัดทําผนการตรวจสอบ ติดตามการ฿ชงินทั้งงินงบประมาณละงินนอก
งบประมาณของสถานศึกษา฿หป็นเปตามผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ละผน การ฿ชงบประมาณรายเตร
มาสจัดทําผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดํานินงานตามขอตกลงการ฿หบริการผลผลิตของสถานศึกษา฿หป็นเป
ตามผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณละผนการ฿ชงบประมาณรายเตรมาสจัดทําผนการกํากับตรวจสอบ
ติดตามละปูองกันความสี่ยงสําหรับครงการที่มีความสี่ยงสูง จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม ละนิทศ 
พรอมทั้งสนอขอปใญหาที่อาจทํา฿หการดํานินงานเมประสบผลสําร็จ พื่อ฿หสถานศึกษารงกปใญหาเดทัน
สถานการณแ รายงานผลการดํานินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานละ สรุปขอมูลสารสนทศ
ที่เดละจัดรายงานขอมูลการ฿ชงบประมาณผลการดํานินงานของสถานศึกษา 
  2.3 ดานการระดมทรัพยากรละการลงทุนพื่อการศึกษา หมายถึง การระดมทรัพยากรบุคคล฿น
ชุมชน฿หมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาดยนําประสบการณแ ความรอบรูความชํานาญละภูมิปใญญาทองถิ่นของ
บุคคลดังกลาว มา฿ช พื่อ฿หกิดประยชนแทางการศึกษาละยกยองชิดชูผูที่สงสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  2.4 ดานการบริหารการงินละบัญชี หมายถึง การบิกจายงิน ป็นปใจจุบัน ถูกตอง ครบถวน ละมี
อกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีทุกครั้ง หลักฐานหรืออกสารที่จําป็นพื่อ฿ช฿นการลงบัญชีมีการอนุมัติกอน
จายทุกครั้ง มีการบันทึกรับรูครุภัณฑแป็นสินทรัพยแป็นปใจจุบันการกําหนดความรับผิดชอบ฿นการลงบัญชีมีการยก
หนาที่ดานบัญชี การงิน การตรวจสอบมีการคํานวณคาสื่อมราคาทรัพยแสินป็นปใจจุบันครูการงิน มีความรู 
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ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿นดานการงินมีการพัฒนาพื่อพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการงินของรงรียน
ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบมีการควบคุม ติดตาม กํากับการ฿ชงบประมาณ การจัดทําอกสารรายงานผลการ฿ช
งบประมาณของรงรียน การนําสนอผลรายงานการ฿ชงบประมาณของรงรียนตอผูกี่ยวของละสาธารณชน 
  2.5 ดานการบริหารพัสดุละสินทรัพยแ หมายถึง การจัดทําขอมูลสินทรัพยแของสถานศึกษาดยสํารวจ
วัสดุ ครุภัณฑแ ท่ีดิน อาคารละสิ่งกอสรางทั้งหมดพื่อทราบสภาพการ฿ชงาน การจัดทําทะบียนคุมทรัพยแสินที่ป็น
วัสดุ ครุภัณฑแ฿หป็นปใจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากงินงบประมาณละงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่เดจากการ
บริจาคที่ยังเมเดบันทึกคุมเวดยบันทึกทะบียนคุมราคา วันวลาที่เดรับสินทรัพยแรวมเปถึง การจัดทําระบียบการ฿ช
ทรัพยแสินที่กิดจากการจัดหาของสถานศึกษา ดยความห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. สถานภาพตําหนง หมายถึงสถานภาพของตละบุคคลประกอบเปดวย 
  3.1 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึงผูอํานวยการรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3  
  3.2 ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ หมายถึงครูที่เดรับมอบหมายทําหนาที่ดานการบริหารงบประมาณ 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 
 4. ขนาดของรงรียน หมายถึงการจัดขนาดของสถานศึกษาดย฿ชจํานวนนักรียนป็นกณฑแ฿นการ
กําหนดขนาดรงรียน จํานกป็น 3 ขนาด คือ ตามกณฑแของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.1 ขนาด฿หญ จํานวนนักรียนตั้งต 301 คนขึ้นเป 
  4.2 ขนาดกลาง จํานวนนักรียนตั้งต 121 – 300  คน 
  4.3 ขนาดล็ก จํานวนนักรียนเมกิน 120 คน 
 5. สํานักงานขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 หมายถึงหนวยงานทางการศึกษาที่กิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ดานการศึกษาของรงรียนมี 4 อําภอประกอบดวย อําภอครบุรีอําภอสิงสาง อําภอปใกธงชัย อําภอวังน้ําขียว 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ป็นการวิจัยชิงสํารวจ (Survey Research) พื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ฿น
รงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ผูวิจัยดํานินตามขั้นตอนดังตอเปนี้ 
 1. ประชากร 
 2. ครื่องมือท่ี฿ชก็บรวบรวมขอมูล   
 3. การก็บรวบรวมขอมูล   
 4. การวิคราะหแขอมูล   
 5. สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้เดกผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 186 รงรียน จํานวน
ทั้งสิ้น 372 คน จํานกตามขนาดของรงรียน ป็น 3 ขนาด คือ ขนาด฿หญ จํานวน 22 รงรียน จํานวน 44 คน 
ขนาดกลาง 66 รงรียน จํานวน 132 คน ขนาดล็ก 98 รงรียน จํานวน 196 คน  
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 2. กลุมตัวอยาง ฿ชประชากร 
 
ตาราง จํานวนประชากรละกลุมตัวอยางของผูบริหารละครทูี่ปฏิบัติงานงบประมาณจํานกตามขนาดรงรยีน 

จํานวนประชากรจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน ผ๎ูบริหาร 
ครูที่ปฏิบัติงาน 
งบประมาณ 

รวมประชากร 

1.  ขนาด฿หญ 22 22 44 
2.  ขนาดกลาง 66 66 132 
3.  ขนาดล็ก 98 98 196 
รวม 186 186 372 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ลักษณะของครื่องมือ 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นการวิจัย฿นครั้งนี้ป็นบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น บง
ออกป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ป็นบบสอบถามกี่ยวกับรายละอียดของผูตอบบบสอบถาม ลักษณะป็นบบตรวจสอบ
รายการ (Check -list) 
 ตอนที่ 2 ป็นบบสอบถามสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ตามความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูปฏิบัติงานงบประมาณป็นบบ
มาตราสวนประมาณคาของลิคิรแท  (Likert’s  Rating  Scale)  บงระดับความคิดป็น  5  ระดับ ดังน้ี 
   5 หมายถึงมีการปฏิบัติมากทีส่ดุ 
   4 หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
   3 หมายถึงมีการปฏิบัติปานกลาง 
   2 หมายถึงมีการปฏิบัตินอย 
   1 หมายถึงมีการปฏิบัตินอยที่สดุ 
 ตอนที่ 3 ป็นคําถามปลายปิด (Open – ended Form) พื่อ฿หกลุมตัวอยางเดสดงความคิดห็น ละ
ขอสนอนะอื่น ๆ ที่นอกหนือจากที่เดกลาวมาลว กี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
 ขั้นตอนในการสร๎างเคร่ืองมือ 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล฿นการวิจัยครัง้นี้  ป็นบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นดยมีขั้นตอน฿น
การสรางดังนี ้
 1. ศึกษาอกสารนวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
จากอกสารที่มีอยูทั้ง฿นละตางประทศ 
 2. กําหนดกรอบนวคิด฿นการสรางบบสอบถามตามความมุงหมายของการวิจัย 
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 3. กําหนดวัตถุประสงคแของการสรางครื่องมือ 
 4. นําขอมูลจากการศึกษาคนความาสรางครื่องมือ 
 5. นําบบสอบถามสนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลักตรวจสอบความถูกตองดานนื้อหา ความ
ละอียดดานภาษาพื่อ฿หเดคําถามที่ชัดจนละครอบคลุม 
 6. ปรับปรุงละกเขขอคําถามตามคํานะนําอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนําเป฿หผูช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความที่ยงตรงชิงประจักษแ (Face Validity) จํานวน 3 ทานคือ 
  6.1 นางอรวรรณ สุประพัฒนแภคา วุฒิการศึกษา ศศบ. สาขา ภาษาเทย ตําหนงครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิศษ รงรียนบานหนองวง ผูช่ียวชาญดานภาษา 
  6.2 นายศราวุธ  รจนาวรรณ วุฒิการศึกษา ศษ.ม. สาขา หลักสูตรละการสอนตําหนง
ศึกษานิทศกแชํานาญการพิศษ สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 1 ผูชี่ยวชาญดานสถิติ 
  6.3 นายภิรมยแ  ข็มพุดซา วุฒิการศึกษา ศศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ตําหนงผูอํานวยการชํานาญ
การพิศษ รงรียนวัดมวง ผูชี่ยวชาญดานนื้อหา 
 7. นําบบสอบถามที่เดจากการตรวจสอบ มาปรับปรุงกเขอีกครั้งลวนําสนออาจารยแที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแอีกครั้งพื่อที่จะเดบบสอบถามที่สมบูรณแยิ่งข้ึน 
 8. นําบบสอบถามเปทดลอง฿ชกับบุคลากรที่เม฿ชกลุมตัวอยาง ฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 2 จํานวน 30 คน 
 9. นําบบสอบถามมาหาคาอํานาจจํานกบบสอบถามป็นรายขอ ดยทดสอบดวย t-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือคา t มีคา 1.75 ขึ้นเปถือผานกณฑแที่กําหนดเว (อางอิง) ผลปรากฏวามีคาอํานาจ
จํานกอยูระหวาง 2.10 ถึง 6.01 

 10. นําบบสอบถามมาหาคาความช่ือมั่น (α) ดยหาคาสัมประสิทธิอลฟาตามวิธีของครอนบาค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏวามีคาความช่ือมั่น .972  
 11. นําบบสอบถามฉบับสมบูรณแเป฿ชก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอเป 
 
ผลการวิจัย  
 การวิจัย฿นครั้งนี้ ป็นการศึกษาความคิดห็นที่มีตอสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียนสังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ผูวิจัยเดนําสนอผลการวิคราะหแขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 1. สัญลักษณแที่฿ชวิคราะหแขอมูล 
 2. การวิคราะหแขอมูล 
 3. ผลการวิคราะหแขอมูลดังตอเปนี้ 
 สัญลักษณแที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล 
 พื่อ฿หกิดความขา฿จตรงกัน การสนอผลการวิคราะหแ ผูวิจัยจึงเดกําหนดสัญลักษณแที่฿ช฿นการนําสนอ
ขอมูลดังนี ้

   X   ทนคาฉลี่ย 
  S.D.  ทนสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
  t  ทน คาสถิติที่฿ชพิจารณา฿น t -distribution 
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  F  ทนคาสถิติที่฿ชพิจารณา฿น F– distribution 
  *  ทนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  **  ทนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ฿นการวิคราะหแขอมูลสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ผูวิจัยขอนําสนอขอมูลดยบงป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ศึกษากี่ยวกับขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามสภาพตําหนงละขนาดของรงรียน 
 ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
 ตอนท่ี 3 ปรียบทียบความคิดหน็ของผูบริหารสถานศกึษา ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตาม
สภาพตําหนง 
 ตอนท่ี 4 ปรียบทียบความคิดหน็ของผูบริหารสถานศกึษา ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตาม
ขนาดของรงรียน มื่อพบความตกตางของคาฉลี่ย฿นตละดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการปรียบทียบ
ความตกตางป็นรายคูตามวิธีของชฟฟ 
 ตอนท่ี 5 ความคิดห็นละขอสนอนะพิ่มติม กี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัด
สํานักงานขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ตอนท่ี 1 ศึกษากี่ยวกับขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม จํานกตามสภาพตําหนงละขนาดของรงรียน 
ดังตาราง จํานวนละรอยละกี่ยวกับขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน ร๎อยละ 
กลุมตัวอยาง 
1.  สถานภาพตําหนง 

372 100.00 

     1.1  ผูบริหาร 186 50.00 
     1.2  ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ 186 50.00 
2.  ขนาดของรงรียนที่ปฏิบัติงาน   
     2.1  ขนาด฿หญ (จํานวนนักรียนตั้งต 301 คนขึ้นเป) 44 11.80 
     2.2  ขนาดกลาง (จํานวนนักรียนตั้งต 121 – 300  คน) 
     2.3  ขนาดล็ก (จํานวนนักรียนเมกิน 120 คน) 

132 
196 

35.50 
52.70 

 

 

 จากตาราง พบวา ผูตอบบบสอบถาม จํานวน 372 คน มื่อจํานกตามสภาพตําหนง ป็นผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 186 คน ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ จํานวน 186 คน คิดป็นรอยละ 50 มื่อจํานกตาม
ขนาดของรงรียน สวน฿หญปฏิบัติงาน฿นรงรียนขนาดล็ก จํานวน 196 คน คิดป็นรอยละ 52.70 รองลงมาคือ
รงรียนขนาดกลาง จํานวน 132 คน คิดป็นรอยละ 35.50 ละขนาด฿หญ จํานวน 44 คน คิดป็นรอยละ 11.80 
ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดห็นของผูบริหารละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ
฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ทั้งดยรวมละรายดาน 
 

ตาราง คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ตามความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ
 กี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
 ขต 3 ดยรวมละรายดาน 

 

 จากตาราง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ มีความคิดห็นกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก ( X  = 3.99 ) มื่อพิจารณาป็นรายดาน  พบวา  ทุกดานมีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก ดยดานท่ีมีคาฉลี่ย
สูงสุดคือดานการวางผนงบประมาณ ( X  = 4.22) รองลงมาคือดานการบริหารการงินละบัญชี ( X  = 4.21) สวน
ดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสุดคือดานการบริหารพัสดุละสินทรัพยแ ( X  = 3.61) 
 การปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตาม
สถานภาพตําหนง 
 

ตาราง  ปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการ
 บริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานก
 ตามสถานภาพตําหนง ดยรวมละรายดาน 

ข๎อ 
 

สภาพการบริหารงบประมาณ 
 

ระดับความคิดเห็น 

t ผ๎ูบริหาร 
ครูที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานการวางผนงบประมาณ 4.14 0.33 4.31 0.46 3.94** 
2. ดานการตรวจสอบติดตามประมินผล 3.78 0.31 4.00 0.25 7.31** 
3. ดานการระดมทรัพยากรละการลงทุนพื่อการศึกษา 3.80 0.17 3.9 0.11 9.50** 
4. ดานการบริหารการงินละบัญช ี 4.39 0.51 4.03 0.29 8.50** 
5. ดานการบริหารพัสดุละสินทรัพยแ 3.51 0.54 3.70 0.30 4.21** 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.21 4.03 0.22 3.55** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด๎าน ข๎อความ X  S.D. ความหมาย อันดับท่ี 

1. ดานการวางผนงบประมาณ 4.22 0.41 มาก 1 
2. ดานการตรวจสอบติดตามประมวลผล 3.89 0.30 มาก 3 
3. ดานการระดมทรัพยากรละการลงทุนพื่อการศึกษา 3.88 0.16 มาก 4 
4. ดานการบริหารการงินละบัญชี 4.21 0.45 มาก 2 
5. ดานการบริหารพัสดุละสินทรัพยแ 3.61 0.45 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.99 0.21 มาก  
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 จากตาราง 4.8 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณ฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ดยรวมละรายดาน
ตกตางกันที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยความคิดห็นของผูบริหารละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3พบวาดยรวมละราย
ดานมีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการบริหารงบประมาณของรงรียน มีกฎระบียบขอบังคับ
ป็นกรอบนวทาง฿นการปฏิบัติงาน ฿หผูที่กี่ยวของปฏิบัติตามอยางครงครัดถูกตอง ซึ่งรงรียนก็เดคัดลือก
ผูปฏิบัติงานที่มีความหมาะสม มีความซื่อสัตยแ สุจริต ละมีความรับผิดชอบงานที่เดรับมอบหมาย ผลการวิจัย
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของธงชัย ปรมชนมแ (2550 : 70 - 71) เดศึกษา กี่ยวกับสภาพละปใญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี ขต 1 พบวาดย
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กศินี  บัวน้ําออม (2551 : 105) เดศึกษาสภาพละปใญหาการ
บริหารงบประมาณของรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 พบวาขาราชการ
ครูละบุคลากรทางการศึกษาที่กี่ยวของกับการบริหาร งบประมาณรงรียน มีความคิดห็นตอสภาพการบริหาร
งบประมาณดยรวมอยู฿นระดับมากสอดคลองกับ รัตนา ศักดิ์ศรี (2555 : บทคัดยอ) เดศึกษารื่องสภาพละปใญหา
การบริหารงบประมาณ฿นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขต 29 พบวาความ
คิดห็นของขาราชการครูตอสภาพการบริหารงบประมาณดยรวมอยู฿นระดับมากละยังสอดคลองกับ จิตมณพิสุทธิ์ 
ยารัมยแ (2557: บทคัดยอ) เดศึกษารื่องสภาพการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขต 32 พบวาความคิดห็นของผูบริหารละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณดยรวมอยู฿นระดับมากละมื่อปรียบทียบความคิดห็นของขาราชการครูที่มีตําหนงละ
ขนาดของสถานศึกษาตางกัน 
 2. ปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษา ละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตาม
สถานภาพตําหนง พบวา ดยรวมตกตางกันที่ระดับ .01 ตมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาทุกดานตกตางกันที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจป็นพราะวา ผูบริหารละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณห็นความสําคัญของการบริหาร
งบประมาณ฿นรงรียน รวมทั้งเดปฏิบัติตามระบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเดมอบอํานาจ
ละความรับผิดชอบลงเป฿หรงรียนสามารถบริหารงบประมาณที่มีความคลองตัว ยืดหยุน ปรง฿ส ตรวจสอบเด 
ละบรรลุปูาหมายตามผนงาน พื่อ฿หกิดประยชนแสูงสุดละคุมคา ดยยึดหลักการบริหารที่มุงนนผลสัมฤทธิ์ 
ละการบริหารที่มุงนนผลงาน ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล (2550 : บทคัดยอ) 
ศึกษารื่อง การบริหารงบประมาณ฿นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารละครูการงิน มีความคิดห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณ฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ขต 2 ดยรวมละดานการวางผนงบประมาณ ดานการรายงาน
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ทรัพยแสินทางการงินละผลการดํานินงาน ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจาง ละดานการบริหารทางการงินละการควบคุมงบประมาณ เมตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กศินี  บัวนํ้าออม (2551 : 105) เดศึกษาสภาพละปใญหาการบรหิารงบประมาณของรงรียน สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 พบวาขาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาที่กี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณรงรียน มีความคิดห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณดยรวมอยู฿นระดับมาก สวนปใญหาอยู
฿นระดับนอยทุกดาน ละมื่อปรียบทียบ ความคิดห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณตามขนาดของรงรียน 
พบวาดยภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 3. ปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ กี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานกตามขนาดของ
รงรียน พบวาดยรวมละรายดานตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจป็นพราะ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละที่กเขพิ่มติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  2542 : 20 ) เดกระจาย
อํานาจการบริหารราชการเปสูรงรียน 4 ดาน เดก ดานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล 
ละดานบรหิารทั่วเป ซึ่งรงรียนทุกหงตองจัดครงสรางการบริหารตามนวทางสงสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ป็นนิติบุคคล ตามนวทางดังกลาวมีกรอบระบียบขอบังคับท่ีป็นนวทาง อีกทั้งผูที่มีสวนกี่ยวของตองขารับการ
ฝึกอบรมอยางตอนื่อง มีระบบท่ีทันสมัยขึ้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ คณาพจนแ  พิสุทธ์ิธนภัทรแ 
(2551 : บทคัดยอ) เดวิจัยรื่อง การศึกษาสภาพปใญหาการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยแ ขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารละหัวหนางานบริหาร
งบประมาณ มีความคิดห็นตอสภาพปใญหา บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ป็นนิติบุคคล ดยรวม
ละรายดานมีปใญหาอยู฿นระดับนอย ยกวนการจัดทําละสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณละ
ดานการตรวจสอบติดตามประมินผล รายงานผลการ฿ชงินละผลการดํานินงานมีปใญหา฿นระดับปานกลางละ
ความคิดห็นตอสภาพปใญหาการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ป็นนิติบุคคล สังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยแ ขต 1 ของผูบริหารละหัวหนางานบริหารงบประมาณดยรวมละรายดานเม
ตกตางกัน สําหรับการปฏิบัติงานอยู฿นสถานศึกษาท่ีมีขนาดตกตางกัน ทั้งดยรวมละรายดานตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญทัย สุระมุล (2550 : บทคัดยอ) ศึกษารื่อง การบริหาร
งบประมาณ฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงาน฿นรงรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดห็นตอสภาพ การบริหารงบประมาณ฿นสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีขต 2 ดยรวมละดานการวางผนงบประมาณ ดาน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง ดานการรายงาน ทรัพยแสินทางการงินละผลการดํานินงาน ตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหวางรงรียนขนาดล็กกับรงรียนขนาดกลาง ละระหวางรงรียนขนาดล็กกับ
รงรียนขนาด฿หญ ตกตางกัน สวนดานการบริหารทางการงินละการควบคุมงบประมาณ เมตกตางกัน 
 4. ความคิดห็นละขอสนอนะพิ่มติมของผูบริหารสถานศึกษาละครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ 
กี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
พบวาประด็นที่มีจํานวนมากที่สุด คือรงรียนควรมีจาหนาที่ที่จบดานการงินละบัญชี มารับผิดชอบงานดานนี้
ดยตรงท้ังนี้อาจป็นพราะวา รงรียนสวน฿หญขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถละช่ียวชาญดานนี้ดยตรง 
อีกทั้งขอบขายการปฏิบัติงานจําป็นตองปฏิบัติ฿หถูกตอง ต฿นสภาพปใจจุบันจะพบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
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บริหารงบประมาณเดมอบหมาย฿หครูผูสอนซึ่งมีภาระงานสอนคอนขางมาก อาจทํา฿หการดํานินงานเมมี
ประสิทธิภาพผูปฏิบัติจําป็นตองมีความสียสละอุทิศวลาพราะงานท่ีรับผิดชอบมีความสี่ยงคอนขางสูง พราะหาก
ปฏิบัติเมถูกตองจะสงผลตอตําหนง฿นหนาท่ี฿นดานวินัยของขาราชการ สอดคลองกับงานวิจัยของอานนทแ รืองวุฒิ 
(2548 : 73) เดศึกษาปใญหาละนวทางกปใญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดขตพื้นที่
การศึกษานครนายก พบวามีปใญหาการบริหารงบประมาณดานการบริหารการงินละบัญชีกิดจากบุคลากรเมมี
ความรู ความชํานาญ฿นการปฏิบัติงานทางดานการงินละบัญชีทาที่ควร สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกร สุกิน 
(2549 : 52) เดศึกษาปใญหาการปฏิบัติงานดานงบประมาณกี่ยวกับการงินละบัญชีของรงรียนมัธยมศึกษา 
พบวา ปใญหาการปฏิบัติงาน กิดจากผูที่รับผิดชอบงานการงินละการบัญชีจะตองทํางานดวยความรอบคอบ ละ
ระมัดระวัง หากมีการดํานินการที่เมถูกตองตามระบียบ ถือวาป็นความผิดรายรง จะสงผลกระทบตอตําหนง
หนาท่ี฿นปใจจุบันละอนาคตเด 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ฿นครั้งนี้ ผูวิจัยเดสนอนะนวทาง฿นการพัฒนาการบริหารงบประมาณ ฿หกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตอเปนี้ 
 1. ขอสนอนะ฿นการนําเป฿ช 
  1.1 รงรียนควรวางผนการกํากับดูลการดํานินงานดานการงินการบัญชี การระดมทรัพยากร 
ละการลงทุนพื่อการศึกษาดยรางขอตกลง฿นคํารับรองปฏิบัติราชการที่จะสนอตอขตพื้นที่การศึกษา ฿นการ
จัดทําคําของบประมาณพื่อป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานลวงหนา พ่ือ฿หหนวยงานบรรลุตามวิสัยทัศนแ ละพันธกิจ
ของรงรียน ตามนยบายของรัฐบาล ซึ่งจะกอ฿หกิดผลประยชนแตอสวนรวมละองคแกรอยางสูงสุด 
  1.2 รงรียนควรติดตามดยสรางครื่องมือมาทําการตรวจสอบการบริหาร การงิน การจัดทําบัญชี 
ทะบียนคุมประภทตางๆ ท้ังการงินละพัสดุ฿หป็นปใจจุบัน 
  1.3 รงรียนควรกําหนดมาตรการปูองกันความสี่ยง฿นการดํานินงานนของรงรียน ดยการ
ประชาสัมพันธแ฿หตละฝุาย฿นรงรียนทราบรายการทรัพยแสินของรงรียน รวมทั้งปิดอกาส฿หบุคลากรทุกฝุายขา
มามีสวนรวม฿นการดํานินงานดานงบประมาณดยผูมีสวนกี่ยวของตองรายงานกี่ยวกับการบริหารงิ นนอก
งบประมาณ฿หป็นปใจจุบัน 
  1.4 รงรียนควรดํานินการควบคุมภาย฿นตามหลักกณฑแ มาตรการละวิธีการที่สํานักงานตรวจงิน
ผนดินกําหนด 
  1.5 รงรียนควรประสานงาน฿หบริการกับจาหนาที่พัสดุ กลุมบริหาร กลุมสาระการรียนรู ละงาน 
฿นการจัดซื้อ-จัดจาง ละบิกจายพัสดุ 
  1.6 การกําหนดกณฑแนวทางการจัดสรรงบประมาณรงรียนตองมีการพิจารณา฿หละอียดรอบคอบ 
ควรคํานึงถึงสภาพพื้นฐานของรงรียนละความหมาะสม สอดคลองกับนยบายงบประมาณ ดังนั้นบุคคลากรที่มี
หนาที่กําหนดกณฑแ฿นการจัดสรรงบประมาณตองมีความรอบคอบละหาขอยุติ฿หเดวาจะ฿ชกณฑแ฿นการจัดสรร
งบประมาณอยางเร จึงจะทํา฿หกิดประยชนแสูงสุด 
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  1.7 จาหนาที่งบประมาณ ตองมีวิจารณญาณทีดีมีความรูรอบตัวดานตาง ๆ พื่อ฿ชประกอบการ
พิจารณา฿หมีประสิทธิภาพดีที่สุดตองปิดกวางรับฟใงความคิดห็นของทุกฝุายพื่อนํา มาป็นขอมูล฿นการจัดการ
งบประมาณ฿หกิดประยชนแสูงสุดตอองคแกรละสวนรวม 
  1.8 รงรียนควรมีการฝึกอบรม฿หจาหนาที่งบประมาณที่ขาดประสบการณและคุณสมบัติเมตรงกับ
งานที่ทําพื่อ฿หมีศักยภาพสูงขึ้น฿นกรณีที่มีการปรับปลี่ยนหนาที่ของบุคลากรจากสาหตุตางๆ พื่อ฿หสามารถ
ทํางานดานงบประมาณเดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.9 รงรียนตองมีขอมูลพื้นฐาน฿นการทํางบประมาณ การทํางบประมาณ฿หกิดประยชนแสูงสุดตอง
อาศัยขอมูลที่สมบูรณแทุกดาน ชน ระบียบการงินตาง ๆ กณฑแมาตรฐานครุภัณฑแระบียบการจายงินคาตอบทน
การเปราชการ ขอมูลจํานวนนักศึกษา ผนการรียนตลอดจนติดตอประสานงานความรวมมือ ดยวิคราะหแ
สภาพวดลอมทั้งภาย฿นละภายนอก ที่สามารถอื้อประยชนแตอการปฏิบัติงาน ละจุดออนที่ตองปรับปลี่ยน
กเข฿หงานสําร็จลุลวงตามปูาหมายที่กําหนด 
 2. ขอสนอนะพื่อการวิจัยตอเป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยปใจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยกี่ยวกับความพรอมตอการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 ของผูบริหาร 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยกี่ยวกับความพียงพอของงินงบประมาณตอการบริหารงบประมาณของ
รงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
  2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยกี่ยวกับปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการบริหารงบประมาณของรงรียนสังกัด
สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยลมนี้มีวัตถุประสงคแคือ 1) พื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
นักศึกษาช้ันปีที่1 กอนละหลังรียน ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning 2) พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของ
นักศึกษาท่ีรียนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ที่
ลงทะบียนรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผูวิจัย฿ชการสุมกลุมตัวอยาง
บบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 กลุม รวมทั้งสิ้น 103 คน ดยบงป็นกลุมควบคุมจํานวน 50 
คน  ละกลุมทดลอง จํานวน 53 คน ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย เดก บบทดสอบกอนรียน บบทดสอบหลังรียน 
บบประมินความพึงพอ฿จ สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตราฐาน ละการ
ทดสอบคาท ี  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระหวางกอนการทดลองละหลังการทดลอง
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังการทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนกอนการทดลอง 
 2. ผลการวิคราะหแความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่มีตอดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการ
พัฒนาการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 พบวา นักศึกษามีความพึงพอ฿จตอการรียนการ
สอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ดยมีคะนนฉลี่ยทากับ 4.13  
คําสําคัญ :  Moodle E-learning, ผลสัมฤธิ์ทางการรียน, ความพึงพอ฿จ  
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ABSTRACT 
 This research aimed 1) to examine the achievement of the students before and after 
studying Foundation English by using Moodle E-Learning, 2) to investigate the experimented 
students’ satisfaction towards the use of Moodle E-Learning. The samples were the first-year 
students enrolling Foundation English in the first semester 2017. There were 103 students 
selected by Cluster Random Sampling and then were divided into 2 groups: a control group of 50 
students and an experimental group of 53 students. The research instruments pre-test and post-
test, media evaluation form, and a satisfaction form. Statistics used in this study were mean, 
standard deviation and t-test.  
 The results revealed that: 
 1. the students’ achievement before and after studying Moodle E-learning was different 
with statistical significance of .01 It was found that the achievement results of after studying were 
higher than before studying.  
 2. in terms of the students’ satisfaction towards Moodle E-Learning, it showed that 
overall satisfaction was at a high level with average score of  4.13.  
Keywords : Moodle E-learning learning achievement satisfaction 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นปใจจุบันนี้ป็นที่ทราบกันดยทั่วเปวาภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศที่มีความสําคัญ฿นฐานะ
ภาษาสากล ที่฿ช฿นการติดตอสื่อสารกับประทศตางๆ ทั่วลก ดยฉพาะประทศเทยมีผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับ ที่ 11 ที่มุงนนการสรางความพรอม฿นการขาสูประชาคมอาซียน ดวยการพัฒนาบุคลากร ละ
สริมสราง สถาบันการศึกษา฿หมีมาตราฐานรวมทั้งสงสริมการพัฒนาศักยภาพของยาวชนละประชาชนดาน
ภาษาอังกฤษ พื่อรองรับการขาสูประชาคมอาซียน รวมทั้งจะตอง฿ชภาษาอังกฤษ฿นการคนควาหาความรูจาก
อินทอรแน็ต ละสื่อการรียนรูที่มีความหลากหลายขึ้น   
 อยางเรก็ตาม ป็นที่ยอมรับกันทั่วเปวาด็กเทยสวน฿หญเมชอบรียนภาษาอังกฤษ มีผูสน฿จศึกษาหา
สาหตุวาทําเมด็กเทยจึงเมคอยสน฿จรียนวิชาภาษาอังกฤษ ละมุงนนเปที่การปรับปรุงวิธีการสอนดวยวิธีตางๆ 
พื่อ฿หเดผลตรงตามความสามารถละศักยภาพของผูรียน ควรนนที่กระบวนการรียนรูภาษาอังกฤษของผูรียน 
)Cohen,1990  (หรือรูปบบการรียน ) Learning styles( ของผูรียนกอน การศึกษารูปบบการรียนภาษาอังกฤษ 
(English language learning styles) ป็นสิ่งที่นาสน฿จพราะจะทํา฿หผูสอนเดรูละขา฿จลักษณะละรูปบบการ
รียนภาษาอังกฤษของผูรียนละสามารถนําผลการศึกษามาปรับปรุงละพัฒนากิจกรรม฿นช้ันรียน อกสาร 
ประกอบการสอน การมอบหมายงาน บรรยากาศ สภาพวดลอม สื่อการรียนละปรับปลี่ยนวิธีการสอน฿ห
สอดคลองกับรูปบบการรียนรูของผูรียนซึ่งสามารถชวยสงสริมประสิทธิภาพของการรียนรูภาษาอังกฤษดยคําถึง 
ความตกตางระหวางบุคคล ทํา฿หผูรียนมีความสามารถรียนรู พัฒนาตนองเดละพิ่มขีดความสามารถของ
ตนอง฿นการขาสูประชาคมอาซียน฿นอนาคต  
 ปใญหาการรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือผูรียนเมตระหนักถึงความจําป็นหรือประยชนแของภาษาอังกฤษ 
การที่จะสอนภาษาอังกฤษ฿หเดผลตามความมุงหมายนั้นตองอาศัยความพรอมทั้งทางดาน ครู ตํารารียน อุปกรณแ 
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การรียนการสอน ละอื่นๆ ดยฉพาะอยางยิ่ง ปริมาณละคุณภาพของครูที่ตองป็นผูทรงคุณวุฒิพียงพอกับการที่ 
จําป็นตองสอนภาษาอังกฤษ฿หกับผูรียนท่ัวประทศ (สุมิตรา อังวัฒนกุล. 2539 : 14-15)   
 ฿นปใจจุบันนี้การสอนออนเลนแ (E-learning) นับวาป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เดปลี่ยนปลงวิธีการ 
รียนที่ป็นอยูบบดิมป็นการรียนที่฿ชทคนลยีกาวหนา ชน อินทอรแน็ต อินทราน็ต ดาวทียม ถาจะมอง
ภาพของการศึกษาก็จะกอประยชนแ฿นดานการขยายอกาสทางการศึกษา ละกอ฿หกิดประสิทธิภาพสูงสุด มื่อ 
ทียบกับงบประมาณการลงทุน  ละระยะวลา฿นการดํานินการลวการ฿หบริการการศึกษาผานครื่อขาย
อินทอรแน็ต ถือวาคุมคาที่สุด ละทคนลยีที่฿ช฿นการรียนการสอนออนเลนแผานระบบอินทอรแน็ต  
 จะห็นเดวา การรียนการสอนผานว็บ จะป็นการรียนรูดย฿ชอินทอรแน็ตป็นครื่องมือรวมกับการ 
ออกบบการสอน พื่อ฿หผูรียนเดขาถึงหลงรียนรูซึ่งอาจจะ฿ชการรียนการสอนผานว็บทั้งระบบ หรืออาจจะ฿ช
บางสวนก็เด 
 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงเดนําระบบการบริหารจัดการดานการรียนการสอนหรือ LMS (Learning 
Management System) ซึ่งป็นนวัตกรรม฿หมที่ขามาชวยจัดระบบการรียนการสอน฿หป็นระบบมากขึ้นบบครบวงจร
ดยอาศัยทคนลยีคอมพิวตอรและทคนลยีการสื่อสารป็นครื่องมือสําคัญของการรียนรูอีกทั้งยังป็นครื่องมือท่ี 
สนับสนนุ฿หกิดการรียนรูเด฿นทุกที่ทุกวลาตามหลักการของ E-Learning นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการดานการ
รียนการสอนยังป็นซอฟทแวรแสําหรับการบริหารจัดการรายวิชาที่รวบรวมครื่องมือซึ่งออกบบเวพื่ออํานวยความ 
สะดวกกผู฿ชงาน฿นการจัดการรียนการสอนออนเลนแ (ภูวญา กฤษฎาธนกิตติ์. 2556 : 3-4 )  
 มีงานวิจัยตางๆ ที่กลาวถึงประยชนแของการนําระบบการบริหารจัดการดานการรียนการสอนห รือ 
LMS (Learning Management System) มา฿ชทํา฿หนักศึกษามีคะนนสูงขึ้น ละตั้ง฿จรียนขึ้น ชน งานวิจัยของ (ศรา
ยุทธ นียนกระทก ละอุษานาฎ อื้ออภิสิทธ์ิวงศแ. 2557 : 401-406) ท่ีพบวา ระบบการจัดการรียนการสอนบบ
ออนเลนแท่ีจะชวยสนับสนุนการทํางานละการรียนของครูละนักรียน ดยขอดีของระบบดังกลาวคือ฿ชงานเดงายละ
ครอบคลุมความตองการของผู฿ชมากที่สุด (สุนตร สืบคา. 2552 : 15-22) เดศึกษาความพึงพอ฿จของนักศึกษาตอการ
รียนการสอนผานว็ปดวยปรกรม Moodle E-learning เดกลาวเว฿นขอสนอนะวา ควรมีการจัดตรียมความพรอม
ดานอุปกรณและระบบครือขายอินทอรแน็ต หากอุปกรณและระบบครือขายเมมีประสิทธิภาพ หรือเมมีการจัดการที่ดี
อาจสงผลลาชา฿นการขาสูบทรียน สงผล฿หความสน฿จละตั้ง฿จรียนลดลง ป็นตน ครื่องมือสนับสนุนการรียนการ
สอน ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ตอง฿ชวลา฿นการรียนรูละทําความขา฿จคอนขางมาก ผูรียนมี
ความพึงพอ฿จ฿นทุกขอคําถาม฿นระดับมาก ยกวนการชวย฿หผูรียนกิดความขา฿จ฿นบทรียนมากขึ้น ละการสราง
บรรยากาศ฿นหองรียน฿หนาสน฿จการทํา฿หผูรียนกิดความขา฿จ฿นบทรียนมากขึ้น การทํา฿หผูรียนมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ละการสงสริม฿หมีการติดตอสื่อสารเดตลอดวลา  
 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี เด฿หความสําคัญกับสื่อการสอนนอกจากจะป็นครื่องมือท่ีชวย฿ห
การรียนการสอนดํานินเปอยางมีประสิทธิภาพลวสื่อการสอนยังสามารถทํา฿หผูรียนขา฿จละสามารถนําเป
ประยุกตแ฿ชงานเดจริง฿นอนาคต การจัดการรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรีมุงนนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ คือสามารถทํางานเดทันทีท่ีสําร็จการศึกษานอกจากวิธีการสอนที่นน฿นชิงปฏิบัติลว สื่อการสอนที่
฿ช฿นมหาวิทยาลัยก็ป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการรียนการสอน มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี ป็นหนวยงาน
การศึกษา ที่ล็งห็นคุณคาของสื่ออิล็กทรอนิกสแ พื่อนํามา฿ชสนับสนุนการรียนการสอน ดยสงสริม฿หอาจารยแสราง
สื่ออิล็กทรอนิกสแหากตสื่อการรียนการสอนนั้นมีความจําป็นมากทางลือก฿หมของมหาวิทยาลัย พื่อ฿หมีสื่อ
อิล็กทรอนิกสแ฿ช฿นการรียนการสอนก็คือการซื้อสื่ออิล็กทรอนิกสแสําร็จรูป  
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ดังนั้นผูวิจัยเดนําวิธีการรียนการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning มา฿ช฿นการรียนการสอน ฿น
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งป็นครื่องมือที่฿ช฿นการจัดการบทรียน สามารถ฿สภาพนิ่ง ภาพคลื่อนเหว สียง 
หรือคลิปวิดีอเด  สวนของการจัดทําบบฝึกหัดทําเดหลาย ชนบบตัวลือก ติมคํา การขียนบรรยายบบสั้น หรือ
บบยาว (ชุดาภัค ดชพันธแ.  2553 : 1) ซึ่งการทําบบฝึกนี้สามารถจัดก็บบบฝึกหัดลงคลังขอมูลขอสอบเด มื่อมี
การสรางบทรียน฿หม สามารถดึงบบฝึกหัดหรือบบทดสอบที่กี่ยวของมา฿ชงานเดดยเมตองสราง฿หม ทั้งหมด 
(จันทรแสุดา งามชัด. 2551 : 11-16 )  
 
วัตถุประสงค๑การวจิัย 
 1. พื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกอนละหลงัรียนดยการ฿ชปรกรม 
Moodle E-learning  
 2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่มีตอการรียนการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning 
฿นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาอกสารละรายงานการวิจัยที่กี่ยวของเดสนอกรอบนวคิด฿นการวิจัยตามลักษณะตัวปร
ตนละตัวปรตาม ดังภาพ 1 
   ตัวปรตน  ตัวปรตาม 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
นิยามศัพท๑ 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจยัเด฿หความหมายศัพทแฉพาะที่กีย่วของกับการวิจัยเวดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หมายถึง คะนนที่ผูรียนทําบบทดสอบกอนรียนหรือ  บบทดสอบหลัง
รียนเดถูกตอง ซึ่งบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการรียนนี้ ผูวิจัยสรางละ พัฒนาขึ้นสอดคลองกับจุดประสงคแชิง
พฤติกรรมของนื้อหาหนวยการรียนท่ีลือกมาสรางป็น บทรียนสอนผานระบบอีลิรแนนิ่ง 
 2. ระบบอีลิรแนนิ่ง หมายถึง การจัดการรียนการสอน฿นสภาพวดลอมบบอี ลิรแนนิ่ง ท่ีเดออกบบการ
รียนการสอนตามทฤษฎีการสอน กาหนดวัตถุประสงคแเวอยางชัดจน ดย฿ชสื่อ มัลติมีดียอิล็กทรอนิกสแนําสนอ

การ฿ชปรกรม Moodle E-learning 
฿นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

 
 
 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการรียนของรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานกอนละหลังรียน
ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning  
2. พึงพอ฿จของนักศึกษาท่ีมีตอการรียน
การสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle  
E-learning ฿นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
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นื้อหาผานทคนลยีว็บเซตและอินทอรแน็ต ผูรียน฿ชคอมพิวตอรแป็นครื่องมือ฿นการตตอบขณะรียน มี
ซอฟตแวรแระบบบริหารจัดการ (Learning Management System: LMS) ประภทซอฟตแวรแปิด (Open Source) 
ทําหนาที่฿นการบริหารจัดการสภาพการรียนการสอนทนผูสอน 
 3. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หมายถึง รายวิชาที่มีรหัสวิชา 01-320-001 ซึ่งมีจํานวน หนวยกิต 3 หนวย
กิต วลารียนทฤษฎี 3 คาบ ฿นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ดย รายวิชานี้กําหนด฿หป็นรายวิชาศึกษาทั่วเป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 01-320-001 ฿นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวนรวมทั้งสิ้น 421 คน 
 กลุํมตัวอยําง 
 กลุมตัวอยางที ่฿ช฿นการวิจัยครั ้งนี ้นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะบียนรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา 01-320-001 ฿นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เดมาดยวิธีการลือกกลุม
ตัวอยางบบจาะจง (cluster random sampling) จํานวน 2 หอง รวมทั้งสิ้น 103 คน ดยบงป็นกลุม
ควบคุมจํานวน 50 คน  ละกลุมทดลอง จํานวน 53 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 ประภท ดังตอเปนี ้ 
 1. ผนการจัดการรียนรูดย฿ชผนการจัดการรียนรูดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning จํานวน 
12 ผน ผนการจัดการรียนรูละ 3 ช่ัวมง รวมวลารียนทั้งสิ้น 36 ช่ัวมง ซึ่งป็นผนการจัดการรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมาพื่อ฿ช฿นการวิจัย฿นครั้งน้ี  
  1.1 ศึกษาอกสารที่กี่ยวของกับหลักสูตรละการรียนการสอน฿นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วเป 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
  1.2 ศึกษาทฤษฎีละงานวิจัยท่ีกีย่วของดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning 
  1.3 ลือกบทรียนที่จะนํามาสรางผนการจัดการรียนรู฿นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วเป รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ดยประกอบดวย 6 บทรียน ตละบทรียน฿ชระยะวลารียน 2 สัปดาหแ ดังตารางตอเปนี้  
 2. บบทดสอบกอนรียนละบบทดสอบหลังรียนซึ่ง฿ชชุดดียวกันกับบบทดสอบกอนรียน ป็นบบ
ปรนัย 4 ตัวลือก รวมทั้งสิ้น 30 ขอ ฿ชวลา฿นการทําขอสอบ  1 ช่ัวมง 30 นาที ซึ่งผูวิจัยเดดํานินการสราง
บบทดสอบหลังจากสรางบบทดสอบสร็จลวเดนําบบทดสอบเป฿หผู ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
บบทดสอบ 
 3. บบสอบถามความพึงพอ฿จดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ซึ่งผูวิจัยเดดํานินการสราง
ครื่องมือพรอมกับบบสอบถามความพึงพอ฿จหลังจากทําสร็จลวเดนําเป฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
ครื่องมือละบบสอบถามความพึงพอ฿จ 
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ตารางที่ 1 รายช่ือบทรียนที่฿ช฿นการรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
สัปดาห๑ ชื่อบทเรียน 

1 สอบกอนรียน 
2 Lifestyles 
3 Lifestyles 
4 Leisure 
5 Leisure 
6 Getting along 
7 Getting along  
8 Interests  
9 Interests  
10 Telling a story  
11 Telling a story  
12 Celebrations  
13 Celebrations  
14 สอบหลังรียน ละทําบบสอบถามความพึงพอ฿จ  
15 ทบทวนบทรียน  

 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการสอนผนการจัดการรียนรูดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning 

ขั้นตอนการสอนผนการจดัการรยีนรูดยการปรกรม Moodle E-learning 
ขั้นตรียมนื้อหา 

15 นาที 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักศึกษาน่ังประจําครื่องคอมพิวตอรแครื่องละ 1 คน ครู
จง฿หนักศึกษาทราบถึงวิธีการรยีนรู ดยการ฿ช ปรกรม 
Moodle E-learning 
2. นักศึกษาสมัครขา฿ชบริการ RMUTT online classroom  
3. หลังจากนักศึกษาสมัครขา฿ชบริการสร็จลวระบบจะสง E-
mail พื่อยืนยันการสมคัรป็นสมาชิก   
4. นักศึกษาเดรับการยืนยันป็นสมาชิกลวหลังจากนั้น฿ห
นักศึกษาลงช่ือผู฿ชละรหสัผานพื่อขาสูระบบ  
5. นักศึกษาปิดครื่องพ่ือขาสูระบบ  

ขั้นรียนรูนื้อหา 
2 ชม.45 นาที 

 
 
 
 

1. นักศึกษารียนรูนื้อหาดยการ฿ชปรกรม Moodle E-
learning ซึงจะริ่มรียนนื้อหากีย่วกับ Vocabulary หลังจาก
นั้น นักศึกษาจะทําบบฝึกหดั Vocabulary Practice1 มี 15 
ขอลือกคําศัพทแตมิลง฿นชองวาง ละทํา Vocabulary 
Practice2 มี 8 ขอ ป็นบบฝึกหดัตัวลือก 4 ตัวลือกลือก
คําตอบท่ีถูกตองพียงขอดียว 
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ขั้นตอนการสอนผนการจดัการรยีนรูดยการปรกรม Moodle E-learning 
ขั้นรียนรูนื้อหา 
2 ชม.45 นาที 

 

2. นักศึกษารียน Vocabulary สร็จลวจะตองทําการทดสอบ
ยอยรื่อง Vocabulary Quiz มี 5 ขอ ป็นขอสอบปรนัย 4 
ตัวลือก 
3. นักศึกษารียนรูนื้อหากี่ยวกับ Grammar รื่อง Simple 
Present, Adverb of frequency หลังจากนั้น นักศึกษาจะทํา
บบฝึกหัด Grammar Practice1 ป็นบบฝึกหัดกี่ยวกับการ
รียงประยค มี 5 ขอ Grammar Practice2 มี 15 ขอ ป็น
บบฝึกหัดตัวลือก 4 ตัวลือกลือกคําตอบท่ีถูกตองพียงขอ
ดียว 
4. นักศึกษาฟใง Listening พรอมท้ังทําบบฝึกหัด Listening 
Practice1 มี 4 ขอ ป็นบบฝึกหดัตัวลือก 4 ตัวลือกลือก
คําตอบท่ีถูกตองพียงขอดียว Listening Practice2 มี 4 ขอ 
ลือก คําตอบถูก-ผิด  
5. นักศึกษาดู VDO พรอมท้ังทําบบฝึกหัด VDO Practice1 มี 
5 ขอ ลือก คําตอบถูก-ผิด 
6. นักศึกษารียน Grammar สรจ็ลวจะตองทําการทดสอบ
ยอยรื่อง Grammar Quiz มี 10 ขอ ป็นขอสอบปรนัย 4 
ตัวลือก 

 
  นําครื่องมือที่สรางดยปรกรม Moodle E-learning รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฿หผูช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน ประมินคุณภาพของบทรียน ตรวจสอบความถูกตองของรูปบบ ละความครบถวนของนื้อหาบทรียนลว
นํามาปรับปรงุกเขตามคํานะนําของผูช่ียวชาญจนเดคุณภาพตามกณฑแที่กําหนด ดยฉลีย่  3.51 ขึ้นเปนําบบทดสอบ
วัดสัมฤทธ์ิผลทางการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มาวิคราะหแนื้อหา ละจุดประสงคแการรียนรู พื่อสรางบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
 สรางบบทดสอบ ดยทําขอสอบป็นขอสอบปรนัย 4 ตัวลือก ดยครอบคลุมนื้อหา ละจุดประสงคแการ
รียนรู รวมทั้งหมดจํานวน 60 ขอ มีคําตอบที่ถูกตองพียงคําตอบดียว ละนํานื้อหาบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการรียน฿หผูชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนํามาปรับปรุง กเขตามคํานะนําของ
ผูช่ียวชาญ ละหาคาดัชนึวามอสดคลองของบบสอบถาม ดย฿ชคา IOC) Index of Item Objective 
Congruence นําตารางวิคราะหแคา (IOC ของผูชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองลวลือกขอที่มีคาดัชนี
ตั้งต 0.50 ขึ้นเป เดคา IOC ทากับ 0.817 บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 61-67) ดย฿ชกณฑแการประมินดังนี้ 
 1+ หมายความวา มั่น฿จวาบบสอบถามมีความสอดคลอง 

0 หมายความวา เมมั่น฿จวาบบสอบถามมีความสอดคลอง 
1 หมายความวา มั่น฿จวาบบสอบถามเมมีความสอดคลอง 

 นําบบทดสอบที่ผูช่ียวชาญ ตรวจสอบละกเขลวเปทดลอง฿ชกับนักศึกษา จํานวน 50 คน ที่เม฿ชกลุม
ตัวอยาง ตรวจ฿หคะนน ขอที่ตอบถูก฿ห 1 คะนน สวนขอท่ีอบผิดหรือเมตอบ฿ห 0 คะนน 
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 นําผลคะนนที่เดเปวิคราะหแหาคาความยากงาย (p) ละคาอํานาจจํานก (r) ของบบทดสอบป็นราย
ขอ ดย฿ชสัดสวน ละลือกคา ความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 จํานวน 30 ขอ มื่อนําผลเปวิคราะหแพบวาขอสอบ
จํานวน 30 ขอที่คัดลือกมา มีคาความยากงาย (p) ตั้งต 0.38-0.78  ละคาอํานาจจํานก (r) ตั้งต 0.27-0.78 
 นําบบทดสอบที่ผานการวิคราะหแ เป฿ชป็นครื่องมือวัดความสามารถ฿นการรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 บบประมินคุณภาพของสื่อ ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ดยมีคาระดับความคิดห็นป็น
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามบบ Likert ดังนี ้
 5 หมายถึง ดีมาก 
 4 หมายถึง ด ี
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
 1 หมายถึง เมมีคุณภาพ 
 นําบบประมินคุณภาพของดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿หผูชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ประมินคุณภาพของบทรียนละนําผลจากการประมินมาพิจารณาหาคาฉลี่ย ดย฿ชกณฑแ฿นการปลความหมายขอมูล
ของผลการประมิน ดังนี้ 
 4.51-5.00 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 3.51-4.50 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ดี 
 2.51-3.50 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง ตองปรับปรุงกเข 
 1.00-1.50 หมายถึง เมมีคุณภาพ 
 บบประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่มีตอการรียนการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-
learning ฿นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 ศึกษาทฤษฎี ละทคนิคการสรางบบวัดพึงพอ฿จของนักศึกษาจากหนังสือ อกสารตาง  ๆ ทางดานการ
วัดละประมินผล 
 สรางบบประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่มีตอการรียนการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-
learning ฿นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ดย฿ชมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามบบ Likert ดังนี ้
 5 หมายถึง มากที่สุด 
 4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง นอย 
 1 หมายถึง นอยที่สุด 
 นําบบประมินความพึงพอ฿จเป฿ชกับนักศึกษากลุมทดลอง จํานวน 53 คน ทําการประมินความพึงพอ฿จ
หลังจาก฿ชปรกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 นําผลจากการประมินมาพิจารณาหาคาฉลี่ย ดย฿ชกณฑแ฿นการปลความหมายขอมูลของผลการประมิน 
ดังนี ้
 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอ฿จระดับ มากที่สุด 
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 3.51 – 4.50   หมายถึง    มีความพึงพอ฿จระดับ มาก 
 2.51 – 3.50   หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50   หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับ นอย 
 1.00 – 1.50   หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับ นอยท่ีสุด 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัย฿ชบบการวิจัยชิงทดลองการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดทําการดํานินการทดลองดวยตนองที่มหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลธัญบุรี ตามขั้นตอนดังตอเปนี้ 
 1. ดํานินการทดลองกับกลุมทดลอง ป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 1 หอง รวมทัง้สิ้น 53 คน 
 2. อธิบายวิธีการ฿ชสื่อ ฿หผูรียนขา฿จพรอมทั้งจง จุดประสงคและงื่อนเข฿นการรียน฿หทราบ  
 3. ทดสอบกอนรียน (Pre-test) ดยการ฿ชบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์฿นนการรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 4. หลังจากทําบบทดสอบลว ผูสอน฿หนักศึกษาขาเปศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดยการ฿ช
ปรกรม Moodle E-learning ดวยตนอง 
 5. หลังจากที่นักศึกษาเดรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning 
จนครบทุกบทรียนลว ผูสอนทําการทดสอบหลังรียน (Post-test) ดย฿ชบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์฿นการรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
 6. นําคะนนที่เดจากการทดสอบกอนรียนละหลังรียน มาดํานินการวิคราะหแพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนระหวางกอนรียนละหลังรียน พื่อนําผลวิคราะหแขอมูลมาสรุปละอภิปรายผล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. วิคราะหแขอมูลพื่อศึกษาความสามารถดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระหวางกอนละหลังการทดลองสอน ดยการหาคาฉลี่ย ละหาคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
 2. วิคราะหแขอมูลพื่อปรียบทียบความสามารถดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กอนละหลังการทดลองสอน ละปรียบทียบกับวิธีสอนบบปกติดยการทดสอบคาที 
 3. วิคราะหแขอมูลพื่อหาคุณภาพของบบทดสอบดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดยการหาดัชนีความสอดคลอง คาอํานาจจํานก ละคาความยากงาย 4. วิคราะหแผลการ
ประมินคุณภาพบทรียนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดย฿ชคาฉลี่ย 
ละ คาบี่ยงบนมาตรฐาน 
 5. วิคราะหแผลการประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษาดยการ฿ชปรกรม Moodle E-earning 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดย฿ชคารอยละ คาฉลี่ย ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการประมินคุณภาพของสื่อดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบวา ฿นภาพรวมมีคุณภาพยู฿นระดับ X =4.1 มื่อพิจารณารายขอดยจะ
สดงคาฉลี่ยสูงสุด 3  อันดับรก เดก ความหมาะสมของการออกบบหนาจอของบทรียนดยภาพรวม X = 
4.67 ภาพ฿นวีดิทัศนแ มีความคมชัดละสียง฿นวีดิทัศนแ มีความคมชัด X =   4.67  บทรียนนาสน฿จละดึงดูดตอการ
รียนรู ละความชัดจนของคําอธิบาย฿นการ฿ชบทรียน X =4.66 



 

 

1571 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 สํวนที่ 1 ผลการประมินคุณภาพดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning  ฿นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี1 
 
ตาราง 1 ผลการประมินคุณภาพดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการรยีน
 รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี1 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1.ความหมาะสมของรูปบบตัวอกัษร 4.00 0.00 ด ี
2. ความหมาะสมขององคแประกอบหนาจอ 4.00 1.00 ด ี
3. ความหมาะสมของสียงประกอบ 4.33 1.15 ด ี
4. ภาพ฿นวีดิทัศนแ มีความคมชัด 4.67 0.58 ดีมาก 
5. สียง฿นวีดิทัศนแ มีความคมชัด 4.67 0.58 ดีมาก 
6. สวนนํา )Title  (มีความสวยงาม  4.33 1.15 ด ี
7. บทรียนนาสน฿จละดึงดูดตอการรยีนรู 4.33 0.57 ด ี
8. ความชัดจนของคําอธิบาย฿นการ฿ชบทรียน 4.33 0.57 ด ี
9. ความตอนื่องของการนําสนอนื้อหา฿นบทรียน 3.33 0.57 ปานกลาง 
10. ความหมาะสมของการออกบบหนาจอของบทรียนดยภาพรวม 4.67 0.57 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.51 ด ี

 
 2. ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
  2.1 ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการ
รียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระหวางกอนการทดลองละหลัง
การทดลองตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังการทดลองสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนการทดลอง  
 
 สํวนที่ 2 ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 
ตาราง 2 ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการรียน
 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

กลุํมทดลอง N คะแนนเต็ม X  S.D. T Sig. 
กอนการทดลอง 53 30 23.70 2.22 

-11.39  .000  
หลังการทดลอง 53 30 27.08 1.02 

*ระดับนัยสําคัญ .01  
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 3. ผลการวิคราะหแความพึงพอ฿จของนักศึกษาดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบวา นักศึกษามีความพึงพอ฿จตอ การ
รียนการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมา X =4.13 มื่อพิจารณาราย
ขอดยจะสดงคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับรก เดกการจัดการรียนผานว็บดยการ฿ชปรกรม Moodle E-
learning X =4.24 รองลงมา สามารถรียนซ้ําเดหากกิดความเมขา฿จ  X =   4.21 ละการรียนการสอนดยการ
฿ชปรกรม Moodle E-learning ชวยกระตุน฿หนักศึกษามีสวนรวม฿นการรียนการสอน X =  4.16     
 
 สํวนที่ 3 ผลการวิคราะหแความพึงพอ฿จของนักศึกษาดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-
learning ฿นการพัฒนาการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
 
ตาราง 4 ผลการประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษาดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learning ฿นการ
 พัฒนาการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี 

รายการประเมิน X  S.D. 
ความพึง 
พอใจ 

1.การรียนการสอนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningชวย฿หนักศึกษา
บรรลุวัตถุประสงคแ฿นการรียน 

4.13 0.86 มาก 

2. การรียนการสอนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningชวย฿ห
นักศึกษาขา฿จบทรียนมากยิ่งขึ้น 

4.06 0.90 มาก 

3. การรียนการสอนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningชวย฿ห
นักศึกษาจําน้ือหาสาระ฿นบทรียนมากยิ่งขึ้น 

4.00 0.94 มาก 

4. การรียนการสอนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningชวย฿ห
นักศึกษาประหยัดวลา฿นการรียน 

4.10 0.94 มาก 

5. การรียนการสอนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningชวยสริมสราง
ทักษะการรียนรูดวยตนอง 

4.13 0.86 มาก 

6. การรียนการสอนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningชวยกระตุน฿ห
นักศึกษามีสวนรวม฿นการรียนการสอน 

4.16 0.91 มาก 

7. หลังจากการรียนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningนักศึกษาเม
จําป็นตองศึกษาน้ือหาพิ่มติมจากอาจารยแผูสอน 

4.11 1.01 มาก 

8. บบฝึกหัดมีรูปบบท่ีหลากหลาย 4.08 0.13 มาก 
9. จํานวนของบบฝึกหัด฿นตละสัปดาหแมีความหมาะสม 4.16 0.94 มาก 
10. การจัดการรียนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodle E-learningทํา฿หนักศึกษา
ทราบผลความสําร็จละความกาวหนาของผูรียน 

4.15 0.88 มาก 

11. สามารถรียนซํ้าเดหากกิดความเมขา฿จ 4.21 0.89 มาก 
12. การจัดการรียนดยการ฿ช LMS ดวยปรกรม Moodel E-learningสามารถสราง
บรรยากาศ฿นหองรียน฿หนาสน฿จ 

4.24 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.13 0.79 มาก 
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อภิปรายผล 
 1. ผลดยยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning  ฿นการหาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบวา ฿นภาพรวมมีคุณภาพอยู฿นระดับด ี
 2. ผูวิจัยเดศึกษาทคนิควิธีการออกบบหนาจอ เดก การออกบบตัวอักษร ภาพนิ่ง อะนิมช่ัน การ฿ชสี 
กราฟิก สียง พื่อนํามาผสมผสานกัน฿นการนําสนอขอมูลละสรางบทรียน พื่อดึงดูดความสน฿จของผูรียน พัฒนา
บทรียน฿หมีความนาสน฿จ มีรงกระตุน฿หผูรียนกิดการรียนรูดวยตนอง ละมีพัฒนาการทางการรียนรูที่ดีขึ้น 
นอกจากน้ีลวผูวิจัยตองวางผนขั้นตอน฿นการดํานินการละพัฒนาบทรียนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-
learning  อยางป็นระบบ ดยมีการตรวจสอบละประมิน พื่อปรับปรุงกเขทุกขั้นตอนตามคํานะนําจากผูช่ียวชาญ 
จึงทํา฿หบทรียนมีคุณภาพอยู฿นระดับดีละป็นเปตามกณฑแที่กําหนด 
 3. ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สรุป
เดดังนี้ 
  3.1 ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการ
พัฒนาการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนระหวางกอนการทดลองละ
หลังการทดลองตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังการทดลองสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนการทดลอง ซึ่งป็นเปตามสมมติฐานที่ตั้งเว ทั้งนี้ อาจป็นพราะดยการ฿ชปรกรม 
Moodle E-learning ผูรียนสามารถท่ีจะรียนรูดวยตนอง ตามความถนัดละความสน฿จของตัวอง ตอบสนอง฿น
รื่องความตกตางระหวางบุคคล มีการออกบบ฿หมีความยืดหยุนมากพอที่จะ฿หผูรียนที่มีความสามารถทางการ
รียนรูตกตางกันมีอิสระ฿นการควบคุมการรียนของตนอง สามารถลือกรื่องหรือนื้อหาที่หมาะสมกับตนเดจาก
งายเปยาก จากท่ีตนองรูเปสูสิ่งที่ราเมรู ดยมีรายการ มีปุุมควบคุมตางๆ ป็นสื่อกลางสําหรับผูรียนกับบทรียน 
ทํา฿หผูรียนมีอิสระที่จะรียน ดยผูรียนสามารถปฏิสัมพันธแกับบทรียนตลอดวลา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
(กฤษณา สิกขมาน, 2555: 34-36) ที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของกลุมตัวอยางหลังการรียนดวยบทรียน
คอมพิวตอรแมัลติมีดีย วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ธุรกิจรื่องคําศัพทแธุรกิจ ช้ันปีที่ 3 สูงกวากอนรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 งานวิจัยของ (นิลุบล ทองชัย.2558: 109 ) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวตอรแ ดย฿ชการสอนรูปบบปกติรวมกับการรียนรูบบออนเลนแผานว็บเซตแอี
ลิรแนนิ่งของรายวิชา  พบวา คะนนสอบหลังรียนสูงกวาคะนนสอบกอนรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01 ละ
งานวิจัยของ (ภูวดล บัวบางพลู.  2554: 1-17) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนรียนละหลังรียนของนักศึกษาที่
รียนจากบทรียนออนเลนแวิชาวิคราะหและออกบบระบบ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษากอนรียนละ
หลังรียน ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 4. ผลการวิคราะหแความพึงพอ฿จของนักศึกษากับการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿น
การพัฒนาการรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 พบวา นักศึกษามีความพึงพอ฿จตอการรียน
การสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุ
นตร สืบคา. 2553: 3) ที่พบวา ระดับความพึงพอ฿จของ นักศึกษาตอการจัดการรียนการสอนผาน Moodle พบวา 
ผูรียนมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมาก งานวิจัยของ (ภูวดล บัวบางพลู. 2554: 133) ที่พบวา ผูรียนมีความพึงพอ฿จ฿น
ระดับมากตอระบบบริหารจัดการการรียนการสอนผานระบบ ครือขายระดับอุดมศึกษาละงานวิจัยของ 
(กฤษณา สิกขมาน. 2555: 34-36) ที่พบวา นักศึกษามีความพึงพอ฿จตอ บทรียนคอมพิวตอรแออนเลนแ ฿นระดับมาก
ที่สุด  ทั้งนี้อาจป็นพราะระบบการรียนการสอนผานว็บสามารถตอบสนองความตองการของผูรียนละผูสอนเด
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ป็นอยางดี อีกทั้งยังชวยลดขอจํากัดหลายอยางของการรียนการ สอน ดยผูรียนสามารถรียนรูดวยตนอง ที่เหน
มื่อเรก็เด เมจําป็นตองรอสงงานผานอาจารยแดยตรง ทํา฿ห ประหยัดคา฿ชจายละวลา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ(นิลุบล ทองชัย. 2558: 109 ) ที่กลาววา มัลติมีดียสําหรับการรียนบบออนเลนแชวยพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียน ละพิม่อกาส฿นการรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผู฿ช ดยลดขอจํากัดดานวลาละสถานท่ี 
 
ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ฿นการพัฒนาบทรียน ละบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์฿นการรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผูวิจัยควร
ศึกษาหลักการ฿นการออกบบละมีการวางผนข้ันตอนกระบวนการพัฒนา฿หป็นระบบ พื่อลดขอผิดพลาดละ
ระยะวลา฿นการดํานินการ พื่อ฿หป็นเปอยางสะดวกรวดร็ว ละเดสื่อที่มีคุณภาพละคุมคา ละควรมีการรวมมือ
ของครูผูสอน ผูช่ียวชาญดานการวัดผลประมินผล พื่อที่จะเดสรางสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2. ฿นการพัฒนาการสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿หมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการ
ออกบบลักษณะของบทรียนที่รวมอานื้อหา ขอความ ภาพนิ่ง ภาพคลื่อนเหวละสียงขาเวดวยกัน มีการ
ชื่อมยงบบปฏิสัมพันธแ ทํา฿หผูรียนสามารถรียนรูเดทั้งประสาทสัมผัสทางตาละหู จึงชวย฿หผูรียนสามารถรับรู
นื้อหาบทรียนละสามารถนําเปศึกษาเดดวยตนอง ละสามารถรียนเปตามขีดความสามารถของตนองเด 
 3. การสอนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหมาะสําหรับนําเป
ชวยการรียนดวยตนอง พราะทํา฿หผูรียนกิดการรียนรูเดอยางรวดร็ว จึงควรนําเป฿ช฿นสถานศึกษา พื่อป็น
ทางลือกสําหรับผูรียนท่ีตองการรียนรูดวยตนอง ซึ่งจะสนองตอบความตกตางระหวางบุคคลเด 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตํอไป 
 1. ควรมีการศึกษาปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นรายวิชาภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารดย฿ชสื่อ฿น
รูปบบอื่นๆ หรือการสอนบบอ่ืนๆ ชน หนังสืออิล็กทรอนิกสแ การสอนดย฿ชบทรียนสําร็จรูป การสอนดย฿ช
บบฝึก หรือการสอนดย฿ชศูนยแการรียน  
 2. ควร฿ชปรกรม Moodle E-learning สอน฿นรายวิชาอื่นๆ  

 
รูปภาพประกอบการรียนดยการ฿ชปรกรม Moodle E-learning กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก๎ป๓ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช๎วิธีสอนแบบบูรณาการรํวมกับศิลปะและวิธสีอนแบบปกต ิ

THE COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF 
MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS BY USING INTEGRATIVE LEARNING WITH ART COMBINATION 

METHOD AND TRADITIONAL INSTRUCTION METHOD 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายพื่อปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนละ ความสามารถ฿นการกปใญหา
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดย฿ชวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ กลุมตัวอยางป็น
นักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รงรียนมวกหล็กวิทยา อําภอมวกหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่ง
เดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 2 หองรียน ป็นกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 40 คน ละกลุมควบคุม 1 หอง 
จํานวน 39 คน ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยประกอบดวย ผนการจัดการรียนรูบบบูรณาการรวมกับศิลปะ, ผนการ
จัดการรียนรูบบปกติ,  บบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน มีคาความช่ือมั่น 0.89 ละบบทดสอบวัดความสามารถ
฿นการกปใญหา มีคาความช่ือมั่น 0.83 สถิติที่฿ช฿นวิคราะหแขอมูล เดก คาฉลี่ย คาบี่ยงบนมาตรฐาน ละการ
ทดสอบท ี
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่฿ชวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะสูง
กวานักรียนท่ี฿ชวิธีสอนบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05   
 2. ความสามารถ฿นการกปใญหาของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่฿ชวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับ
ศิลปะสูงกวานักรียนท่ี฿ชวิธีสอนบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน, ความสามารถ฿นการกปใญหา, วิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to compare learning achievement and problem solving 
ability of mathayomsuksa 1 students by using integrative learning with art combination and 
traditional Instruction Samples were selected from the mathayomsuksa 1 student’s of Muak Lek 
Wittaya school, Saraburi province of the second  semester 2017 academic year by simple random 
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sampling of 2 classroom . Then they were divided into 2 groups by using simple random 
sampling.  The first group of 40 students was a control group who were taught in Integrative 
Learning with art combination and another group of 39 students was the experimental group who 
were taught by the traditional instruction.  The research tools were the lesson plans of 
Integrative Learning with art combination, the lesson plans of the traditional instruction, a 
learning achievement test with the reliability of 0.89. and a problem-solving ability test with the 
reliability of 0.83. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.  
 The results showed that;  
 1. The learning achievement of mathayomsuksa 1 students by using Integrative Learning 
with art combination was significantly higher than that of the student using the traditional 
approach (p<.05).  
 2. The problem-solving ability of mathayomsuksa 1 students by using Integrative 
Learning with art combination was significantly higher than that of the student using the 
traditional approach (p<.05).  
Keywords : Learning achievement, Problem solving ability, Integrative learning with art 
 combination 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่ง฿นสังคมลกปใจจุบันละอนาคต พราะวิทยาศาสตรแกี่ยวของกับชีวิตของ
ทุกคน ทั้ง฿นการดํารงชีวิตประจําวันละ฿นงานอาชีพตางๆ ครื่องมือครื่อง฿ชพื่ออํานวยความสะดวก฿นชีวิตละ฿น
การทํางาน ลวนป็นผลของความรูทางวิทยาศาสตรแ ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรแอื่นๆ ความรู
วิทยาศาสตรแชวย฿หกิดองคแความรูละความขา฿จ฿นปรากฏการณแธรรมชาติมากมาย มีผล฿หด็กกิดการพัฒนาทาง
ทคนลยีอยางมาก ฿นทางกลับกันทคนลยีก็มีสวนสําคัญที่จะทํา฿หมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรแ
ตอเปอยางเมหยุดยั้ง (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี .  2546 : 1) วิทยาศาสตรแสงสริม฿ห
มนุษยแเดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดป็นหตุป็นผล คิดสรางสรรคแ คิดวิคราะหแ วิจารณแ มีทักษะสําคัญ฿นการคนควาหา
ความรู มีความสามารถ฿นการกปใญหาอยางป็นระบบ สามารถตัดสิน฿จดย฿ชขอมูลที่หลากหลายละมีประจักษแ
พยานท่ีตรวจสอบเด วิทยาศาสตรแป็นวัฒนธรรมของลกสมัย฿หมซึ่งป็นสังคมหงการรียนรู (knowledge-based 
society) ดังนั้นทุกคนจึงจําป็นตองเดรับการพัฒนา฿หรูวิทยาศาสตรแ พื่อที่จะมีความรูความขา฿จ฿นธรรมชาติละ
ทคนลยีที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้น สามารถนําความรูเป฿ชอยางมีหตุผล สรางสรรคแ ละมีคุณธรรม การจัดการศึกษา
หลักสูตรกลุมสาระการรยีนรูวิทยาศาสตรแสาํหรับผูรยีน฿นปใจจุบัน มุงหวัง฿หผูรียน เดรียนรูวิทยาศาสตรแที่นนการ
ช่ือมยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญ฿นการคนควาละสรางองคแความรู ดย฿ชกระบวนการ฿นการสืบ
สาะหาความรูละการกปใญหาที่หลากหลาย ฿หผูรียนมีสวนรวม฿นการรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวย
การลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 92) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 สนอวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูรียนทุกคนมีความสามารถรียนรูละ
พัฒนาตนองเด ละถือวาผูรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงสริม฿หผูรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติละต็มตามศักยภาพมาตรา 24 ระบุ฿หสถานศึกษาละหนวยงานที่กี่ยวของดํานินการจัดนื้อหา
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สาระละกิจกรรม฿หสอดคลองกับความสน฿จละความถนัดของผูรียน ดยคํานึงถึงความตกตางระหวางบุคคล  
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การผชิญสถานการณและการประยุกตแความรูมา฿ชพื่อปูองกันละกเข
ปใญหา จัดกิจกรรม฿หผูรียนเดรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติ฿หทําเด คิดป็น ทําป็น รักการอาน ละ
กิดการ฿ฝุรูอยางตอนื่อง สงสริมสนับสนุน฿หผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพวดลอม สื่อการรียน ละอํานวย
ความสะดวกพื่อ฿หผูรียนกิดการรียนรูละมีความรอบรู (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 7) ทั้ง฿นละนอก
หองรียนตอเป฿นอนาคต 
 จากผลคะนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของผูรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาวิทยาศาสตรแระดับประทศ มีคะนนฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50 ซึ่ง฿นปีการศึกษา 2558 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะนนฉลี่ยระดับประทศ รอยละ 37.63 (สถาบันการทดสอบการศึกษาหงชาติ.  2559 : 8) 
มากกวาปีการศึกษา 2559 ที่มีคะนนฉลี่ย รอยละ 34.99 (สถาบันการทดสอบการศึกษาหงชาติ.  2560 : 3) 
คะนนฉลี่ยระดับจังหวัดสระบุรี รอยละ 33.55 ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ป็นรอยละ 1.40 ละมีคะนนฉลี่ย
ต่ํากวาระดับประทศ รอยละ 1.44 (งานวัดผลประมินผล กลุมบริหารวิชาการ.  2560 : 63) ละมื่อปรียบทียบ
ผลคะนน O-NET พบวาคะนน วิชา วิทยาศาสตรแมีนวนมต่ําลง มื่อคํานึงถึงหนึ่ง฿นปูาหมายยุทธศาสตรและตัว
บงช้ีการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ
คนเทยคิดป็นทําป็นกปใญหาเด มีทักษะ฿นการคิดละปฏิบัติ มีความสามารถ฿นการกปใญหา มีความคิดริริ่ม
สรางสรรคแมีความสามารถ฿นการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ .  2557 : 59) จากปใญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตอง
ปรับปลี่ยนวิธีสอนดยจัดกิจกรรมการรียนรูที่นนผูรียนป็นสําคัญ พัฒนาความคิดที่ป็นหตุป็นผลพื่อ฿ช฿นการ
คนควาหาความรู กปใญหาอยางป็นระบบ สามารถตัดสิน฿จดย฿ชขอมูลหลากหลายละประจักษแพยานที่
ตรวจสอบเด (ประสาท นืองฉลิม.  2557 : 48) 
 การจัดการรียนการสอนบบบูรณาการ ป็นการจัดการรียนรูที่มุง฿หผูรียนช่ือมยงความรู ความคิด
ทักษะละประสบการณแที่มีความหมายหลากหลายละสัมพันธแกันป็นองคแรวม ทํา฿หผูรียนคนพบความรูละองคแ
ความรูดวยตนอง ดยผูสอนมีขั้นตอนการวางผนลอืกหัวขอท่ีจะศึกษา พื่อพิจารณาประด็นปใญหา ผูรียนคนควา
จากหลงขอมูลตางๆ ละรวมมือกันทํากิจกรรมที่หลากหลาย สนองตามความถนัด ความสน฿จ ละความตองการ
ของผูรียน มีการนําสนอผลงานป็นกลุม กิดการลกปลี่ยนความรูซึ่งกันละกัน นําเปสูการพัฒนา฿หกิดความ
ภาคภูมิ฿จของผูรียน (สุคนธแ สินธพานนทแ ละคณะ.  2554 : 87-93) จึงป็นหนึ่งทางลือกที่นาสน฿จ สามารถ
บูรณาการรวมกับกลุมสาระการรียนรูศิลปะ นื่องจากงานศิลปะชวย฿หผอนคลาย อารมณแดี สนุกละสริมสราง
สมาธิ กอ฿หกิดความคิดสรางสรรคแ ดยฉพาะดานทัศนศิลป ที่ป็นศิลปะที่รับรูผานประสาทสัมผัสทางสายตา ชวย
กระตุนความสน฿จละสรางความขา฿จ฿นการรียนการสอน มุงนนการสังกตละจินตนาการ 
 ความสามารถ฿นการกปใญหาจัดวามีบทบาทละป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการคิดทั้งมวลป็นทักษะที่
กี่ยวของละมีประยชนแตอการดํารงชีวิตเดป็นอยางดีผูที่มีทักษะการคิดกปใญหาจะสามารถผชิญกับภาวะสังคมที่
ครงครียดเดอยางขมข็ง ทักษะการกปใญหานี้ป็นสิ่งสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรูวิทยาศาสตรแที่มีอยู
฿นปใจจุบัน (นุชลี อุปภัย.  2555 : 5-6) เดจากการจดจําหรือการบันทึกท่ีจะสะสมประสบการณแ฿นกิจกรรมตางๆ ฿น
ชีวิตประจําวัน ทํา฿หเดฝึกคิดละสังกตสิ่งที่อยูรอบตัว ชวย฿หกิดทักษะการจํามากระตุน฿หกิดความคิด฿หม ดย
ปกติคนรามักลือกวิธีการที่จะลี่ยงปใญหามากกวาการผชิญปใญหา  ซึ่งถารูจักรียนรูการกปใญหาจะทํา฿หกิด
ความสุข฿นชีวิตยิ่งข้ึน  
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 ผูวิจัยจึงสน฿จคนควาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละความสามารถ฿นการกปใญหาดย฿ชวิธีสอน
บบบูรณาการรวมกับศิลปะอีกทั้งยังป็นการตรียมความพรอม฿หกับผูรียนสําหรับการดํารงชีวิต฿นสังคมลกละ
สังคมเทย฿นปใจจุบันซึ่งการวิจัย฿นครั้งนี้จะป็นนวทาง฿นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการรียนการสอนที่สามารถสงสริม
ผูรียนตามปูาหมายการจัดการศึกษาตอเป 
 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดย฿ชวิธีสอนบบบูรณาการ
รวมกับศิลปะละ วิธีสอนบบปกติ 
 2. พื่อปรียบทียบความสามารถ฿นการกปใญหาของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดย฿ชวิธีสอนบบ
บูรณาการรวมกับศิลปะละ วิธีสอนบบปกติ 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การวิจัย฿นครั้งน้ีผูวจิัยกําหนดนยิามศัพทแฉพาะดังนี้  
 1. วิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการรียนรูที่ป็นการผสมผสานของนื้อหา
ของวิทยาศาสตรแรวมกับกิจกรรมศิลปะละ กระบวนการตางๆ ที่มาจากจุดประสงคและ ความสัมพันธแกับวิทยาศาสตรแ
ตามนวที่กําหนด พื่อ฿หกิดการรียนรูที่หมาะสม นาสน฿จละ สามารถช่ือมยงนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด 
ประกอบดวยกิจกรรมการจัดการรียนรูบบสาธิตการทดลองวิทยาศาสตรแ ละบบการทดลองบูรณาการรวมกับศิลปะ 
ที่ผูวิจัยกําหนด มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางความสน฿จ ข้ันสํารวจละคนหา ข้ันอธิบายละสรุป ขั้นขยายความรู ละ
ขั้นประมิน 
 2. วิธีสอนบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการรียนรูบบบรรยายละการสาธิต ที่ชวย฿หผูรียนกิดความรู
ความขา฿จ฿นนื้อหาสาระของรื่องที่รียนตามวัตถุประสงคแ มีการนนทดลองวิทยาศาสตรแป็นหลัก ดยมี 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นสรางความสน฿จ ข้ันสํารวจละคนหา ข้ันอธิบายละสรุป ขั้นขยายความรู ละขั้นประมิน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หมายถึง คะนนความสามารถทางการรียนรู฿นสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ 
ซึ่งเดจากการตอบบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา  วิทยาศาสตรแที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาตามนื้อหาละ 
จุดประสงคแการรียนรูของสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดยจํานกพฤติกรรม฿นการ
วัดผลวิชาวิทยาศาสตรแทั้ง 4 ดาน คือ ความรู ความจํา ความขา฿จ การนําความรูเป฿ช ละ ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรแ จํานวน 40 ขอ 
 4. ความสามารถ฿นการกปใญหา หมายถึง พฤติกรรม ความรูละความคิดที่บุคคล฿ชกปใญหา฿นชีวิตประจําวัน 
ซึ่งวัดเดจากบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ 
 5. นักรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รงรียน
มวกหล็กวิทยา อําภอมวกหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขต 4  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบนวคิดของผูวิจัยคือการศึกษาปรียบทียบวิธีการสอน 2 วิธี คือวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ
ละวิธีสอนบบปกติ พื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนละความสามารถ฿นการกปใญหา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ป็นการวิจัยพื่อสงสริม฿หพัฒนาผูรียนเดฝึกความคิดดานตางๆ รวมถึงการคิดกปใญหา ดยการนําอาศิลปะมาชวย
พิ่มความนาสน฿จ ละสนุกกับการรียนรู พื่อนําเปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรูวิทยาศาสตรแสูงขึ้น ซึ่ง฿นการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย฿ชกรอบนวคิดพื่ออธิบายตัวปรที่฿ช฿นการวิจัย ดังภาพ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่฿ช฿นงานวิจัย เดก นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รงรียนมวกหล็กวิทยา อําภอมวกหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 4 
จํานวน 9 หองรียน มีนักรียนจํานวน 372 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่฿ช฿นงานวิจัย เดก นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รงรียนมวกหล็กวิทยา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 4 ซึ่ง จํานวน 9 หองรียน จากนั้นทํา
การสุมอยางงาย จํานวน 2 หองรียน ดวยวิธีการจับสลากเด หองที่ 1 ป็นกลุมทดลอง จํานวน 40 คน ฿ชวิธีสอน
บบบูรณาการรวมกับศิลปะ ละหองที่ 2 ป็นกลุมควบคุม จํานวน 39 คน ฿ชวิธีสอนบบปกติ  
 3. นื้อหาวิชาที่฿ช฿นการวิจัย 
  นื้อหาวิชาที่฿ช฿นการวิจัย คือ วิชาวิทยาศาสตรแ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามสถานศึกษาพุทธศักราช 
2551 ผูวิจัยลือกสาระการรียนรู รื่อง สารละสมบัติของสาร ซึ่งป็นหนวยการรียนรู รื่อง สารรอบตัว  
ประกอบดวย สมบัติของสาร การจํานกสาร สารนื้อดียว สารนื้อผสม การปลี่ยนสถานะของสาร ละอนุภาค
ของสาร 
 4. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  4.1 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการทดลอง 
   1) ผนการจัดการรียนรูวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ วิชาวิทยาศาสตรแ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ป็นวลา 5 สัปดาหแ รวม 15 ช่ัวมง  
   2) ผนการจัดการรียนรูวิธีสอนบบปกติ วิชาวิทยาศาสตรแ รงรียนมวกหล็กวิทยา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ป็นวลา 5 สัปดาหแ รวม 15 ช่ัวมง 
  4.2 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
   1) บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน บบปรนัย ชนิดลือกตอบ 4 ตัวลือก จํานวน 40 ขอ 
พื่อ฿ชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนตามนื้อหา รื่อง สารละสมบัติของสาร  
    2) บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหา ตามนวทางของสถาบันสงสริมการสอน
วิทยาศาสตรและทคนลยี (ครงการ PIZA ประทศเทย สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี.  
2555) ป็นบบทดสอบบบปรนัย ชนิดลือกตอบ 4 ตัวลือก จํานวน 20 ขอ 
 
 

ตัวแปรอสิระ 
 

1.  วิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ 
2.  วิธีสอนบบปกต ิ

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
2. ความสามารถ฿นการกปใญหา 
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 5. การก็บรวบรวมขอมูล 
  5.1 ทดสอบกอนรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแ รื่องสารละสมบัติของสาร 
ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหา 
  5.2 ดํานินการสอนดยผูวิจัยป็นผูสอนอง฿ชวลา฿นการสอนกลุมทดลอง วลา 15 ช่ัวมง ละสอน
กลุมควบคุม วลา 15 ช่ัวมง 
  5.3 ทดสอบหลังรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแ รื่อง สารละ สมบัติของสาร
ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหา 
  5.4 นําผลคะนนจากการตรวจบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแ ละบบทดสอบวัด
ความสามารถ฿นการกปใญหา ทั้งกอนรียนละหลังรียนมาวิคราะหแดย฿ชวิธีการทางสถิติพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอเป 
 6. การวิคราะหแขอมูล 
  ผูวิจัยเดนําของขอมูลที่ก็บรวบรวมมา วิคราะหแดย฿ชวิธีทางสถิติ คือ สถิติพื้นฐาน เดก คาฉลี่ย คา
บี่ยงบนมาตรฐาน คาความที่ยงตรง คาความยากงาย อํานาจจํานก คาสัมประสิทธิ์ ละคาความปรปรวน ดย
฿ชปรกรมคอมพิวตอรแ ขามาวิคราะหแขอมูล 
 
ผลการวิจัย  
 งานวิจัย฿นครั้งนี้เดทําการวิคราะหแขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละความสามารถ฿นการกปใญหา  
ผูวิจัยเดนําสนอผลการวิคราะหแขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 สัญลักษณแที่฿ช฿นการนําสนอผลการวิคราะหแขอมูล 
 n   ทนจํานวนนักรียน฿นกลุมตัวอยาง 

    ทนคาฉลี่ยของคะนน 
 SD   ทนสวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
 t-test  ทนคาสถิติที่฿ช฿นการจกจงตัวที 
 *   ทนความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่รียนดย
฿ชวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ ผูวิจัยเดนําคะนนบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนระหวางกอนรียนละหลังรียนทั้งสองกลุมมาปรียบทียบกัน ดย฿ชฉลี่ยละค าบี่ยงบนมาตรฐาน เด
ผลการวิจัยดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 คะนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาวิทยาศาสตรแ ระหวางกอนรียนละหลังรียนของนักรียนที่เดรับ
 วิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ 

กลุํมตัวอยําง n 
กอนรียน หลังรียน 

 SD  SD 
นักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบบปกติ 

40 
39 

16.32 
16.61 

1.81 
1.72 

32.63 
23.75 

2.13 
1.99 



 

 

1583 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 จากตาราง 1 สดง฿หห็นวาคะนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาวิทยาศาสตรแ กอนรียนละหลังรียน
ของนักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ พบวาคะนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนวิชาวิทยาศาสตรแหลังรียนสูงกวากอนรียนทั้งนักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละนักรียน
ที่เดรับวิธีสอนบบปกติ 
 2. ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิทยาศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่รียนดย
฿ชวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ ผูวิจัยเดนําคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของคะนน
หลังรียนทั้งสองกลุมมาปรียบทียบกัน ดย฿ชคาสถิติทดสอบที บบกลุมตัวอยางเมสัมพันธแกัน ( t-test 
independent group) เดผลการวิจัยดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 คะนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาวิทยาศาสตรแ ระหวางนักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการ
 รวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ 

กลุํมตัวอยําง n  SD t-test 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศลิปะ 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบบปกติ 

40 
39 

32.63 
23.75 

2.13 
1.99 

19.04* 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2 สดง฿หห็นวาคะนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาวิทยาศาสตรแ หลังการสอนนักรียนที่
เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ สูงกวานักรียนที่เดรับการวิธีสอนบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. ผลการปรียบทียบความสามารถ฿นการกปใญหาของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่รียนดย฿ชวิธี
สอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ  ผูวิจัยเดนําคะนนบบทดอบวัดความสามารถ฿นการ
กปใญหาระหวางกอนรียนละหลังรียนทั้งสองกลุมมาปรียบทียบกัน ดย฿ชฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐาน เด
ผลการวิจัยดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 คะนนวัดความสามารถ฿นการกปใญหา ระหวางกอนรียนละหลังรียนของนักรียนที่เดรับวิธีสอน
 บบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ 

กลุํมตัวอยําง n 
กอนรียน หลังรียน 

 SD  SD 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศลิปะ 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบบปกติ 

40 
39 

11.33 
10.52 

1.23 
1.37 

16.03 
11.85 

1.31 
1.42 

 
 จากตาราง 3 สดง฿หห็นวาคะนนความสามารถ฿นการกปใญหา กอนรียนละหลังรียนของนักรียนที่
เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ พบวาคะนนความสามารถ฿นการกปใญหาหลัง
รียนสูงกวากอนรียนทั้งนักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละนักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบปกติ 
 



 

 

1584 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 4. ผลการปรียบทียบความสามารถ฿นการกปใญหาของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่รียนดย฿ชวิธี
สอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวิธีสอนบบปกติ ผูวิจัยเดนําคะนนวัดผลความสามารถ฿นการกปใญหาของ
คะนนหลังรียนทั้งสองกลุมมาปรียบทียบกัน ดย฿ชคาสถิติทดสอบที บบกลุมตัวอยางเมสัมพันธแกัน ( t-test 
independent group) เดผลการวิจัยดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 คะนนวัดผลความสามารถ฿นการกปใญหาระหวางนักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ
 ละวิธีสอนบบปกติ 

กลุํมตัวอยําง n  SD t-test 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศลิปะ 
นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบบปกติ 

40 
39 

16.03 
11.85 

1.31 
1.42 

13.56* 

*p < .05 
 
  จากตาราง 4 สดง฿หห็นวาคะนนวัดผลความสามารถ฿นการกปใญหา หลังการสอนนักรียนท่ีเดรับ
วิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ สูงกวานักรียนที่เดรับการวิธีสอนบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัย฿นครั้งน้ี สรุปเดวา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับ
ศิลปะสูงกวานักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 2. ความสามารถ฿นการกปใญหาของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่รียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการ
รวมกับศิลปะสูงกวานักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 ผูวิจัยขอนําสนอการอภิปรายผล ดังตอเปนี้ 
 1. นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนสูงกวานักรียนที่เดรับวิธี
สอนบบปกติ ผลการวิจัยที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ ป็นการสอนดยพิ่มกิจกรรมของศิลปะ ดาน
ทัศนศิลป ทํา฿หกิจกรรมสอดคลองกับสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ รื่อง สารละสมบัติของสาร ดยวิธีการสอนจะ
นนการทดลองปฏิบัติ ทํา฿หนักรียนรูสึกกระตุนละผอนคลายจากสีสนัของศิลปะ ซึ่งการนําสีสันของสีดานศิลปะมา
฿ช฿นการทดลองละสรางช้ินงาน ทํา฿หนักรียนเด฿ชความสามารถ฿นการจินตนาการ ประกอบกับความรูของ
นื้อหาวิชาวิทยาศาสตรแ ยิ่งพิ่มความนาสน฿จ ความอยากรูอยากห็น ละกลาสดงผลงานที่นักรียนสรางขึ้น ซึ่งวิธี
สอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะทํา฿หนักรียนขา฿จละมองห็นนื้อหาที่รียน ผานผลงานทางดานศิลปะเดดี 
พรอมเดมีการสํารวจละทบทวนความรูผานผลงานที่มีอยูวาถูกตองหรือเม ทํา฿หความรูละความขา฿จนื้อหา
วิทยาศาสตรแที่คลาดคลื่อนถูกตองเด ซึ่งมีผลทํา฿หผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิทยาศาสตรแสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศรวณียแ สุขขุม (ศรวณียแ สุขขุม.  2550 : 76-77) ที่พบวานักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุมที่เดรับการ
สอนบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงกวากลุมที่สอนบบปกติ หลังจากการสอนดยวิธีสอนบบบูรณา
การรวมกับศิลปะ นักรียนมีความสน฿จอยากรียนวิชาวิทยาศาสตรแมากขึ้น ละเดผลทางสถิติที่มีตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งป็นการสดง฿หห็นวานักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ ป็นวิธีสอนที่
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ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิทยาศาสตรแ฿หสูงขึ้นดังนั้นจึงมีผลทํา฿หนักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการ
รวมกับศิลปะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิทยาศาสตรแสูงกวานักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบปกติ 
 2. นักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ มีความคิด฿นการกปใญหาดีกวานักรียนที่เดรับ
วิธีสอนบบปกติ ผลการวิจัยที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ เดพิ่มกิจกรรมของศิลปะ พรอมกับความรู
นื้อหาวิทยาศาสตรแ ทํา฿หกิจกรรมศิลปะที่สอดคลองกับสาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ รื่อง สารละสมบัติของสาร 
ละกิดหตุการณแที่ตกตางจากการรียน฿นรูปบบวิธีสอนวิทยาศาสตรแทานั้น ทํา฿หกลุมนักรียนตองรวมมือ
ชวยกันทํากิจกรรม฿หสําร็จ  มีการลกปลี่ยนการรียนรูจากประสบการณแซึ่งกันละกัน รวมมือละชวยกัน
กปใญหาที่กิดขึ้นภาย฿นกลุม ทํา฿หนักรียนมีความกระตือรือรน ทํา฿หชวยกันหาความรูละความขา฿จนื้อหา
วิทยาศาสตรแที่คลาดคลื่อนถูกตองเด ซึ่งมีผลทํา฿หความคิด฿นการกปใญหาสูงขึน้ หลังจากการสอนดยวิธีสอนบบ
บูรณาการรวมกับศิลปะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ลิขิต พวงประคน (ลิขิต พวงประคน.  2552 : 104) ที่พบวา 
หลังจัดกิจกรรมการรยีนรูบูรณาการบบสอดทรก ทํา฿หความสามารถ฿นการกปใญหาสงูขึ้น หลังจากการสอนดย
วิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ นักรียนเดถามคําถามมากขึ้น ผูวิจัยจึงกระตุน฿หนักรียนคิด ละรับฟใงคําถาม-
คําตอบของนักรียน พรอมกับเดนะนํานวทาง฿นการกปใญหาพื่อ฿หนักรียนหาคําตอบที่ตองการเด ละเดผล
ทางสถิติที่มีตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งป็นการสดง฿หห็นวานักรียนที่เดรับวิธีสอนบบบูรณาการ
รวมกับศิลปะ ป็นวิธีสอนที่ชวยพัฒนาความคิด฿นการกปใญหา฿หสูงขึ้น ดังนั้นจึงทํา฿หนักรียนที่เดรับวิธีสอนบบ
บูรณาการรวมกับศิลปะ มีความคิด฿นการกปใญหาสูงกวานักรียนท่ีเดรับวิธีสอนบบปกติ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบวา รูปบบวิธีสอนที่ตกตางกัน ทํา฿หนักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละ
ความสามารถ฿นการกปใญหา ดังนั้น ผูสอนควรจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿หสอดคลองกับผูรียนละสาระการ
รียนรู ดยลือกวิธีสอนที่ทํา฿หผูรียนกิดการพัฒนาการรยีนรูอยางยั่งยืน ละป็นเปตามศักยภาพของผูรียนตละ
คน ดยฉพาะการสอนบบบูรณาการจะตองสอดคลองกับผนการสอนละตรงตามวลา สวนการลือก฿ชครื่องมือ
ที่ป็นบบวัดหรือบบทดสอบนั้น ผูสอนควร฿ชบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิทยาศาสตรแ ที่นนการคิดวิคราะหแ 
สวนบบทดสอบ฿นการกปใญหาควรคิดจทยแท่ีกิดขึ้น฿นชีวิตประจําวัน฿หสอดคลองกับบทรียน 
 2. ฿นการศึกษาวิจัยครั้งตอเป อาจจะนําวิธีสอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะ เป฿ชพัฒนา฿นอื่นๆ เด ชน 
ความคิดสรางสรรคแ ละ จตคติตอวิทยาศาสตรแ ป็นตน หรือ฿ชกับหนวยการรียนรูอื่น฿นกลุมสาระการรียนรู
วิทยาศาสตรแ ชน หนวยการรียนรู รื่อง พืช ป็นตน หรือ฿ชกับนักรียนระดับช้ันตางๆ พื่อพัฒนาผูรียนละการ
ศึกษาวิจัยตอเป  
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนร๎ูวิชาคณิตศาสตร๑  
เร่ือง สมบัติของเลขยกกําลัง โดยใช๎การเรียนร๎ูแบบรํวมมือแบบแบํงกลุํมผลสัมฤทธิ ์

เสริมด๎วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
THE DEVELOPMENT MATHEMATICS  LEARNING ACTIVITIES ON TITLE PROPERTIES OF 

EXPONENTS BY USING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION COOPERATIVE LEARNING 
SUPPLEMENTED WITH INDUCTIVE OR  DEDUCTIVE  TEACHING METHOD OF 

MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS 
 

ทัศนีย๑  หักขุนทศ1 
Tadsanee  Hakhoontod1 

วัลลภ  เหมวงษ๑1  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล2 

Wonlop Hemvong1  Somchai Vallakitkasemsakul2 
1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรแ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
1รองศาสตราจารยแ ดร. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2รองศาสตราจารยแ ดร. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยก
กําลัง ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ สริมดวยวิธี
สอนบบอุปนัยหรือนิรนัย 2) ศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถ฿นการ
฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดย฿ชการจัดการรียนรูบบ
รวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัยระหวางกอนรียนกับหลังรียน กลุมปูาหมาย 
คือ นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รงรียนกูกววิทยา อําภอกูกว  จังหวัดอุดรธานี  
จํานวน  28 คน ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง 
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบ
อุปนัยหรือนิรนัย ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นนําสนอบทรียนตอทั้งช้ัน ข้ันท่ี 3 ขั้น
กิจกรรมกลุมยอย ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบยอยป็นรายบุคคล ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคะนนความกาวหนา ละขั้นที่ 6 ขั้น
ความสําร็จของกลุม 2) นักรียนมีผลสัมฤทธิท์างการรียนกอนรียนฉลี่ย 16.25 คิดป็นรอยละ 40.63  ละมีคะนน
หลังรียนฉลี่ย 31.18 คิดป็นรอยละ 77.95 ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75 ละคะนนหลังรียนสูงกวากอนรียน 3) 
นักรียนมีความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแกอนรียนฉลี่ย11.96 คิดป็นรอยละ 29.91 ละมีคะนน
หลังรียนฉลี่ย 31.46 คิดป็นรอยละ 78.66 ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75 ละคะนนหลังรียนสูงกวากอนรียน  
คําสําคัญ : การรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ, วิธีสอนบบอุปนัย, วิธีสอนบบนิรนัย  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop learning activities of mathematics on 
properties of exponents by using student teams achievement division cooperative learning (STAD) 
supplemented with inductive or deductive teaching method 2) to study and compare 
achievement of mathematics and ability on mathematical reasoning. The sample involved 28 
Matthayomsuksa 2 students who were studying in Kukaewwittaya School in semester 2, academic 
year 2017.  The results of the study were 1) The development of mathematics learning activities 
on title properties of exponents by using student teams achievement division cooperative 
learning supplemented with inductive or deductive teaching method to Matthayomsuksa 2 
students revealed 6 steps: (1) preparation (2) class presentation (3) team learning (4) quizzes (5) 
individual improvement scores (6) team recognition. 2) The students were treated by 
mathematics on develop learning activities of mathematics on title properties of exponents by 
using STAD supplemented with inductive or deductive teaching method. They had the pretest 
average learning achievement at 16.25 or 40.63% and the posttest at 31.18 or 77.95%.  Which 
was not less than 75% up and the posttest was higher than the pretest one. 3)The students were 
treated by mathematics on develop learning activities of mathematics on title properties of  
exponents by using STAD supplemented with inductive or deductive teaching method. They had 
the pretest  mathematical reasoning ability at 11.95 or 29.91% and the posttest at 31.46 or 
78.66%. Which was not less than 75% up and the posttest was higher than the pretest one.  
Keywords : STAD, Inductive, Deductive 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณิตศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยแป็นครื่องมือ฿นการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแ 
ทคนลยีละศาสตรแอื่นๆ คณิตศาสตรแจึงมีประยชนแตอการดํานินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หดีขึ้นละสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา.  2551 : 1)  ซึ่งจากความสําคัญของ
คณิตศาสตรแที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2552) จึง฿ห฿ชหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคณิตศาสตรแป็นกลุมสาระการรียนรูซึ่งนน฿หผูรียนพัฒนาความสามารถ
฿นดานความคิด การคํานวณ สามารถนําคณิตศาสตรแเป฿ชป็นครื่องมือ฿นการรียนรูสิ่งตางๆ ฿นการดํารงชีวิต ดยมี
ความมุงหวัง฿หกิดคุณภาพ฿หผูรียนมีความรูความขา฿จ฿นคณิตศาสตรแพื้นฐาน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้น
เปประยุกตแ฿ชกับทักษะละกระบวนการทางคณิตศาสตรแที่จําป็น ตระหนัก฿นคุณคาละมีจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรแ 
คณิตศาสตรแป็นวิชาที่ตอง฿ชการคิดอยางป็นระบบคิดอยางมีหตุผล ตอง฿ชหตุผลมาชวย฿นการรียนรูละ
กปใญหา การสงสริมละพัฒนา฿หผูรียนคิดอยางมีหตุผล จะชวย฿หผูรียนสามารคิดวิคราะหแปใญหาละ
สถานการณแเดอยางถ่ีถวนรอบคอบป็นระบบ ทํา฿หตัดสิน฿จเดอยางถูกตองละหมาะสม นอกจากนี้การคิดอยางมี
หตุผลยังป็นครื่องมือสําคัญที่ผูรียนสามารถนําเป฿ช฿นการพัฒนาตนองพื่อรียนรูสิ่ง฿หมๆ ฿นการทํางานละ฿น
การ มีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันวา การสอนนักรียนดวยความขา฿จอยางมีหตุผล ดีกวาการสอน฿หจดจําทํา฿ห
นักรียนมีจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแสามารถจดจําเดดีละนานกวาดิม (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรแ
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ละทคนลยี [สสวท.].  2555 : 79) จากการศึกษาสภาพปใญหาละคุณภาพดานการศึกษาของประทศเทยมี
ปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแต่ํา ห็นเดจากครงการประมินผลนักรียนรวมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment : PISA) ปี ค.ศ. 2000 - 2012 ฿น 3 ดานที่ประมิน 
พบวาดานวิทยาศาสตรและดานการอานมีนวนมสูงขึ้น ตดานคณิตศาสตรแยังมีนวนมลดลง คาฉลี่ย OECD 
ของคณิตศาสตรแ฿นปี 2012 มีคะนนมาตรฐานที่ 494 คะนน ฿นขณะที่นักรียนเทยมีคะนนฉลี่ยพียง 427 
คะนน สดง฿หห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนยังหางเกลความป็นลิศอยูมาก (สสวท.  
2557 : 38-53) ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รงรียนกู
กววิทยา ปีการศึกษา  2557- 2559 วิชาคณิตศาสตรแมีคะนนฉลี่ยรอยละ 25.69, 28.42 ละ 26.83 ตามลําดับ 
ซึ่งต่ํากวาคะนนฉลี่ยระดับประทศ รงรียนจึงตองพัฒนา฿หมีผลการรียนอยู฿นระดับดีละผานกณฑแการประมนิ
ทุกคน (รงรียนกูกววิทยา.  2560 : 4) 
 การ฿ชทคนิคละวิธีการสอนที่นนนักรียนป็นสําคัญที่จะ฿หผูรียนสามารถสรุปหลักการหรือกฎกณฑแเด
ดวยตนอง ควร฿หผูรียนเดรวมกันคิด รวมกันกปใญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย ละสดงความคิดห็นดวยหตุผล
ซึ่งกันละกัน ชวย฿หผูรียนเดพัฒนาทั้งดานความรูทักษะละกระบวนการคิดละมีประสบการณแมากขึ้น จึง
จําป็นตอง฿ชการรียนรูบบรวมมือ ซึ่งจอยซและวลลแ (Joyce & Weil.  2000 : 217) เดสนอนวคิดวา การ
รียนรูบบรวมมือ ป็นรูปบบการจัดกิจกรรมการรียนรูอีกบบหนึ่งที่฿หความสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมที่
สังคมตองการ คือ การทํางาน การรียนรู ละการกปใญหารวมกัน นวความคิดพื้นฐานของการรียนรูบบรวมมือ 
คือ การยอมรับความตกตาง฿นความสามารถของตละคน฿นการทํางานหรือกปใญหาตอง฿หทุกคนมีสวนรวม ละ
฿ชศักยภาพของตละคนที่มีอยูอยางต็มที่ นอกจากนี้ยังป็นกิจกรรมที่มุง฿หนักรียนเดฝึกการรียนรูละกปใญหา
รวมกัน ละยังตองรวมรับผิดชอบงานละทํา฿หทุกคน฿นกลุมรียนรูทากัน ละศึกษาบทบาทหนาที่ของสมาชิก฿น
กลุมดวย จนทํา฿หทุกคนมีสวนรวม฿นงานทุกข้ันตอน พราะผลงานของตละคนสงผลตอความสําร็จของกลุม การ
รียนรูบบรวมมือบงกลุมผลสมัฤทธ์ิป็นการรียนท่ีสามารถนํามา฿ช฿นกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ดยการ
รียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์ จะบงนักรียนออกป็นกลุม กลุมละ 4-6 คน ดยจัดนักรียนกง ปาน
กลาง ละออน อยู฿นกลุมดียวกัน ฿นการสอนครูจะป็นผูสนอบทรียน ลว฿หนักรียนทํางานรวมกันป็นกลุม
นักรียนทุกคนตองน฿จวาสมาชิก฿นกลุมของตนรียนรูบทรียนอยางจมจง สุดทายประมินผลป็นรายบุคคลดย
เมมีการชวยหลือกัน หลักสําคัญของการรียนคือ ฿หนักรียนตั้ง฿จรียนละชวยหลือพื่อน฿นกลุม฿หรียนรูสิ่งที่ครู
สอนอยางจมจง (Slavin.  1995 : 3) ละ วิธีสอนบบอุปนัยป็นวิธีสอน฿ช฿นการชวย฿หผูรียนกิดการรียนรู
ตามวัตถุประสงคแที่กําหนด ดยการนําตัวอยาง ขอมูล ความคิด หตุการณแ สถานการณแ ปรากฏการณแที่มีหลักการ
นวคิดที่ตองการสอนมา฿หผูรียนศึกษาวิคราะหแจนสามารถดึงหลักการนวคิดที่ฝงอยูออกมาพื่อนําเป฿ช฿น
สถานการณแอื่นๆ ตอเป (ทิศนา  ขมมณี.  2552 : 340) ละป็นการสอนที่ชวย฿หนักรียนคนพบกฎกณฑแหรือ
ขอท็จจริงที่สําคัญดวยตนอง ดยการทําความขา฿จความหมายละความสัมพันธแของความคิดตางๆ อยางจมจง 
ตลอดจนกระตุน฿หนักรียนรูจักการคนควาความรูดวยตนอง (ชาตรี กิดธรรม.  2547 : 81)  วิธีสอนบบอุปนัยป็น
วิธีการสอนที่ผูรียนคนพบการรียนรูเดดวยตนองทํา฿หกิดความขา฿จละจดจําเดดี ชวย฿หผูรียนเดพัฒนาทักษะ
การคิดวิคราะหแ ป็นวิธีการที่ผูรียนเดทั้งนื้อหาความรูละกระบวนการซึ่งผูรียนสามารถนําเป฿ชประยชนแ฿นการ
รียนรูรื่องอื่นเด (ทิศนา  ขมมณี.  2552 : 342) สวนวิธีสอนบบนิรนัยป็นกระบวนการ ที่ผูสอนจัดการรียนรู฿ห
ผูรียนมีความรูความขา฿จกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักกณฑแ ขอท็จจริงหรือขอสรุปตามวัตถุประสงคแ฿นบทรียน 
จากนั้นจึงเด฿หตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง หรืออาจจะ฿หผูรียนฝึกนําทฤษฎีหรือขอสรุป เป฿ช฿นสถานการณแ ที่
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หลากหลายหรืออาจป็นลักษณะ฿หผูรียนหาหลักฐานหตุผลมาพิสูจนแยืนยันทฤษฎีหรือขอสรุปหลานั้น การจัดการ
รียนรูบบนี้จะชวย฿หผูรียนป็นคนมีหตุผล เมช่ืออะเรงายๆ ละมีความขา฿จ฿นทฤษฎี หรือขอสรุปหลานั้น
อยางลึกซึ้ง การสอนบบนี้อาจกลาวเดวาป็นการสอนจากทฤษฎีหรือกฎเปสูตัวอยางที่ป็นรายละอียด (สุวิทยแ  มูลคํา 
ละอรทัย มูลคํา.  2547 : 15) 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1) พื่อพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบอุปนัย หรือนิรนัย 
2) พื่อศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอน บบอุปนัยหรือนิรนัย
ระหวางกอนรียนกับหลังรียน 3) พื่อศึกษาละปรียบทียบความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ รื่อง 
สมบัติของลขยกกําลัง ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุม
ผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัยระหวางกอนรียนกับหลังรียน 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. การจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย หมายถึง 
การดํานินการจัดการรยีนรูที่ผูรยีนรียนรูเดดยการลงมือปฏิบัติดวยตนอง ดยบงผูรียนป็นกลุม กลุมละ 4 คน 
ดยคละความสามารถ ละจัดกิจกรรมกลุมรวมกัน ผลงานกลุมคือผลงานของทุกคน ซึ่ง฿ชขั้นตอนการจัดการรียนรู
ที่ปรับจากขั้นตอนของสลาวิน (Slavin. 1995 : 73-84) ละชาติชาย มวงปฐม (2539 : 44-45) ดยการจัดกิจกรรม
มี 6 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นที่ 1 ข้ันตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นนําสนอบทรียนตอท้ังช้ัน ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย ขั้นที่ 4 ขั้น
การทดสอบยอยป็นรายบุคคล ข้ันท่ี 5 ขั้นคิดคะนนความกาวหนา ละขั้นท่ี 6 ขั้นความสําร็จของกลุม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ หมายถึง ความรูความสามารถดานสติปใญญาของผูรียนที่
พิจารณาจากคะนนผลการรียนรู 4 ดานของวิลสัน (Wilson.  1971 : 643-696) คือ ดานความรู ความขา฿จ การ
นําเป฿ช ละการวิคราะหแ฿นนื้อหา รื่อง สมบัติของลขยกกําลังของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดเดจาก
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ บบปรนัยชนิดลือกตอบจํานวน 4 ตัวลือกที่ผูวิจัยสราง 
 3. ความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ หมายถึง พฤติกรรมที่สดงออกของนักรียนที่
พิจารณาจากคะนนความสามารถ฿นการอางหลักฐาน พื่อยืนยันขอสรุปวาป็นจริงทางคณิตศาสตรแ ป็นการสดง
นวคิดกี่ยวกับการสรางหลักการหาความสัมพันธแของนวคิดละการสรุปที่สมหตุสมผลตามนวคิดกฎกณฑแหรือ
ความจริงนั้นๆ พรอมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือคัดคานขอความคาดการณแเดอยางสมหตุสมผลของนักรียน วัดเด
จากบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ซึ่งป็นบบทดสอบอัตนัยที่ผูวิจัยสราง ดย฿ช
กณฑแการ฿หคะนนของกรมวิชาการ (2546 : 121) ละ สสวท. (2546 : 143) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1) กลุมปูาหมาย฿นการวิจัยครั้งนี้ ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รงรียนกูกววิทยา อําภอกูกว 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 28 คน ภาครียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
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 2) วิจัยนี้ป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดํานินการตามวงจรการวิจัยของ Kemmis 
ละ Mctaggart (1988) ซึ่งผูวิจัยปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นการวางผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นการสังกต 
(Observation) ขั้นการสะทอนการปฏิบัติการ (Reflection)  
 3) ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้บงออกป็น 3 สวน ดังนี ้
  3.1) ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย ประกอบดวย ผนการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุม
ผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง จํานวน 
9 ผน 3.2) ครื่องมือที่฿ช฿นการสะทอนผลการปฏิบัติ เดก บบสังกตพฤติกรรมการจัดการรียนรูของครูผูสอน 
บบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน บบทดสอบทายวงจร บบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการรียนรู 
บบสัมภาษณแนักรียน ละ 3.3) ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล คือ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนวิชาคณิตศาสตรแ บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ  
 4) ขั้นการก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 4.1) นําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา
คณิตศาสตรและบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ  ทําการทดสอบกับนักรียนที่ป็น
กลุมปูาหมาย ลวบันทึกป็นคะนนกอนรียน (Pretest) 4.2) ดํานินการทดลองตามผนการจัดการรียนรูดย ฿ห
ผูชวยวิจัยรวมสังกตละบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการรียนรูของครูผูสอนละพฤติกรรมการรียนรูของ
นักรียนทุกระยะตลอดการทดลอง ดย฿ชบบสังกตการจัดกิจกรรมการรียนรูของครูผูสอนละบบสังกต
พฤติกรรมการรียนรูของนักรียน 4.3) หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นตละวงจรปฏิบัติการ฿หนักรียน
ทําบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ จากนั้นผูวิจัยละผูชวยวิจัยรวมกันสัมภาษณแนักรียน 4.4) ทําการตรวจสอบ
ขอมูลวาป็นขอมูลที่ทจริงละพียงพอ฿นการวิจัย 4.5) นําขอมูลที่เดมาสะทอนการปฏิบัติ อภิปรายละวิคราะหแ
รวมกับผูชวยวิจัยปรับปรุงกเขขอบกพรองพื่อ฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นวงจรปฏิบัติการตอเป 4.6) หลังจาก
สิ้นสุดการรียนครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ทดสอบนักรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ
ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ที่ป็นชุดดียวกับชุดรกบันทึกคะนนที่เดจาก
การทดลองครั้งนี้ป็นคะนนหลังรียน (Posttest) ลวนําคะนนท่ีเดเปวิคราะหแ 
 5) การวิคราะหแขอมูล 5.1) ขอมูลชิงคุณภาพ เดก ขอมูลที่เดจากบบสังกตการจัดกิจกรรมการรียนรู
ของครูบบสังกตพฤติกรรมการรยีนรูของนักรยีนละบบสัมภาษณแนักรยีน ฿นประด็นของการจัดการรียนรูดย
฿ชทคนิคการวิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) ลวรียบรียงป็นชิงคุณภาพ ดยการสรุปอธิบายมื่อจบวงจร 
พื่อประมินสภาพการณแที่กิดขึ้นถึงความหมาะสม ปใญหาหรืออุปสรรคพื่อป็นนวทาง฿นการพิจารณาหาวิธี฿น
การกเขปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนรู 5.2) ขอมูลชิงปริมาณ เดก ขอมูลที่เดจากบบทดสอบทายวงจร
ปฏิบัติการ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿ห
หตุผลทางคณิตศาสตรแ ดย฿ชสถิติพื้นฐาน เดก คาฉลี่ย รอยละ ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ลวนําคาฉลี่ยเป
ปรียบทียบกับกณฑแรอยละ 75 ละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทาง
คณิตศาสตรแระหวางกอนรียนละหลังรียน 
 
ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เร่ือง สมบัติของเลขยกกําลัง โดยใช๎การเรียนร๎ูแบบ
รํวมมือแบบแบํงกลุํมผลสัมฤทธิ์เสริมด๎วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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  การดํานินการศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดการรียนรู สังคราะหแขั้นตอนการ
รียนรู จากนั้นดํานินการสรางผนการจัดการรียนรูตามขั้นตอน ฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการ
จัดการรียนรู ดยมีวงจรการปฏิบัติอยู 3 วงจร ฿นตละวงจรประกอบดวย การวางผน การปฏิบัติ การสังกต ละ
การสะทอนผล พื่อนํามาปรับปรุงละพัฒนา฿นวงจรถัดเป ทํา฿หเดขั้นตอนละวิธีการจัดการรียนรูบบรวมมือ
บบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัยที่หมาะสมกับนักรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนละความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแของนักรียน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นตรียม ครู฿หนักรียนบงกลุมๆ ละ 4 คน ดยคละความสามารถกง ปานกลาง ละออน 
(1 : 2 : 1) ซึ่งจะบงกลุมฉพาะช่ัวมงรก ช่ัวมงตอเปจะ฿ชกลุมดิม ครูจงคะนนฐานละจุดประสงคแการรียนรู
฿หนักรียนทราบ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นนําสนอบทรียนตอทั้งช้ัน ดย฿ชวิธีสอนบบอุปนัย฿นผนการจัดการรียนรูที่ 2, 3, 4, 5, 
9 ละวิธีสอนบบนิรนัย ฿นผนการจัดการรียนรูที่ 1, 6, 7, 8 
  ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย นักรียนตละกลุมรวมกันศึกษาละสดงหตุผล฿นการหาคําตอบของ
กิจกรรมที่กําหนด วางผน หาคําตอบ นน฿หนักรียนรวมกันอภิปราย฿นกลุมถึงความสมหตุสมผล มื่อนักรียนทํา
กิจกรรมสร็จลว ฿หสงตัวทนกลุมออกเปนําสนอผลการหาคําตอบหนาช้ันรียน พรอมทั้งสดงหตุผล฿นหา
คําตอบบนกระดาน จากนั้นครูละนักรียน฿หคํานะนําสําหรับกลุมที่ทําเมถูกลว฿หกเข฿หถูกตอง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการทดสอบยอยป็นรายบุคคล นักรียนจะตองเดรับการทดสอบยอย ซึ่ง฿นการทดสอบ
นักรียนทุกคนทําขอสอบตามความสามารถของตน ดยเม฿หชวยหลือกัน 
  ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคะนนความกาวหนา มื่อนักรียนทําบบทดสอบสร็จลว ครูตรวจบบทดสอบยอย
ของนักรียน พรอมทั้งคิดคะนนพัฒนารายบุคคล ลวนําคะนนตละคนมารวมกันป็นคะนนกลุม ซึ่งป็น
คะนนที่เดจากการปรียบทียบคะนนที่สอบเดกับคะนนฐาน  ดยครูสอนวิธีการคิดคะนนความกาวหนา฿ห
นักรียน฿หสามารถคิดคะนนกาวหนาเดดวยตนอง 
  ขั้นที่ 6 ขั้นความสําร็จของกลุม นักรียนรวมกันสรุปบทรียนละกระบวนการรียนรู ครูพิ่มติม฿น
ประด็นท่ีนักรียนยังเมเดสรุป หลังจากนั้นครู฿หรางวัลป็นกียรติบัตรประจํากลุม ตามกณฑแที่กําหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
  นักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแกอนรียนฉลี่ย 16.25 คิดป็นรอยละ 40.63 ละ
นักรียนท่ีรียนรูดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือ นิรนัย
มีคะนนทดสอบหลังรียนฉลี่ย 31.18 คิดป็นรอยละ 77.95 ดังนั้น นักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนเม
นอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน 
 3. ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ 
  นักรียนมีคะนนความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแกอนรียนฉลี่ย 11.96 คิดป็นรอยละ 
29.91 ละนักรียนท่ีรียนรูดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัย
หรือนิรนัยมีคะนนทดสอบหลังรียนฉลี่ย 31.46 คิดป็นรอยละ 78.66 ดังนั้นนักรียนมีความสามารถ฿นการ฿ห
หตุผลทางคณิตศาสตรแหลังรยีนเมนอยกวารอยละ 75 ละความสามารถ฿นการ฿หหตผุลทางคณิตศาสตรแหลังรียน
สูงกวากอนรียน 
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อภิปรายผล 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาสตร๑ เร่ือง สมบัติของเลขยกกําลัง โดยใช๎การเรียนร๎ู  แบบ
รํวมมือแบบแบํงกลุํมผลสัมฤทธิ์เสริมด๎วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  การจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัยป็น
รูปบบการรียนรูที่ครบวงจร ผูรียนรียนรูดยการลงมือปฏิบัติดวยตนอง ดยบงผูรียนออกป็นกลุมที่สมาชิก฿น
กลุมมีความสามารถทางการรียนตกตางกัน รวมกันทํางานที่เดรับมอบหมาย ขณะรียนสมาชิก฿นกลุมสามารถ
ชวยหลือ฿นการรียนรูรวมกัน ดยครู฿ชวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย วิธีสอนบบนี้ป็นการฝึกหัด ฿หนักรียนมี
หตุผลพิสูจนแทราบขอท็จจริงดวยตนอง มื่อนักรียนรียนรูลว ครู฿หนักรียนทํากิจกรรมกลุมยอย ดยการทํา
บบฝึกทักษะนื้อหาท่ีรียนจบ฿นทันที ซึ่งการทําบบฝึกทักษะจะชวย฿หนักรียนขา฿จสิ่งที่รียนมากขึ้น สอดคลอง
กับกฎหงการฝึกหัด (Law of  Exercise) ของธอรแนเดคแ (Thorndike. 1814-1949 อางถึง฿น ทิศนา  ขมมณี.  
2554 : 51) กลาววา การฝึกทําบอยๆ ดวยความขา฿จจะทํา฿หการรียนรูคงทนถาวร ละถาเมเดกระทําซ้ําๆ การ
รียนนั้นจะเมคงทนละอาจลืมเด ฿นขณะที่นักรียนทํากิจกรรมกลุมดยการทําบบฝึกนั้น นักรียนสามารถปรึกษา
กันเด กิดการรียนรูรวมกัน มื่อจบการทํากิจกรรมกลุม นักรียนตละคนจะทดสอบป็นรายบุคคล ลวนําคะนน 
มาฉลี่ยป็นคะนนของกลุมละเดรับการรางวัลถาถึงกณฑแที่กําหนด ซึ่งป็นการสรางรงจูง฿จ ฿นการรียนรู ดังที่ 
อัมพร มาคนอง (2546 : 40-44) กลาวเววา การสรางรงจูง฿จมีความจําป็นละป็นสิ่งสําคัญสําหรับผูรียน การ
จงผลการรียน฿หทราบถึงความสามารถของตนอง การ฿หรางวัลการชมชยป็นการสริมรงที่ดี ห็นเดวาการจัด
กิจกรรมการรียนรูบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์ป็นกิจกรรมที่สงสริม฿หนักรียนเดรียนรูรวมกัน เดชวยหลือกัน ซึ่งมี
ผลทํา฿หผูรียนมีความอา฿จ฿สรับผิดชอบตอตัวอง สงสริม฿หผูรียนผลัดกันป็นผูนํา นักรียนพยายามพัฒนา
คะนนของตน฿หสูงขึ้นพื่อความสําร็จของกลุม จึงสงผล฿หผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแสูงขึ้นดวย 
  จากการ฿ชรูปบบการรียนรูบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย฿นการ
พัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดย฿ช
การวิจัยชิงปฏิบัติการมา฿ช฿นการพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ฿นครั้งนี้ ทํา฿หผูวิจัย ผูชวยวิจัยละ
นักรียนเดมีสวนรวม฿นการพัฒนากิจกรรมการรียนรู ดยทั้งผูชวยวิจัยละนักรียนจะป็นผูสะทอนละสนอปใญหา 
นวทางการกปใญหาพื่อ฿ช฿นการพัฒนาวงจรปฏิบัติการตอเป ทํา฿หผูวิจัยขา฿จความตองการของนักรียน ละ
ทราบวาตองปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนรู฿นดาน฿ด ซึ่งจะทํา฿หสามารถพัฒนาคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนวชิาคณิตศาสตรและคะนนความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแของนักรียนสูงขึ้นละผานกณฑแ 
ดังที่ สุวิมล วองวาณิช (2555 : 24) กลาวถึงความสําคัญละความจําป็นของการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียนวา
ป็นการปิด฿หอกาสครู฿นการสรางองคแความรู ทักษะการทําวิจัย การประยุกตแ฿ช การตระหนักถึงทางลือกที่ป็นเป
เดที่ปลี่ยนปลงรงรียน฿หดีขึ้น สรางชุมชนหงการรียนรูทํา฿ห กิดการพัฒนาที่ตอนื่อง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
  จากผลการวิจัยพบวานักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชากอนรียนฉลี่ย 16.25 คิดป็นรอยละ 
40.63 ละมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรยีนฉลีย่ 31.18 คิดป็นรอยละ 77.95 ดังนั้นนักรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละหลังรียนสูงกวากอนรียน ทั้งนี้อาจนื่องมาจากกิจกรรมการ
รียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติของลขยกกําลัง ดย฿ชการจัดการรียนรูบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธี
สอนบบอุปนัยหรือนิรนัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ป็นการจัดการรียนรูที่฿ชการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุม
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ผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย ท่ีจะชวย฿หนักรียนสรางองคแความรูดวยตนอง ทํา฿หกิดความรูที่
คงทน ละรูปบบการสอนที่สามารถดัดปลง฿ชเดทุกระดับช้ันพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละทักษะทาง
สังคม (Slavin.  1995 : 73-84) 
  วิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัยที่นํามา฿ช฿นขั้นนําสนอบทรียนตอทั้งช้ัน ป็นวิธีการสอนที่ทํา฿หผูรียน
สามารถคนพบดวยตนอง ทํา฿หกิดความขา฿จละจดจําเดนาน ดังที่ ทิศนา ขมมณี (2552 : 342) เดกลาวถึง
ขอดีของวิธีสอนบบอุปนัย วาป็นวิธีสอนที่ผูรียนสามารถคนพบการรียนรูเดดวยตนองจึงทํา฿หกิดความขา฿จ
ละจดจําเดดี ชวย฿หผูรียนเดพัฒนาทักษะการคิดวิคราะหแป็นวิธีการที่ผูรียนเดทั้งนื้อหาความรูละกระบวนการ
ซึ่งผูรียนสามารถนําเป฿ช฿นการรียนรูรื่องอื่น นอกจากนี้ สุวิทยแ มูลคํา ละอรทัย มูลคํา (2547 : 25) กลาวถึงขอดี
ของวิธีสอนบบนิรนัยวาป็นวิธีการที่ชวย฿นการถายทอดนื้อหาสาระเดงาย รวดร็วละเมยุงยาก ฿ชวลา฿นการ
ตัดสิน฿จการรียนรูเมมากฝึก฿หผูรียนนําอาทฤษฎี หลักการ กฎ ขอสรุปหรือนิยามเป฿ช฿นสถานการณแ฿หมๆ  ฿ช
เดผลดี฿นการจัดการรยีนรูวิชาคณติศาสตรแ นอกจากน้ียังป็นการฝึก฿หผูรียนมีหตผุลเมช่ือดยเมมีการพิสูจนแ จาก
การทําวิธีสอนบบอุปนัยละนิรนัยมา฿ช฿นการสอนบทรียน ทํา฿หนักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ
สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริมประภา  นาสมชัย (2558) ศุภวจี  ศรีสน (2556) สมพงษแ  พุกหนา (2555) 
กนกรดา มีชาญผล (2553) ละ สุพัตรา  ภูหงสแสูง (2550)  
 3. ความสามารถในการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร๑ 
  จากผลการวิจัยพบวานักรียนมีความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแกอนรียนฉลี่ย 11.96 
คิดป็นรอยละ 29.91 ละมีความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแหลังรียนฉลี่ย 31.46 คิดป็นรอยละ 
78.66 ดังนั้นนักรียนมีความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแเมนอยกวารอยละ 75 ละหลังรียนสูงกวา
กอนรียน ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการจัดการรียนรูดย฿ชการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธี
สอนบบอุปนัยหรือนิรนัยป็นการจัดกิจกรรมที่นน฿หผูรียนสน฿จละตั้ง฿จรียนรูดยการ฿ชกิจกรรมกลุม นักรียน
ทุกคนมีสวนรวมชวยกันคนหาความรู จึงสงสริม฿หพัฒนาความสามารถ ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ฿นขั้นที่ 2 
ละขั้นที่ 3 ดังนี ้ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นนําสนอบทรียนตอทั้งช้ัน ครู฿ชวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย ซึ่งป็นวิธีสอนที่฿หนักรียน
สังกตคนหา วิคราะหแ รวบรวม ปรียบทียบ ความคลายคลึงขององคแประกอบ ดยสุดทายนักรียนตองสามารถ
สรุปป็นหลักการหรือหลักกณฑแเด ละสดงหตุผลถึงที่มาของหลักกณฑแ ลวนําเป฿ชกับตัวอยางที่หลากหลาย
พื่อฝึกนําความรูหรือขอสรุปเป฿ชดังท่ี นภนตร ธรรมบวร (2544 : 69)  กลาววา การพัฒนาความสามารถ฿นการ฿ห
หตุผลของนักรียน ครูผูสอนตองริ่มจากการพัฒนากระบวนการคิดของด็กซึ่งป็นสิ่งที่สามารถทําเด  อีกทั้งยังมี
ความสําคัญละจําป็นอยางยิ่งที่จะตองจัดกิจกรรม พื่อพัฒนาการคิดอยางตอนื่อง ครูป็นผูมีบทบาทสําคัญ฿นการ
สนับสนุนละสงสริม฿หด็กสํารวจ ฿หหตุผลละคิดกปใญหามากกวาการรียนดยจดจํากฎกณฑแทางคณิตศาสตรแ 
ด็กตองสราง (Construct) ความขา฿จทางคณิตศาสตรแดยการคิดดวยตนอง ละคนหาคําตอบซึ่งมีความหมาย วิธี
สอนบบอุปนัยละนิรนัยป็นวิธีสอน ที่ฝึก฿หนักรียน฿ชหตุผลหาหลักการมาสนับสนุน฿นตละขั้นตอนของการหา
คําตอบละทํา฿หพัฒนาความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแของนักรียน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย นักรียนตละกลุมรวมกันศึกษาละสดงหตุผล฿นการหาคําตอบของ
กิจกรรมที่กําหนด วางผนหาคําตอบ฿หนักรียนรวมกันอภิปราย฿นกลุมถึงความสมหตุสมผล มื่อนักรียนทํา
กิจกรรมตาม฿บกิจกรรมสร็จลวตัวทนกลุมนําสนอผลการหาคําตอบหนาช้ันรียน พรอมทั้งสดงหตุผลจากนั้น
ครูละนักรียนรวมกัน฿หคํานะนํากลุมที่ทําเมถูก฿หกเข฿หถูกตอง ทํา฿หครูผูสอนทราบวานักรียนมีความรูขา฿จ
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ละกเข฿หพรอม฿นการทดสอบรายบุคคล ดังที่ สสวท. (2547 : 15-18) กลาวถึงบทบาทของครู฿นการพัฒนาดาน
การ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ดยครูควรจัด฿ห฿หมีการอภิปรายหนาช้ันรียน พื่อทาทาย฿หนักรียนคิดละทํา
กิจกรรม ฿หความสําคัญ฿นการฟใงความคิดห็นของนักรียน ฿หนักรียนฝึกรับฟใงทําความขา฿จหตุผลของผูอื่นละ
ประมินความนาช่ือถือของหตุผล ครูสามารถปรับนวการอภิปราย฿หขากับวิธีคิดของนักรียน อดทน ฿หวลาละ
อกาสกนักรียน ฿หนักรียนห็นวาครู฿หความสําคัญตอความขา฿จละการ฿หหตุผล ดยประมินอยางสม่ําสมอ 
มื่อด็กมีการ฿หหตุผลที่ดีครู฿หการสริมรงทันท ี
  จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมทํา฿หนักรียนพัฒนาความสามารถ฿นการ฿หหตุผลอยางตอนื่อง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริมประภา  นาสมชัย (2558) ละงานวิจัยของ ศุภวจี  ศรีสน (2556) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1) ขอสนอนะ฿นการนําผลการวิจัยเป฿ช 
  1.1) ควรศึกษาหลักการละขั้นตอน฿นการทําวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียน ละรูปบบการจัดการ
รียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ฿หขา฿จ รวมทั้งศึกษาปใญหาบริบทของกลุมปูาหมาย฿หชัดจนพื่อนํามา
ประยุกตแ฿ช฿หหมาะสม 1.2) การจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือ
นิรนัยจําป็นตอง฿หวลากับนักรียน฿นการทํากิจกรรม ซึ่งทํา฿ห฿ชวลาคอนขางนาน ผูที่สน฿จนําเปประยุกตแ฿ชควร
ปรับวลา฿หหมาะสม 1.3) ผูวิจัยควรดํานินการปฐมนิทศผูชวยวิจัยละนักรียนพื่อสรางความขา฿จ฿นขั้นตอน
ของการทํากิจกรรมการรียนรู พื่อที่จะดํานินกิจกรรมเดอยางราบรื่น 1.4) การจัดกิจกรรม฿นครั้งน้ี ครูผูวิจัยเดปรับ
ตารางสอน฿หสอนตอนื่อง 2 ช่ัวมง พื่อ฿หกิจกรรมดํานินเปอยางตอนื่องจนครบทุกขั้นตอน ผูที่สน฿จนําเป
ประยุกตแ฿ชสามารถปรับวลาเดตามความหมาะสม  
 2) ขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป 
  2.1) ควรมีการทําวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียนกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแดย
฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมอืบบบงกลุมผลสมัฤทธ์ิสริมดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย฿นสาระการรียนรูอื่น
หรือระดับช้ันอ่ืนท่ีมีนื้อหาที่หมาะสมกับการจัดการรียนรูรูปบบน้ี 2.2) ควรมีการทําวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียน
กี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสริม
ดวยวิธีสอนบบอุปนัยหรือนิรนัย ดยศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตรแอื่น ชน ความสามารถ฿นการกปใญหา 
ความสามารถ฿นการชื่อมยง ป็นตน 2.3) ควรมีการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียนดยบูรณาการ฿หสอดคลองกับวิถี
ชุมชน พื่อพัฒนาการรียนรูของนักรียน฿หสามารถนําความรูเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน 
ดยการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลของ
นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2) ศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของ
ฟใงกแชัน ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กอนรียนละหลังรียน ดย฿ชกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล ละ 3) ศึกษาละปรียบทียบ
ความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กอนรียนละหลังรียน ดย฿ช
กิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล 
กลุมปูาหมายที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รงรียนกัลยาณวัตร อําภอมือง จังหวัด
ขอนกน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 25 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน 
ผลการวิจัยพบวา 1)การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดยการรียนรู บบ
รวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล ประกอบดวย 5 
ขั้นตอนสําคัญ เดก ขั้นการขากลุม ขั้นนําสนอบทรียน  ขั้นฝึกทักษะดวยบบฝึก ขั้นการทดสอบยอยรายบุคคล 
ละ ขั้นการ฿หคะนนละความสําร็จ  ของกลุม 2) นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิค
ทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล มีคะนนความสามารถ฿นการ฿ห
หตุผลทางคณิตศาสตรแฉลี่ย 21.57 คะนน คิดป็นรอยละ 86.27 ดยที่นักรียนมีความสามารถ฿นการ฿หหตุผล
ทางคณิตศาสตรแหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละ 3) นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนกอนรียนฉลี่ย 12.59 คะนน คิดป็นรอยละ 41.97 ละคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนฉลี่ย  
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23.50 คะนน คิดป็นรอยละ 78.33 ดยที่นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน 
คําสําคัญ : การรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลอืป็นรายบุคคล, กระบวนการการ฿หหตุผล, บบฝึก, อนุพันธแ
 ของฟใงกแชัน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research were: 1) to develop mathematics learning activities on 
derivative of function by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization 
Supplemented with exercise for mathematical reasoning process of Mathayomsuksa 6 Students, 
2) to study and compare mathematics learning achievement of mathematics before and after 
being treated by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization 
Supplemented with exercise for mathematical reasoning process of Mathayomsuksa 6 Students, 
and 3) to study and compare mathematics reasoning process of mathematics before and after 
being treated by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization 
Supplemented with exercise for mathematical reasoning process of Mathayomsuksa 6 Students. 
The target groups were 44 Mathayomsuksa 6 students at Kanlayanawat School, Muang District, 
Khon Kaen Province under the Office of the Secondary Educational Service Area 25 in the last 
semester of academic year 2017. The results of this study were shown as follows: 1) the 
development of mathematics learning activities on derivative of function by using cooperative 
learning technique Team Assisted Individualization Supplemented with exercise for mathematical 
reasoning process the derivatives of functions consisted of 5 practical steps: team preparation, 
team study, team exercise, personal tests, and teams scores and team recognition, 2) the 
students’ mathematics learning activities on derivative of function by using cooperative learning 
technique Team Assisted Individualization Supplemented with exercise for mathematical 
reasoning process were 21.57 or 86.27 percent respectively, so the students mathematics 
reasoning process after learning were not less than 75 percent, and 3) the students whom were 
treated by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization Supplemented 
with exercise for mathematical reasoning process got 12.59 of pre-test average score or 41.97 
percent and 23.50 of posttest average score or 78.33 percent. So, the students had the learning 
achievement score after learning not less than 75 percent and the student’s learning 
achievement level of the posttest was higher than that of the pretest. 
Keywords : Cooperative Learning Technique Team Assisted Individualization Supplemented (TAI), 
 Reasoning Process, Exercise, Derivative of Function 
 
 
 



 

 

1600 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การศึกษาเทย฿นปใจจุบันเดมีการปลี่ยนปลงเปอยางรวดร็วพื่อ฿หทันตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ
ละทคนลยีที่กําลังปลี่ยนปลงเปชนกัน  การจัดการศึกษา฿นทุกระดับจึงนน฿หนักรียนกิดการพัฒนาทักษะ
ตาง ๆ เดก  การคิดขั้นสูง  การสื่อสาร การ฿ชทคนลยี ละทักษะทางสังคม พื่อป็นการตรียมขาสูการศึกษา
฿นศตวรรษที่ 21 ซึ่งนวนมการจัดการศึกษาจําป็นตองมีการบูรณาการองคแความรู฿นหองรียนละชีวิตจริง ทํา฿ห
นักรียนสามารถนําความรูเป฿ชประยุกตแ฿ช฿นชีวิตประจําวันละห็นคุณคาของการรียน (วรพจนแ วงศแกิจรุงรือง 
ละ อธิป จิตตฤกษแ, 2554) ซึ่งคณิตศาสตรแป็นอีกหนึ่งวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการ นื่องจากคณิตศาสตรแ มี
บทบาทสําคัญยิ่งตอกระบวนการพัฒนาความคิดของมนุษยแ ทํา฿หมนุษยแมีความคิดสรางสรรคแ  คิดอยางมีหตุผล  
ป็นระบบ  มีบบผน สามารถวิคราะหแปใญหาละสถานการณแเดอยางถ่ีถวนรอบคอบ  ชวย฿หคาดการณแ  วางผน  
ตัดสิน฿จ  กปใญหาละนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเดอยางถูกตองหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรแยังป็นครื่องมือที่
สําคัญ฿นการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแ  ทคนลยี ละศาสตรแอื่น ๆ คณิตศาสตรแจึงมีประยชนแตอการดํานินชีวิต 
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หดีขึ้นละสามารถอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการละมาตรฐาน
การศึกษา, 2551) 
 จากการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นวิชาคณิตศาสตรแ฿นระดับรงรียน  พบวาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O–NET) ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
รงรียนกัลยาณวัตรมีผลการสอบ฿นปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตรแมีคะนนฉลี่ยป็น 
24.25,  29.56 ละ  27.29 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ, 2559) ละจากการจัดการรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตรแระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจําปีการศึกษา 2559 รงรียนกัลยาณวัตร จากการ
สังกตนักรียน฿นช้ันรียนพบวานักรียนรอยละ 40 ของตละช้ันรียนเมเด฿หความสน฿จ฿นการรียนวิชา
คณิตศาสตรแ  ซึ่งอาจกิดขึ้นจากหลายสาหตุ  ชน  นักรียนคิดกปใญหาคณิตศาสตรและ฿หหตุผลของคําตอบเมเด  
ซึ่งพบวามื่อครูเดอธิบายตัวอยาง฿หนักรียนลว นักรียนจะสามารถทําจทยแเด  พียงจทยแที่มีความคลายคลึงกับ
ตัวอยางที่ครูเด฿หเว  มื่อครู฿หจทยแที่ซับซอนขึ้นมาจากดิมพียงเมมากนักรียนจะเมสามารถ  กจทยแปใญหา   
ขอนั้นเดลย  ละครูจะตองคอยย้ํารื่องของหลักการที่฿ชป็นประจําอยูสมอ  ละมื่อมีปใญหา฿หม ๆ ครูตอง
ยกตัวอยาง฿หมรื่อย ๆ นั่นคือนักรียนรียนรูบบการลียนบบมากกวาการรียนรูหรืออาจจะมีสาหตุมาจากความ
ตกตางระหวางบุคคลของนักรียนท่ีมีความพรอม฿นการรียนรูที่ตกตางกันก็ป็นเด 
 การจัดกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือดย฿ชทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคล  (Team Assisted 
Individualization: TAI) ป็นทคนิคการจัดการรียนรูที่ผสมผสานระหวางการรียนบบรวมมือละการสอน
รายบุคคล (Individualized Instruction) ขาดวยกันดย฿หนักรียนทําการศึกษาละรียนรู รวมกัน ชวยกัน
ดํานินการรียนละมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือชวยหลือกันพื่อบรรลุปูาหมายของการรียน (Slavin, 
1990: 83)  ดย฿หนักรียนเดลงมือทํากิจกรรม฿นการรียนเดดวยตนองตามความสามารถของตน  ละสงสริม
ความรวมมือภาย฿นกลุม มีการลกปลี่ยนประสบการณแการรียนรูละปฏิสัมพันธแทางสังคม มีหลักการคือการ
รียนรูตองอาศัยหลักพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ดยถือวาทุกคนมีความสําคัญทาทียมกันละ
จะตองพึ่งพากันพื่อความสําร็จรวมกัน  การรียนรูที่ดีตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธแกัน (Face to Face Interaction) 
พื่อลกปลี่ยนความคิดห็น  ขอมูลละการรียนรูตาง ๆ ตองอาศัยทักษะทางสังคม (Social Skills) ดยฉพาะ
ทักษะ฿นการทํางานรวมกัน มีการวิคราะหแกระบวนการกลุม (Group Processing) ที่฿ช฿นการทํางาน ละจะตองมี
ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้ งรายบุคคลละรายกลุมที่สามาร ถตรวจสอบละวัดประมินเด  (Individual 
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Accountability) หากนักรียนมีอกาสเดรียนรูบบรวมมือกัน นอกจากจะชวย฿หนักรียนกิดการรียนรูทางดาน
นื้อหาสาระตาง ๆ  เดกวางละลึกขึ้นลวยังสามารถชวยพัฒนานักรียนทางดานสังคมละอารมณแมากขึ้นดวย 
รวมทั้งมีอกาส เดฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จําป็นตอการดํารงชีวิตอีกมาก (สุวิทยแ  มูลคํา ละ 
อรทัย มูลคํา, 2551: 134) 
 บบฝึกป็นสวนประกอบที่สําคัญของการจัดการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคล 
นื่องจากบบฝึกป็นสื่อชนิดหนึ่งที่จะทํา฿หนักรียนเดฝึก฿ชความคิดชิงคณิตศาสตรแที่เดจากตัวอยางการฝึกการ
กปใญหา฿นตัวอยาง฿นการฝึก   มาก ๆ ละสม่ําสมอ จะทํา฿หนักรียนขา฿จ วิธีการคิดคํานวณละดํานินการ
กปใญหาตาง ๆ  เดอยางมีหตุละผล  บบฝึกชวยสริม฿หนักรียนกิดทักษะที่คงทน มีการฝึกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 
พื่อ฿หกิดความขา฿จละป็นการฝึกกเขจุดบกพรอง มีความมนยํา฿นรื่องที่ตองการ  บบฝึกจึงป็นสื่อที่ชวย
สริมบทรียน ป็นชุดการฝึกที่จัดทําขึ้นพื่อฝึกทักษะการรียนนอกหนือจากความรู฿นหนังสือรียน หรือบทรียน  
ชน บบฝึกการคิด฿นรูปบบตาง ๆ ป็นการสริมสรางคุณลักษณะของนักรียน  ฿หป็นผูที่รูจักคิดป็นนําเปสูการ
กปใญหาตาง ๆ ฿นการดํานินชีวิตตอเป (อุมาพร รังสิยานนทแ, 2546 ละ สุคนธแ สินธพานนทแ, 2551) 
 จากสภาพปใญหาละหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ พื่อ
ศึกษาวาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดยการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการ
การ฿หหตุผลจะทํา฿หผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถ฿นการ฿ห หตุผลของนักรียน เม
นอยกวารอยละ 75 หรือเม ละหลังรียนสูงกวากอนรียนหรือเม อยางเร 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. พื่อพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดยการรียนรูบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 2. พื่อศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ของ
นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กอนรียนละหลังรียน ดย฿ชกิจกรรมการรียนรูบบรวมมอืทคนิคทีมชวยหลือป็น
รายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล 
 3. พื่อศึกษาละปรียบทียบความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
กอนรียนละหลังรียน ดย฿ชกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่
นนกระบวนการการ฿หหตุผล 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักรียนท่ีเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดยฉลี่ยเมต่ํากวารอยละ 75 
 2. นักรียนท่ีเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน หลังรียนสูงกวากอนรียน 
 3. นักรียนที่เดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลมีความ 
สามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแหลังรียนสูงกวากอนรียน ดยฉลี่ยเมต่ํากวารอยละ 75 
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นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 1. การเรียนแบบรํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization: 
TAI) เสริมด๎วยแบบฝึกที่เน๎นกระบวนการการให๎เหตุผล  
  หมายถึง การดํานินการการจัดการรียนรูที่ผสมผสานกันระหวางวิธีการจัดการรียนรูบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) ละวิธีการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) ขาดวยกัน ดย฿หนักรียน
เดลงมือทํากิจกรรม฿นการรียนเดดวยตนองตามความสามารถของตนอง  ละสงสริมความรวมมือภาย฿นกลุม 
มีการลกปลี่ยนประสบการณแการรียนรูละปฏิสัมพันธแทางสังคม ดยครูจัดกลุมนักรียนคละความสามารถ กลุมละ 4 คน 
คละความสามารถ หมายถึง จัดกลุมนักรียนป็น 3 กลุม คือนักรียนที่มีผลการรียนดี 1 คน ระดับผลการรยีนปานกลาง 2 คน 
ละระดับผลการรียนออน 1 คน (สิริพร ทิพยแคง, 2545) มีขั้นตอนการดํานินการดังนี้ 
  1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการขากลุม 
  1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นนําสนอบทรียน   
  1.3 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นฝึกทักษะดวยบบฝึก  
  1.4 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการทดสอบยอยรายบุคคล   
  1.5 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการ฿หคะนนละความสําร็จของกลุม   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ หมายถึง ความรูความสามารถทางสติปใญญา฿นการรียนรู 
ดานความรู ความขา฿จ การนําเป฿ช ละการวิคราะหแ฿นนื้อหา รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วัดเดจากบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาคณิตศาสตรแบบปรนัยชนิดลือกตอบ
จํานวน 4 ตัวลือกที่ผูวิจัยสรางละพัฒนาตามนวคิดของวิลสัน (Wilson, 1971: 643 – 696) 
 3. ความสามารถในการให๎เหตุผล  
   ความสามารถ฿นการ฿หหตุผล หมายถึง พฤติกรรมที่สดงออก฿นการอางหลักฐานพื่อยืนยันขอสรุป 
วาป็นจริง ป็นการสดงนวคิดกี่ยวกับการสรางหลักการหาความสัมพันธแของนวคิดละการสรุปที่สมหตุสมผล
ตามนวคิดกฎกณฑแหรือความจริงนั้น ๆ พรอมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือคัดคานขอความคาดการณแเดอยาง
สมหตุสมผล ดยการวัดความสามารถ฿นการ ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแจากบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางละพัฒนา 
ดยบบทดสอบป็นขอสอบบบอัตนัยป็นบบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ซึ่งป็น
บบทดสอบอัตนัยท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ดย฿ชกณฑแการ฿หคะนนของ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 121) 
ละสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี (2546: 143) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุํมเปูาหมาย  
  กลุมปูาหมาย฿นการวิจัยครั้งนี้  คือ นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 44 คน ประจําภาค
รียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รงรียนกัลยาณวัตร อําภอมือง จังหวัดขอนกน  
 2. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดยผูวิจัยเดนําหลกัการละขั้นตอนการ
วิจัยชิงปฏิบัติการของ Kemmis ละ McTaggart (1988) มาป็นนวทาง฿นการดํานินการวิจัย พื่อพัฒนา
กิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ  รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดยการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็น
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รายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง฿นการดํานินการ
ตามวงจรปฏิบัติการ ประกอบเปดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางผน  2) ขั้นปฏิบัติการ  3) ขั้นการสังกตการณแ ละ 
4) ขั้นสะทอนการปฏิบัติ ซึ่งดํานินท้ังสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย บงป็น 3 ประภท ดังนี้ 
  3.1 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการทดลองปฏิบัติ  เดก ผนการจัดการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือ
ป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน จํานวน  9 ผน ผนละ 
2 คาบ คาบละ 55 นาที 
  3.2 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการสะทอนผลการปฏิบัติ เดก บบบันทึกการสังกตการจัดกิจกรรมการรียนรู
ของผูวิจัย บบสัมภาษณแผู รียน บันทึกผลหลังการ฿ชผนการจัดการรียนรู  บบฝึกประจําบทรียน ละ
บบทดสอบทายวงจรปฏิบัติ 
  3.3 ครื่องมือที่฿ช฿นการประมินประสิทธิภาพการจัดการรียนรู เดก บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ชนิดลือกตอบ 4 ตัวลือก จํานวน 30 ขอ ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿ห
หตุผลทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  4.1 ดํานินการสอนตามผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่สรางขึ้นหนวยการรียนรูรื่อง อนุพันธแของ
ฟใงกแชัน จํานวน 9 ผนการจัดกิจกรรมการรียนรู ฿ชวลาทั้งหมด 18 คาบ บงออกป็น 3 วงจรปฏิบัติการ เดก 
วงจรการปฏิบัติการวิจัยที่ 1 ประกอบดวยผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่ 1 – 3 วงจรการปฏิบัติการวิจัยที่ 2 
ประกอบดวยผนการจัดกิจกรรมการรียนรูที่ 4 – 6 ละวงจรการปฏิบัติการวิจัยที่ 3 ประกอบดวยผนการ จัด
กิจกรรมการรียนรูที่ 7 – 9 
  4.2 ก็บรวบรวมขอมูลผนการจัดการรียน ดย฿ชครื่องมือ เดก บบสังกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการรียนรูของครู บบสังกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการรียนรูของนักรียน บบสัมภาษณแนักรียน ละ
บบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ ลวนําขอมูลที่เดมาวิคราะหแพื่อนํานวทางกเขปรับปรุงขอบกพรอง สําหรับ
การ฿ชวงจรปฏิบัติการตอเป 
  4.3 มื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการรียนรูทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการลว ทําการวัดความสามารถ฿นการ฿ห
หตุผลทางคณิตศาสตรและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดวยบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ ละบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลวนําเป
วิคราะหแ สรุปผลละปลผลขอมูลตอเป 
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ฿นการวิจัยชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลทั้ง฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ของ
การจัดการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ดย฿ชการจัดการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคล ดังนี้ 
  5.1 ขอมูลชิงปริมาณ  เดก คะนนที่เดจากการทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา
คณิตศาสตรแ ละบบวัดความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ซึ่งวิคราะหแดย฿ชส ถิติ คือ คารอยละ 
คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  ลวนําเปปรียบทียบกับกณฑแที่กําหนดเว พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนละความสามารถ฿นการ฿หหตุผลของนักรียนวาเดคะนนเมต่ํากวากณฑแรอยละ 75  
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  5.2 ขอมูลชิงคุณภาพ เดก ขอมูลที่เดจากการสังกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการรียนรูของผูสอน 
ขอมูลอื่น ๆ จากบบบันทึก ซึ่ง฿ชการวิคราะหแชิงนื้อหา นํามาสะทอนผลการปฏิบัติพื่อประมินสภาพการณแที่
กิดขึ้นวามีผลการปฏิบัติป็นอยางเร ดีลวหรือหมาะสมพียง฿ด มีปใญหาหรืออุปสรรคกิดขึ้นหรือเม พื่อป็น
นวทาง฿นการพิจารณา หาวิธีการกเข ปรับปรุง ละพัฒนา฿หดีขึ้นตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการดํานินการวิจัย฿นครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย เดดังนี ้
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ 
  การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผูวิจัยเดดํานินการศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคล ละบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ละสังคราะหแขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการรียนรู ลวสรางผนการจัดกิจกรรมการรียนรูตามขั้นตอนการกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือ
ทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ  ดยผาน
ขั้นตอนการตรวจสอบจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน กอนที่จะนําเปทดลอง฿ช 
ละ฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู ดยมีวงจรปฏิบัติการอยู 3 วงจร ฿นตละ
วงจรปฏิบัติการมีการวางผนการปฏิบัติการ การสังกต ละการสะทอนผลที่เด พื่อนํามาปรับปรุงละพัฒนา฿น
วงจรถัดเป ทํา฿หเดขั้นตอน ละวิธีการจัดกิจกรรมการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคล ละ 
บบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแที่หมาะสม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละ
ความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแของนักรียน ซึ่งมีรายละอียดของกิจกรรมการรียนรู ดังนี้ 
  1.1 ขั้นที่ 1 ขั้นการขากลุม ป็นขั้นการตรียมความพรอมของนักรียน฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู 
การจงคะนนความสําร็จของตละกลุม ละทบทวนความรูดิมของนักรียนดย฿ชการถามตอบ 
  1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นนําสนอบทรียน ป็นการศึกษานื้อหา฿หมที่จะเดรียน รวมถึงวิธีการกจทยแปใญหา
ดวยกระบวนการการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ดย฿ชชุดบบฝึก฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู  
  1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะดวยชุดฝึกทักษะป็นกลุม นักรียนทุกคนรับบบฝึกชุด A พื่อฝึกทักษะดวย
ตนอง ละ฿หนักรียนจับคูภาย฿นกลุมของตนองพื่อลกกันตรวจสอบความถูกตอง ตามฉลยที่ครูตรียมเว ดย
ถูกตองรอยละ 80 ขึ้นเปจึงจะผาน ถานักรียนคน฿ดที่เดคะนนนอยกวารอยละ 80 ฿หทําฝึกชุด B ซึ่งป็นบบฝึก
คูขนาน ดย฿หพื่อน฿นกลุมชวยกันอธิบายพิ่มติมจนกวาจะถูกตองรอยละ 80 ขึ้นเป ละกรณีที่นักรียนเมผานการ
ทําบบฝึกชุด B ครูจะสอนซอมสริมนอกวลารียน 
  1.4 ขั้นที่ 4 ขั้นการทดสอบยอยรายบุคคล นักรียนทําบบทดสอบยอยชุด A ดยทําป็นรายบุคคล 
฿หถูกตอง รอยละ 80 ขึ้นเปจึงจะผาน ถานักรียนคน฿ดเดคะนนนอยกวารอยละ 80 ฿หสมาชิก฿นกลุมหรือคูของ
ตนองช้ีนะพิ่มติม ดยอธิบายจากบบทดสอบยอย ชุด A จากนั้นนักรียนจะเดทําบบทดสอบยอยชุด B ละ฿น
กรณีที่นักรียนเมผานการทําบบทดสอบยอยชุด B ครูจะสอนซอมสริมนอกวลารียน มื่อรียนรูครบกิจกรรม฿น
ตละวงจรลวนักรียนทุกคนทําบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติ 



 

 

1605 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  1.5 ขั้นที่ 5 ขั้นการ฿หคะนนละความสํารจ็ของกลุม นักรียนบันทึกผลคะนนรวมของกลุมจากขั้น
การทดสอบยอยรายบุคคลละคะนนจากการทําบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติของสมาชิก฿นกลุมมาหาคาฉลี่ยพื่อ
สะสมป็นคะนนกลุม 
 2. ความสามารถในการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร๑ 
  ความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ 
รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นน
กระบวนการการ฿หหตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวา คะนนความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทาง
คณิตศาสตรแของนักรียนที่เดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่องอนุพันธแของฟใงกแชัน ดย฿ชการรียนรู
บบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล ดยมีจํานวน
นักรียนจํานวน 37 คน คิดป็นรอยละ 84.09 ของนักรียนทั้งหมด มีคะนน รอยละ 75 ขึ้นเป ซึ่งมีคะนนฉลี่ย
ทากับ 21.57 คิดป็นรอยละ 86.27 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน฿นการวิจัยที่เดตั้งปูาหมายเว 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ นักรียนที่รียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ 
รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นน
กระบวนการการ฿หหตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวา มีคะนนฉลี่ยกอนรียนทากับ 12.59 คิดป็น
รอยละ 41.97 ละคะนนฉลี่ยหลังรียนทากับ 23.50 คิดป็นรอยละ 78.33 ละซึ่งคะนนฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน ดยมีนักรียนจํานวน 33 คน คิดป็นรอยละ 75 มีคะนนเมต่ํากวารอยละ 75 
ซึง่สอดคลองกับสมมติฐาน฿นการวิจัยที่เดตั้งปูาหมายเว 
 
อภิปรายผล 
 จากการที่ผูวิจัยเดพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน ดย฿ชการรียนรู
บบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลของนั กรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผูวิจัยอภิปรายผล ดยมีรายละอียด ดังน้ี 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนร๎ูวิชาคณิตศาสตร๑ เร่ือง อนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชัน โดยใช๎การเรียนร๎ูแบบ
รํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด๎วยแบบฝึกที่เน๎นกระบวนการการให๎เหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  จากผลการวิจัยช้ี฿หห็นวาการพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน      
ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชวย฿หนักรียนมีความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ละผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนคณิตศาสตรแสูงขึ้น นื่องจากการจัดกิจกรรมการรียนรูบบทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคล ป็นการ
จัดกิจกรรมการรียนรูที่นนทักษะกระบวนการทํางานป็นกลุม ซึ่งกิจกรรมนี้สงสริม฿หนักรียนมีความสามัคคี รูจัก
การทํางานป็นกลุม รับฟใงความคิดห็นซึ่งกันละกัน มีภาวะความป็นผูนํา ละสงผล฿หผลสัมฤทธิ์ทางการรียนดี
ขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลยแ  ทองกุล (2554) เดทําการวิจัยกี่ยวกับผลการ฿ชการรียนบบรวมมือบบ
กลุมชวยหลือรายบุคคลสริมดวยบบฝึกการแตูนตามขั้นตอนการกปใญหาคณิตศาสตรแของพลยาของนักรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา นักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรยีนเมนอยกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน นักรียนมีพฤติกรรมทํางานกลุม฿นภาพรวมอยู฿นระดับดีละมีความคงทน
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฿นการรียนคณิตศาสตรแ ดยมีคะนนฉลี่ย 2 สัปดาหแเมนอยกวาคะนนฉลี่ยหลังรียน ละ ลือชัย  นรสาร 
(2554) เดวิจัย รื่อง การพัฒนาชุดการรียนการสอน รื่อง อัตราสวนละรอยละ ดย฿ชรูปบบการสอนบบ
รวมมือทคนิคกลุมชวยหลือป็นรายบุคคล(TAI) รวมกับทคนิค KWDL ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พื่อพัฒนาชุดการ
รียนการสอน รื่อง อัตราสวนละรอยละ ดย฿ชรูปบบการสอนบบรวมมือทคนิคกลุมชวยหลือป็นรายบุคคล 
(TAI) รวมกับทคนิค KWDL ช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดการรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิภาพ  80.38/76.93 ซึ่งสูงกวากณฑแ 75/75 ที่ตั้งเว ละผลสัมฤทธ์ิทางการรียนจากชุดการรยีนการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นหลังรียนสูงกวากอนรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 รวมทั้ง  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชัย 
อินมียืน (2553) เดจัดกิจกรรมการรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดย฿ชรูปบบ
การรียนบบรวมมือบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์สริมดวยบบกลุมชวยรายบุคคลละบบกลุมกมการขงขัน 
ผลการวิจัยพบวานักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
รวมทั้งนักรียนมีจตคติตอกิจกรรมการรียนการสอน฿นระดับคอนขางดี ละมีความคงทน฿นการรียนรู  นอกจากนี้
การกเขขอคนพบมาพัฒนาละปรับปรุงกิจกรรมการรียนการสอนหลังการสิ้นสุดตละวงจรปฏิบัติการทุกครั้ง ทํา
฿หการจัดกิจกรรมการรียนรูมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลมากขึ้น  สิริพร  ทิพยแคง (2545, 170–171) เดกลาวถึง
ขั้นนําสนอบทรียนวา  นักรียนทบทวนสิ่งที่รียนมาลวหรือศึกษานื้อหาสาระการรียนรู฿หม จากอกสาร
ประกอบการรียนที่ผูวิจัยเดสรางขึ้น ดยนักรียนกลุม฿ดที่สามารถรียนรูเดดวยตนอง ฿หศึกษาความรูเดอยาง
อิสระ ดยมีครูป็นผูคอยนะนํา ลวสรุปสาระการรียนรู สวนนักรียนกลุม฿ดที่เมสามารถศึกษาเดดวยตนอง฿ห
นักรียนท่ีรียนดี฿นกลุมเดปรึกษาครูพื่อนําความรูที่เดเปถายทอดกสมาชิกภาย฿นกลุม 
  ทั้งนี้รูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นการพัฒนากิจกรรมการรียนรู ป็นขั้นตอนการวิจัยที่฿หผูวิจัย  
ครูผูชวยวิจัย ละนักรียนเดมีสวนรวม฿นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู  วางผนการจัดกิจกรรม วิคราะหแ
สภาพปใญหา ละสนอนวทาง฿นการกเขปใญหาที่คนพบ พื่อ฿ช฿นการปรับปรุงละพัฒนาวงจรปฏิบัติการตอเป 
ทํา฿หสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿หสูงขึ้นเด ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช (2555: 24)  
ที่เดกลาวถึงความสําคัญละความจําป็นของการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรยีนเววา ป็นการ฿หอกาสครู฿นการสราง
องคแความรู ทักษะการทําวิจัย การประยุกตแ฿ช การตระหนักถึงทางลือกที่ป็นเปเดที่จะปลี่ยนปลงรงรียน฿หดีขึ้น 
อีกทั้งป็นการสรางชุมชน หงการรียนรู นอกหนือจากการปลี่ยนปลง สะทอนผลการทํางาน ป็นประยชนแตอผู
ปฏิบัติดยตรง นื่องจากชวยพัฒนาตนองดานวิชาชีพ ชวยทํา฿หกิดการพัฒนาที่ตอนื่อง ละกิดการปลี่ยนปลง  
ผานกระบวนการวิจัย ฿นท่ีทํางาน ซึ่งป็นประยชนแตอองคแกร นื่องจากนําเปสูการปรับปรุงปลี่ยนปลงการปฏิบัติ 
ละการกปใญหา 
 2. ความสามารถในการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร๑ 
  ความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็น
รายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผลของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รื่อง อนุพันธแของ
ฟใงกแชัน พบวา คะนนความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณิตศาสตรแ มีนักรียนจํานวน 37 คน คิดป็นรอยละ 
84.09 ของนักรียนท้ังหมด มีคะนนรอยละ 75 ขึ้นเป ซึ่งมีคะนนฉลี่ยทากับ 21.57  คิดป็นรอยละ 86.27  ทั้งนี้
อาจนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมดยการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบ
ฝึกท่ีนนกระวนการการ฿หหตุผล ดังที่ หยาดนภา  ยุพาราษฎรแ (2552)  เดศึกษาผลการรียนกลุมสาระการรียนรู
คณิตศาสตรแ รื่อง บทประยุกตแช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ดย฿ชบบฝึกทักษะประกอบการรียนรูบบรวมมือทคนิค 
TAI ของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 48 คน ผลการศึกษาพบวา 1) ผนการรียนรูกลุมสาระการรียนรู
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คณิตศาสตรแ รื่องบทประยุกตแ ของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ดย฿ชบบฝึกทักษะประกอบการรียนรูบบ
รวมมือทคนิค TAI มีประสิทธิภาพทากับ 77.54/75.83 ละมีดัชนีประสิทธิผลของผนการรียนรูทคนิค TAI มีคา
ทากับ 0.5193  2) นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลงัรียนพิ่มขึ้นจากกอนรยีนดยรวมอยู฿นระดับมากท่ีสดุ 3) 
ผลการ฿ชผนการรียนรูบบรวมมือทคนิค TAI นักรียนเดทํางานตามความสามารถของนักรียนเปตามลําดับ 
สมาชิก฿นกลุมชวยหลือกัน ทํา฿หนักรียนมีกําลัง฿จมีความกระตือรือรนสงผล฿หนักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
สูงขึ้น  ละ รัศมี  สิพิมพแสอ (2553) เดศึกษาผลของการรียนบบบงกลุมผลสัมฤทธิ์ทคนิค ค ดับบิ้ลยู ดี อล 
ละบบฝึกทักษะตอความสามารถ฿นการกปใญหา ทางคณิตศาสตรและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบวา  นักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแฉลี่ยรอยละ 
77.73 ซึง่เมนอยกวากณฑแที่ตั้งเวรอยละ 75 ละนักรียนมีคะนนฉลี่ยหลังรียนสูงกวากอนรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ละนักรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม฿นภาพรวมอยู฿นระดับดี ละยังสอดคลองกับ ซีมนสแ 
(Siemens, 1986: 2954–A)  เดศึกษาผลของการทําบบฝึกหัดวิชารขาคณิตที่มีการทําบบฝึกหัด฿นวลารียนกับ
นอกวลารียน ดยศึกษาจากนักรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 54 หองรียน รัฐอิลลินอยสแ ประทศ
สหรัฐอมริกา ฿นปี 1985 ดยบงทดลอง 2 หองรียน ทําบบฝึกหัดรขาคณิต฿นวลารียน ทําการทดลอง 9 ดือน 
ผลการทดลองพบวา ทั้งกลุมทดลองละกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนเมตกตางกัน สดงวาการทํา
บบฝึกหัด฿นวิชาคณิตศาสตรแมคีวามสาํคัญละเมวาจะทํา฿นวลารยีนหรือนอกวลารียนตางก็มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
รียนทาๆ กัน ละ รดริกส (Rodriguez, 1999: 197–A)  เดทําการวิจัยกี่ยวกับการประมินผลจากการทํา
บบฝึกหัด฿นหองรียนซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ดยก็บขอมูลจากนักรียนจํานวน 6,963 ละครูคณิตสา
สตรแจํานวน 326 คน ผลการวิจัยพบวา นักรียนที่เดฝึกทําบบฝึกหัด฿นหองรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงกวา
นักรียนท่ีเมเดรับการทําบบฝึกหัด฿นหองรียน ดยภาพรวมลว฿นการวิจัยครั้งนี้บบฝึกท่ีนนกระบวนการการ฿ห
หตุผลที่สรางขึ้นมานั้น มีสวนชวย฿หนักรียนตละคนมีทักษะละความสามารถ฿นการ฿หหตุผลทางคณติศาสตรแที่ดี
ขึ้นเด 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ท่ีเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแ
ของฟใงกแชัน  ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการ
การ฿หหตุผล มีคะนนฉลี่ยกอนรียนทากับ 12.59  คิดป็นรอยละ 41.97  ละคะนนฉลี่ยหลังรียนทากับ 
23.50 คิดป็นรอยละ 78.33 ละซึ่งคะนนฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน ดยมีนักรียน
จํานวน 33 คน คิดป็นรอยละ 75 มีคะนนเมต่ํากวารอยละ 75 ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ทาริม ละ อ
คดนนิซ (Tarim and Akdeniz, 2008) เดศึกษาพื่อปรียบทียบผลของการสอนบบ TAI ละ STAD ที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิละทัศนคติ฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนกรด 4 การทดลองครั้งนี้ทําการทดลองกับนักรียน 
7 หอง ท่ีเดมาดยการสุม นักรียน 2 หอง เดรับการสอนบบ TAI ละอีก 2 หอง เดรับการสอนบบ SATD สวน
นักรียนหองที่หลือถูกจัด฿หป็นกลุมควบคุม ทําการวิคราะหแขอมูลสวนท่ีป็นขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดย฿ช
การวิคราะหแความปรปรวนรวมบบ 3 ทาง พื่อ฿ช฿นการปรียบทียบ ซึ่งผลของการปรียบทียบพบวาการสอน
ทั้งสองบบ คือ TAI ละ STAD ตางก็ทํา฿หนักรียนมีผลฤทธิ์ทางการรียนดีขึ้น ดยมื่อทําการปรียบทียบรายคู
พบวา การสอนบบ TAI ฿หผลที่ดีกวาการสอนบบ STAD อยางมีนัยสําคัญ วิคราะหแคะนนทัศนคติของนักรียน
ตอวิชาคณิตศาสตรแ ดย฿ชสถิตินอนพารามตริก ผลปรากฏวา ทัศนคติตอการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนมี
ความตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญ รวมถึง จอหแนสัน ละ จอหแนสัน (Johnson & Johnson, 1994) เด
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ทําการศึกษาปรียบทียบผลการรียนของนักรียนกรด 2 จํานวน 75 คน ซึ่งบงกลุมออกป็น 2 กลุม ตละกลุม
ประกอบดวยนักรียนที่รียนดี รียนปานกลาง ละรียนออนทั้งสองพศอยางละทา ๆ กัน กลุมรก ฿หทํางานที่
เดรับมอบหมายป็นรายบุคคล กลุมที่สอง฿หทํางานดยมีการอภิปรายกับพื่อน฿นกลุมยอยของการรียนบบรวมมือ  
ซึ่งมีการกําหนดครงสรางของการอภิปรายอาเวอยางชัดจน พบวา นักรียนที่มีการอภิปรายกันทั้งสองกลุมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนสูงกวานักรียนที่รียนป็นรายบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติละการทดสอบความคงทน
฿นการรียนรูซึ่งจัดขั้นภายหลังที่รียนหนวยการรียนที่฿ช฿นการทดลองสร็จสิ้นเปลว 18 วัน ดย฿หนักรียนทํา
บบทดสอบป็นรายบุคคล พบวา นักรียนกลุมที่มีการรียนบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงกวาที่มีการ
รียนป็นรายบุคคล 
  นอกจากน้ียังมีงานวิจัย฿นประทศท่ีสอดคลองกับกับงานงานวิจัย฿นครั้งนี้  ปาณิศา คมนัย (2550) เด
ศึกษาผลการรียนรูคณิตศาสตรแ฿นหนวยการรียนรูรื่องทศนิยม ปฏิสัมพันธและความคิดห็นของนักรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตอการรียนบบรวมมือรูปบบ TAI ผลการวิจัยพบวา ผลการรียนรูคณิตศาสตรแของ
นักรียนท่ีรียนบบรวมมือรูปบบ TAI กอนรียนละหลังรียนตกตางกัน คือหลังจากการรียนรูสูงกวากอนการ
รียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 รวมถึง สุวิทยแ  งามจิตร (2553) เดจัดกิจกรรมการรียนวิชาคณิตศาสตรแ
ดวยรูปบบการสอนของวรรณีรวมกับทคนิคกลุมชวยหลือรายบุคคล มีคะนนผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนเม
นอยกวากณฑแรอยละ 80 ดยมีคะนนหลังรียนสูงกวากอนรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนักรียน
มีความคงทน฿นการรียนรูละมีจตคติตอกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแอยู฿นระดับดี ละสอดคลองกับ มะลิ
วัลยแ  ทองกุล (2554) เดทําการวิจับกี่ยวกับผลการ฿ชการรียนบบรวมมือบบกลุมชวยหลือรายบุคคลสริมดวย
บบฝึกการแตูนตามขั้นตอนการกปใญหาคณิตศาสตรแของพลยาของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวา
กอนรียน นักรียนมีพฤติกรรมทํางานกลุม฿นภาพรวมอยู฿นระดับดีละมีความคงทน฿นการรียนคณิตศาสตรแ ดยมี
คะนนฉลี่ย 2 สัปดาหแเมนอยกวาคะนนฉลี่ยหลังรียน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอสนอนะ  ซึ่งอาจป็นประยชนแสําหรับการจัดกิจกรรมการรียนรูละการ
ศึกษาวิจัยตอเป 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ  ดย฿ชรูปบบการรี ยนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคล฿นครั้งนี้ ฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการ ทานที่มีความสน฿จการการทําวิจัย฿นรูปบบนี้
ควรศึกษารูปบบการวิจัยละขั้นตอนการจัดการรียนรู฿หขา฿จ พื่อนําเปประยุกตแ฿ชเดอยางหมาะสม 
  1.2 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ  ดย฿ชรูปบบการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคล฿นครั้งนี้ ผูวิจัยเดทําการสอนนักรียน รื่อง ความชันของสนคงกอนการทําวิจัย ละ
ปฐมนิทศผูชวยวิจัยละนักรียน รวมทั้งการจัดกลุม พื่อสรางความขา฿จ฿นข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการรียนรู 
  1.3 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ  ดย฿ชรูปบบการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคล฿นครั้งนี้ ฿นระหวางการจัดกิจกรรม  ครูผูสอนควรควบคุมสียงของนักรียน฿นการรวมตอบ
คําถาม ควรตั้งกติกา฿นการรวมกิจกรรม นื่องจากนักรียนอยากตอบคําถามจึงกิดการยงกันตอบทํา฿หกิดสียงดัง
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กหองรียนขางคียง รวมถึงการดินดูนักรียน฿นระหวางการทําบบฝึกละบบทดสอบยอยรายบุคคล ขั้นตอน   
ที่ผิดพลาดจะอยู฿นข้ันการตรวจ ดังนั้นครูผูสอนตองช้ีจง฿หนักรียนขา฿จ ละคอย฿หคําปรึกษาอยางรวดร็ว 
  1.4 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ดย฿ชรูปบบการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล บบฝึกป็นสวนชวย฿หนักรียนมีความ
อยากรียนรูพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเดชวยหลือกันของนักรียนสรางความสัมพันธแท่ีดี฿หกิดขึ้น฿นหองรียน 
  1.5 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ  ดย฿ชรูปบบการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคล฿นครั้งนี้ เดมีการปรับวลาการรียนป็น 2 คาบติดตอกัน พื่อ฿หสามารถดํานินกิจกรรม฿น
ตละผนเดสร็จสิ้น ทานที่มีความสน฿จสามารถปรับวลา฿นการจัดกิจกรรมเดตามความหมาะสม 
 2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
  ฿นการวิจัยครั้งตอเป  ผูวิจัยขอสนอนะประด็นที่ควรนํามาศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ควรจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ดย฿ชรูปบบการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีม
ชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿หหตุผล ฿นนื้อหาละระดับช้ันอื่น ๆ พื่อพัฒนา
รูปบบการจัดกิจกรรมการรียนรู 
  2.2 ควรนําการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ดย฿ชรูปบบการรียนรูบบรวมมือทคนิค
ทีมชวยหลือป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึก พื่อพัฒนาทักษะการกปใญหา การสื่อสาร การนําสนอ ละการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรแ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เร่ือง อัตราสํวนตรีโกณมิติ  
โดยใช๎รูปแบบซิปปาเสริมด๎วยโปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON TRIGONOMETRIC RATIO BY 
USING CIPPA MODEL SUPPLEMENTED WITH GEOGEBRA OF MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS 

 
วิทยา  เสนาเสถียร1 

Wittaya Senasathien1 
สมชาย  วรกิจเกษมสกลุ1  และ ศรีสุรางค๑  ทีนะกุล2 

Somchai Vollakitkasemsakul1  and Srisurang Teenakul2 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรแ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

1รองศาสตราจารยแ ดร. ประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติดย
฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา 2) ศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ 
รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบราระหวางกอนรียนละหลังรียน 3) 
ศึกษาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวย
ปรกรมจีอจีบรา กลุมปูาหมายคือ นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษา฿นภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รงรียนพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี จํานวน 36 คน วิคราะหแขอมูลดย฿ชคาฉลี่ย รอยละ ละสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติดย฿ชรูปบบซิปปา
สริมดวยปรกรมจีอจีบราประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  การทบทวนความรูดิม ขั้นที่ 2 การสวงหา
ความรู฿หม ขั้นที่ 3 การศึกษาละทําความขา฿จกับขอมูล/ความรู฿หมละช่ือมยงความรู฿หมกับความรูดิม ขั้นที่ 
4 การลกปลี่ยนความรูความขา฿จกับกลุม ขั้นที่ 5 การสรุปละจัดระบียบความรู ขั้นที่ 6 การสดงความรูละ
ผลงาน ละขั้นที่ 7 การประยุกตแ฿ชความรู ดย฿ชปรกรมจีอจีบราประกอบการจัดการรียนรู฿นขั้นที่ 1-3 2) 
นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแกอนรียนฉลี่ย 7.81 คะนน คิดป็นรอยละ 31.22 ของคะนน
ต็มละหลังรียนฉลี่ย 19.94 คิดป็นรอยละ 79.78 ของคะนนต็ม ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแหลังรียนสูงกวากอนรียน 3) นักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ
หลังรียนฉลี่ย 15.44 คะนน คิดป็นรอยละ 77.22 ของคะนนต็ม ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75  
คําสําคัญ : อัตราสวนตรีกณมิติ, รูปบบซิปปา, จีอจีบรา 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop mathematics learning activities on 
trigonometric ratio by using CIPPA model supplemented with GeoGebra 2) to study and compare 
students’ mathematics achievement before and after learning 3)to study the students’ 



 

 

1613 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

mathematical problem-solving ability after learning. The sample were 36 of Matthayomsuksa 5 
students who were studying in semester 1, academic year 2016 Phenpittayakhom School. Data 
were analyzed by mean, percentage and standard deviation. The findings of the study were as 
follows: 1) The mathematics learning activities on trigonometric ratio by using CIPPA model 
supplemented with GeoGebra consisting of 7 steps: (1) revising knowledge (2) seeking new 
knowledge (3) connecting new and prior knowledge  (4) sharing knowledge in group (5) 
summarizing and organizing knowledge 6) presenting knowledge (7) applying knowledge. 
GeoGebra was supplemented in step 1-3. 2) The students had mathematics achievement in 
average of 7.81 or 31.22% in the pretest and that of 19.44 or 79.78% in the posttest. The average 
mathematics achievement in the posttest was not less than 75% and the posttest achievement 
was higher than the pretest one. 3) The students had mathematical problem-solving ability in 
average of 15.44 or 77.22% in the posttest which was not less than 75%. 
Keywords : Trigonometric ratio, CIPPA model, GeoGebra 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณิตศาสตรแมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษยและความจริญกาวหนาของลก มนุษยแ฿ช
คณิตศาสตรแป็นพื้นฐาน฿นการศึกษาวิทยาศาสตรแ ทคนลยี ละศาสตรแอื่น ๆ รวมทั้ง฿ชคณิตศาสตรแป็นครื่องมือ
฿นการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิคราะหแสังคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ ละคิดอยางป็นระบบละ
มีระบบบบผน ลักษณะการคิดดังกลาวทํา฿หมนุษยแสามารถวิคราะหแปใญหา วางผน ละกปใญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี [สสวท.]. 2555 : 1) ซึ่งการนําคณิตศาสตรแเป฿ช
กปใญหา฿นชีวิตจริงเดนั้น ตองอาศัยความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ดังนั้น฿นการจัดการรียนรูวิชา
คณิตศาสตรแ ครูควรปลูกฝใง฿หนักรียนขา฿จถึงขั้นตอนหรือกระบวนการกปใญหา (สิริพร ทิพยแคง . 2544 : 10) 
นอกจากนี้ ครูควรสงสริม฿หผูรียนเดรียนรู ฝึกฝน ละพัฒนาความสามารถ฿นการกปใญหาอยางต อนื่อง การ
รียนรูจากการกปใญหาทางคณิตศาสตรแจะชวย฿หผูรียนมีนวทาง฿นการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรนละมี
ความมั่น฿จ฿นการกปใญหาที่ผชิญอยูทั้งภาย฿นละภายนอกหองรียน ตลอดจนป็นทักษะพื้นฐานที่ผูรียนสามารถ
นําเป฿ชกปใญหาอื่น ๆ ฿นชีวิตประจําวันเด (สสวท. 2555 : 78) 
 จากการศึกษาสภาพการรียนการสอนคณิตศาสตรแ พบวา คณิตศาสตรแป็นปใญหาของคนสวน฿หญ ซึ่ง
พิจารณาวาคณิตศาสตรแป็นวิชาที่วาดวยตัวลขละการคํานวณ ละคิดวาคณิตศาสตรแป็นวิชาที่ยาก (อัมพร มา
คนอง. 2553 : 1) ละมื่อถามนักรียนถึงวิชาที่นักรียนเมชอบลวคําตอบที่มักจะพบอยูสมอคือวิชาคณิตศาสตรแ 
ทั้งนี้สาหตุอาจป็นท่ีตัวนักรียนองหรือครูผูสอน (สุวัฒนา อุทัยรัตนแ. 2545 : 37) หรืออาจจะป็นที่ลักษณะฉพาะ
ของคณิตศาสตรแที่นื้อหาสาระสวน฿หญ มีลักษณะป็นนามธรรม (สสวท. 2555 : 2) ละจากรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รงรียนพ็ญพิทยาคม อําภอพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2554 -2557 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนกลุมสาระการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะนนฉลี่ย 20.45, 20.50, 
17.46 ละ 19.43 ตามลําดับ (รงรียนพ็ญพิทยาคม. 2558 : 19) ซึ่งป็นคะนนที่คอนขางต่ํา ยิ่งเปกวานั้น 
คะนนฉลี่ยของรงรียนต่ํากวาคะนนฉลี่ยระดับประทศ฿นตละปี 
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 การจัดการรียนรูรูปบบซิปปา (CIPPA Model) ป็นการจัดการรียนการสอนที่นนผูรียนป็นสําคัญมี
รากฐานมาจากนวคิดหลัก 5 ประการ เดก 1) หลักการสรางความรู 2) หลักกระบวนการกลุมละการรียน บบ
รวมมือ 3) หลักความพรอม฿นการรียนรู 4) หลักการรียนรูกระบวนการ ละ 5) หลักการถายอนการรียนรู จาก
นวคิดทั้ง 5 ประการ มื่อนําเป฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูอยางประสานกันลว ชวย฿หการรียนรูนั้น มี
ความหมายตอผูรียนยิ่งข้ึน พราะป็นกิจกรรมที่สงสริมพัฒนาการของบุคคลทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย สติปใญญา 
สังคม ละอารมณแ การจัดการรียนรูตามรูปบบซิปปาป็นการจัดกิจกรรมการรียนรูที่สงสริม฿หผูรียนป็นผูสราง
องคแความรูดวยตนอง ซึ่งนอกจากผูรียนจะตองรียนดวยตนองละพึ่งตนองลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธแกับ
พื่อน บุคคลอื่น ๆ ละสิ่งวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการตาง ๆ ป็นครื่องมือ฿นการสราง
ความรู การรียนรูจะป็นเปอยางตอนื่องเดดี หากผูรียนอยู฿นสภาพที่มีความพรอม฿นการรับรูละรียนรู มี
ประสาทการรับรูที่ตื่นตัว เมฉื่อยชา ซึ่งสิ่งท่ีสามารถชวย฿หผูรียนอยู฿นสภาพดังกลาวเด คือ การ฿หมีการคลื่อนเหว
ทางกายอยางหมาะสม กิจกรรมดังกลาวจะชวย฿หผูรียนกิดการรียนรูเดดี ป็นการรียนรูที่มีความหมายตอตนอง 
ละความรูความขา฿จท่ีกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งละอยูคงทนมากขึ้นหากผูรียนมีอกาสนําความรูนั้นเปประยุกตแ฿ช
฿นสถานการณแที่หลากหลาย (ทิศนา ขมมณี. 2557 : 282)  
 ปรกรมจีอจีบรา (GeoGebra) ป็นปรกรมคอมพิวตอรแปรกรมหนึ่งซึ่งเดรับความนิยมนํามา฿ชป็น
สื่อ฿นการจัดการรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแอยางพรหลาย พราะป็นปรกรมบบปิด (Open Source 
Software) หรือปรกรมที่สามารถ฿ชงานเดดยเมสียคา฿ชจาย ซึ่งป็นการรวมอาความสามารถของระบบ
พีชคณิตคอมพิวตอรแขากับความสามารถของปรกรมรขาคณิตชิงพลวัต (พงศักดิ์ วุฒิสันตแ . 2556 : 14) ทํา฿ห
ปรกรมมีความสามารถที่หลากหลาย ครูผูสอนสามารถ฿ชปรกรมจีอจีบรา฿นการนําสนอปใญหาพื่อชวย฿ห
ผูรียนห็นภาพของปใญหาเดอยางชัดจนขึ้น นอกจากนี้ผูสอนสามารถสรางผนงานบบพลวัต (Dynamic 
Worksheet) ฿หนักรียนเดฝึกปฏิบัติ คนควา ทดลองละสรางองคแความรูดวยตนองเด (Zakaria & Lee. 2012 : 
253)  
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสน฿จท่ีจะพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวน
ตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบราวาจะทํา฿หผลสัมฤทธ์ิทางการรียนละความสามารถ฿น
การกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 หรือเม ละผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ
หลังรียนสูงกวากอนรียนหรือเม อยางเร 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. พื่อพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริม
ดวยปรกรมจีอจีบราของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 2. พื่อศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวย
ปรกรมจีอจีบราระหวางกอนรียนละหลังรียน 
 3. พื่อศึกษาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนที่เดรับการจัดกิจกรรมการ
รียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา 
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นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดกําหนดนิยามศัพทแฉพาะ ดังน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมการรียนรูดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรม GeoGebra หมายถึง การดํานินการจัด
กิจกรรมการรียนรูที่นนผูรียนป็นสําคัญ พื่อป็นการจัด฿หผูรียนกิดความรู ความคิด ละการตัดสิน฿จอยางป็น
ระบบ ซึ่งป็นรูปบบการจัดการรียนรูที่ปิดอกาส฿หนักรียนมีสวนรวม฿นกิจกรรรมการรียนรู ทั้งทางรางกาย 
สติปใญญา อารมณและสังคม ตามนวคิดของ ทิศนา ขมมณี (2542 : 1-17) ละ฿ชปรกรม GeoGebra ป็นสื่อ
฿นการจัดการรียนรู ดยมีการจัดนักรียนป็นกลุม ๆ ละ 4 คน บบคละความสามารถ ประกอบดวย นักรียนที่
รียนกง รียนปานกลาง ละรียนออน ซึ่งมีอัตราสวนป็น 1 : 2 : 1 ดยพิจารณาจากผลการรียนวิชาคณิตศาสตรแ
พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ละ฿ชกลุมดิมตลอดการทดลอง ดยมีขั้นตอนการ
จัดการรียนรู 7 ขั้นตอน เดก 1) ขั้นการทบทวนความรูดิม 2) ขั้นการสวงหาความรู฿หม 3) ขั้นการศึกษาทํา
ความขา฿จขอมูล/ความรู฿หม 4) ขั้นการลกปลี่ยนความรูความขา฿จกับกลุม 5) ขั้นการสรุปละจัดระบียบ
ความรู 6) ขั้นการสดงความรูละผลงาน ละ 7) ขั้นการประยุกตแ฿ชความรู  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ หมายถึง ความรูความสามารถทางสติปใญญาของนักรียนต
ละคน฿นการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ของนักรี ยนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งวัดเดจาก
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ซึ่งป็นขอสอบบบลือกตอบ 4 ตัวลือก ที่สอดคลองกับพฤติกรรมดาน
ความรูละความคิด (Cognitive Domain) ตามนวคิดของ Wilson (1971 : 645-694 อางถึง฿น สมชาย วรกิจ
กษมสกุล. 2559 : 51-66) ที่จํานกเว 4 ระดับ เดก 1) ความรูความจําดานการคิดคํานวณ  2) ความขา฿จ 3) 
การนําเป฿ช ละ 4) การวิคราะหแ  
 3. ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ หมายถึง ความสามารถ฿นการประยุกตแความรู ข้ันตอน 
หรือกระบวนการทางคณิตศาสตรแ กลวิธีละยุทธวิธีกปใญหาละประสบการณแที่มีอยูเป฿ช฿นการกปใญหาวัดเดจาก
บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งขอสอบบบสดงวิธีทํา ละตรวจ
฿หคะนนดย฿ชกณฑแการ฿หคะนนความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแบบองคแรวม ตามนวคิดของ 
อัมพร มาคนอง (2546 : 89-93) 
 4. ปรกรมจีอจีบรา (GeoGebra) หมายถึง ปรกรมคอมพิวตอรแบบปิด (Open Source 
Software) ซึ่งมีความสามารถทางพีชคณิตละรขาคณิต พัฒนาขึ้นดย Markus Hohenwarter ดย฿นการวิจัย
ครั้งนี้ ฿ชปรกรมจีอจีบรา รุน 5.0.392.0 สําหรับการ฿ชงานบนระบบปฏิบัติการวินดวแ (Window)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กลุํมเปูาหมาย  
  กลุมปูาหมาย฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หอง 1 จํานวน 36 คน ที่รียน฿นภาค
รียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รงรียนพ็ญพิทยาคม อําภอพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
 2. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดยผูวิจัยเดนําหลกัการละขั้นตอนการ
วิจัยชิงปฏิบัติการของ Kemmis & McTaggart (1988 : 9-15) มาป็นนวทาง฿นการดํานินการวิจัย พื่อพัฒนา
กิจกรรมการรียนรูวิชาคณติศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิต ิดย฿ชรูปบบซปิปาสริมดวยปรกรมจีอจีบราของ
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นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง฿นการดํานินการตามวงจรการปฏิบัติการ ประกอบเปดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
วางผน (Plan)  2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นการสังกตการณแ (Observe) ละ 4) ขั้นสะทอนการปฏิบัติ 
(Reflect) ซึ่งดํานินท้ังสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย บงป็น 3 ประภท ดังนี้ 
  3.1 ครื่องมือที่฿ช฿นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู  เดก ผนการจัดการรียนรู รื่อง 
อัตราสวนตรีกณมิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา จํานวน 9 ผน 
  3.2 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการสะทอนผลการปฏิบัติ 
   1) บบสังกตพฤติกรรมการจัดการรียนรูของครู สังกตดยผูชวยวิจัย ประกอบดวย 2 สวน 
สวนรกป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ละสวนท่ี 2 ป็นบบบันทึกขอสังกตพิ่มติมของผูชวยวิจัย 
   2) บบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน สังกตดยผูชวยวิจัย ประกอบดวย 2 สวน สวนรก
ป็นบบประมาณคา 5 ระดับ ละสวนท่ี 2 ป็นบบบันทึกขอสังกตพิ่มติมของผูชวยวิจัย 
   3) บบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ ประกอบดวย 2 สวน ดยสวนรกป็นบบลือกตอบ 4 
ตัวลือก จํานวน 12 ขอ คะนนต็ม 12 คะนน สวนที่สองป็นบบสดงวิธีทํา จํานวน 3 ขอ คะนนต็ม 12 
คะนน  
   4) บบสัมภาษณแนักรียนทายวงจรปฏิบัติการ สัมภาษณแดยผูวิจัย ป็นบบสําหรับบันทึกขอมูล
จากสัมภาษณแนักรียนตามขอคําถามท่ีกําหนดเว 
  3.3 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการประมินผลการวิจัย 
   1) บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ป็นบบทดสอบบบลือกตอบ 4 ตัวลือก 
จํานวน 25 ขอ คะนนต็ม 25 คะนน 
   2) บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ป็นบบทดสอบบบสดงวิธีทํา 
จํานวน 5 ขอ คะนนต็ม 20 คะนน 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ฿นการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอน฿นการก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  1) ปฐมนิทศผูชวยวิจัย฿หมีความรูความขา฿จกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแดย
฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบราพื่อ฿หผูชวยวิจัยมีความขา฿จกี่ยวกับการทําวิจัยละทราบบทบาท
หนาท่ีของผูชวยวิจัย฿นการทําวิจัย 
  2) ปฐมนิทศนักรียนกลุมปูาหมาย฿หมีความรูความขา฿จกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนรู วิชา
คณิตศาสตรแดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา 
  3) ทําการทดสอบนักรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนกอนรียน  
  4) ดํานินการจัดกิจกรรมการรียนรูดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา จํานวน 9 ผน 
การจัดการรียนรู ดยบงการจัดการรียนรูออกป็น 3 วงจรปฏิบัติการ คือ วงจรปฏิบัติการที่ 1 จัดการรียนรู ดย
฿ชผนการจัดการรียนรูที่ 1-3 วงจรปฏิบัติการที่ 2 จัดการรียนรูดย฿ชผนการจัดการรียนรูที่ 4-6 ละวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 จัดการรียนรูดย฿ชผนการจัดการรียนรูที่ 7-9 



 

 

1617 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  5) ทําการสังกตละบันทึกขอมูลระหวางการปฏิบัติตามกิจกรรมการรียนรู  ดย฿ชบบสังกต
พฤติกรรมการจัดการรียนรูของครู ละบบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน ดยมีผูชวยวิจัยป็นผูสังกต
ละบันทึกขอมูล   
  6) มื่อสิ้นสุดวงจรตละวงจรปฏบิัติการ ดํานินการทดสอบทายวงจรปฏิบตัิการละสมัภาษณแนักรียน 
  7) นําขอมูลที่เดมาสะทอนผลการปฏิบัติ อภิปราย วิคราะหแ สังคราะหแ รวมกับผูชวยวิจัย พื่อ
ปรับปรุงละวางผนการจัดการรียนรู฿นวงจรปฏิบัติการตอเป 
  8) หลังจากดํานินการครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ทําการทดสอบหลังรียนดวยบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนซึ่งป็นชุดดียวกับการทดสอบกอนรียนละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแ ละนําคะนนเปวิคราะหแขอมูลตอเป   
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ผูวิจัยเดนําขอมูลที่เดจากการก็บรวบรวมมาวิคราะหแทั้ง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ดังนี้   
  5.1 ขอมูลชิงปริมาณ  
   1) วิคราะหแคะนนที่เดจากการทําบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ดย฿ชสถิติพื้นฐาน 
เดก คาฉลี่ย รอยละ ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ลวนําคาฉลี่ยเปปรียบทียบกับกณฑแรอยละ 75  ละ
ปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระหวางกอนรียนละหลังรียน 
   2) วิคราะหแคะนนพฤติกรรมจากบบสังกตพฤติกรรมการจัดการรียนของครูละบบสังกต
พฤติกรรมการรียนรูของนักรียนดยการหาคาฉลี่ยลวนําเปปลผลดยปรียบทียบกับกณฑแคาฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2553 : 162)  
   คาฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับดีมาก 
   คาฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับดี 
   คาฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับปานกลาง 
   คาฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับพอ฿ช 
   คาฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับควรปรับปรุง 
  5.2 ขอมูลชิงคุณภาพ เดก ความคิดห็นของผูชวยวิจัยตอพฤติกรรมการจัดการรียนรูของครูละ
พฤติกรรมการรียนรูของนักรียน บบบันทึกผลหลังการจัดการรียนรู ละบบสัมภาษณแนักรยีน ดยผูวิจัย ฿ชการ
วิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) มื่อจบตละวงจร พื่อประมินสภาพการณแที่กิดขึ้นวามีผลการปฏิบัติ
อยางเร หมาะสมพียง฿ด มีปใญหาหรืออุปสรรคกิดขึ้นหรือเม พื่อป็นนวทาง฿นการพิจารณาหาวิธี฿นการกเข
ปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนรู฿นครั้งตอเป 
 

ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปา
สริมดวยปรกรมจีอจีบราของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผูวิจัยเดดํานินการศึกษาอกสารละงานวิจัยที่
กี่ยวของกับการจัดการรียนรูดย฿ชรูปบบซิปปาละการ฿ชปรกรมจีอจีบรา สังคราะหแขั้นตอนการจัดการ
รียนรูรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา ละ฿ชกระบวนการของการวิจัยชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการ
จัดการรียนรู ทํา฿หเดขั้นตอนละวิธีการจัดการรียนรูรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบราที่หมาะสม กับ
นักรียน ละสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนละความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียน 
ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี ้
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  1.1 ขั้นการทบทวนความรูดิม ครูทบทวนความรูดิมของนักรียนซึ่งป็นพื้นฐานสําคัญ฿นการรียนรู
นื้อหา฿หมดยครู฿ชสื่อ฿นการนําสนอที่หลากหลายพื่อกระตุนความสน฿จของนักรียน ละจงจุดประสงคแการ
รียนรู฿หนักรียนทราบ 
  1.2 ขั้นสวงหาความรู฿หม ครูนําสนอนิยามหรือสถานการณแปใญหาดย฿ชปรกรมจีอจีบราละ฿ช
คําถามกระตุน฿หนักรียนเดคิดวิคราะหแ กปใญหา พื่อ฿หนักรียนสามารถสรางองคแความรูเดดวยตนอง 
  1.3 ขั้นการศึกษาละทําความขา฿จขอมูล/ความรู฿หมละช่ือมยงความรู฿หมกับความรูดิมครู฿ห
นักรียนทํา฿บกิจกรรมที่ 1 ป็นรายบุคคลหรือป็นคู ดยครูออกบบกิจกรรม฿หนักรยีนเดฝึกปฏบิัติดย฿ชปรกรม
จีอจีบราพื่อฝึกการกปใญหาละสงสริม฿หนักรียนสรางองคแความรูดวยตนอง 
  1.4 ขั้นการลกปลี่ยนความรูความขา฿จกับกลุม นักรียนตละคนนําสนองานจากการทํา฿บ
กิจกรรมที่ 1 ของตนอง รวมกันตรวจสอบคําตอบละอภิปรายภาย฿นกลุมยอยจากนั้นครูละนักรียนทั้งช้ันรวมกัน
ตรวจสอบคําตอบ 
  1.5 ขั้นการสรุปละการจัดระบียบความรู ครู฿หนักรียนตละกลุมทํา฿บกิจกรรมที่ 2 ป็นผลงาน
ของกลุม ซึ่งป็นการสรุปความรูที่เดจากการทํา฿บกิจกรรมที่ 1 
  1.6 ขั้นการสดงความรูละผลงาน นักรียน฿นตละกลุมลกปลี่ยนรียนรูรวมกัน ดยการนําสนอ
หนาช้ันรียน การจัดปูายนิทศ หรือการอภิปรายรวมกันทั้งช้ัน 
  1.7 ขั้นการประยุกตแ฿ชความรู ครู฿หนักรียนทํา฿บกิจกรรมที่ 3 ป็นรายบุคคล พื่อฝึกความชํานาญ฿น
การกปใญหาของนักรียน 
 2. นักรียนท่ีเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบ
ซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรามีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนรียนฉลี่ย 7.81 คะนน คิดป็นรอยละ 31.22 
ของคะนนต็ม ละมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนฉลี่ย 19.94 คะนน คิดป็นรอยละ 79.78 ของ
คะนนต็ม ดังน้ัน นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนฉลี่ยเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนหลังรียนสูงกวากอนรียน 
 3. นักรียนท่ีเดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบ
ซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรามีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนฉลี่ย 15.44 คะนน
คิดป็นรอยละ 77.22 ของคะนนต็ม ดังนั้น นักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแเมนอยกวา 
รอยละ 75 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริม
ดวยปรกรมจีอจีบราของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  จากผลการวิจัยพบวาการพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ช
รูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชวย฿หนักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนละความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแป็นเปตามกณฑแที่ตั้ งเว ทั้งนี้อาจนื่องมาจากรูปบบการ
วิจัยชิงปฏิบัติการ฿นการป็นการปิดอกาส฿หครูผูวิจัย ครูผูชวยวิจัย ละนักรียนเดมีสวนรวม฿นการพัฒนาการ
จัดการรียนรู ฿นสวนของการวางผน การปฏิบัติการสังกต การสะทอนผล ละอภิปรายนวทางกเขปใญหา฿นต
ละวงจรปฏิบัติการ พื่อป็นขอมูล฿นการพัฒนาวงจรปฏิบัติตอเป ทํา฿หครูผูวิจัยซึ่งป็นผูสอนขา฿จสภาพปใญหา ละ
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ความตองการของนักรียน การที่ครูผูวิจัยเดรับการสะทอนผลจากครูผูชวยวิจัยละนักรียน ทํา฿หห็นภาพการ
จัดการรียนรูของตนองวาควรปรับปรุงละพัฒนา฿นดานอะเร จึงทํา฿หการจัดการรียนรู ประสบความสําร็จตาม
ปูาหมายที่ตั้ง฿จ ดังที่ สุวิมล วองวาณิช (2555 : 21) เดกลาววา การวิจัยชิงปฏิบัติการ ฿นช้ันรียนป็นการวิจัยที่ทํา
ดยครูผูสอน฿นช้ันรียนพื่อกเขปใญหาที่กิดขึ้น฿นช้ันรียนละนําผลมา฿ช฿นการปรับปรุงการรียนการสอนหรื อ
สงสริมพัฒนาการรียนรูของผูรียน฿หดียิ่งข้ึน ทั้งนี้พื่อ฿หกิดประยชนแสูงสุด กับผูรียนป็นการวิจัยที่ตองทําอยาง
รวดร็ว นําผลเป฿ชทันทีละสะทอนขอมูล กี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ฿นชีวิตประจําวันของตนอง ฿หทั้งตนอง
ละกลุมพื่อนรวมงาน฿นรงรียนเดมีอกาสวิพากษแ อภิปราย ลกปลี่ยนรียนรู฿นนวทางที่เดปฏิบัติละผลที่
กิดขึ้นพื่อพัฒนาการรียนรูทั้งของครูละผูรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
  จากผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ พบวา นักรียนที่เดรับการจัดกิจกรรม
การรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนรียนฉลี่ย 7.81 คะนน คิดป็นรอยละ 31.22 ของคะนนต็ม ละมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนหลังรียนฉลี่ย 19.94 คะนน คิดป็นรอยละ 79.78 ของคะนนต็ม ดังนั้น นักรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน หลังรียนฉลี่ยเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน 
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งเว ท้ังนี้อาจนื่องมาจากสาหตุดังนี้  
  2.1 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริม
ดวยปรกรมจีอจีบรา ฿นขั้นการทบทวนความรูดิมป็นขั้นตอนที่ครูผูสอนทบทวนความรูดิมของนักรียน ซึ่งป็น
พื้นฐานสําคัญ฿นการรียนรูนื้อหา฿หม ทํา฿หครูผูสอนทราบปใญหาของนักรียนวายังขาดหรือบกพรอง ฿นรื่อง฿ด 
ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2546 : 12) กลาววา ฿นการสอนคณิตศาสตรแควรคํานึงถึงประสบการณแดิมละทักษะดิมที่
นักรียนมีอยู กิจกรรม฿หมควรจะตอนื่องกับกิจกรรมดิม ฿นขั้นการสวงหาความรู฿หมละขั้นการศึกษา ละทํา
ความขา฿จขอมูล/ ความรู฿หมละช่ือมยงความรู฿หมกับความรูดิมซึ่งครูกําหนดสถานการณแปใญหา ฿ชคําถาม฿น
การกระตุน฿หนักรียนเดฝึกคิดวิคราะหแ ละฝึกปฏิบัติดวยตนอง ซึ่งชวย฿หนักรียนรียนรูเดดีขึ้น สอดคลองกับ
ทฤษฎีการรียนรูบบคนพบของ Bruner (ณัฐกร สงคราม. 2553 : 57) ที่ระบุวา มื่อผูรียนประมวลขอมูลขาวสาร
จากการมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งวดลอมละจะรับรูสิ่งที่ตนองลือกหรือสน฿จ การรียนรูบบนี้จะชวย฿หผูรียนกิดการ
คนพบดวยตนองนื่องจากผูรียนมีความอยากรูอยากห็น ซึ่งจะป็นรงผลักดันท่ีทํา฿หสํารวจสิ่งวดลอมละทํา฿ห
กิดการรียนรูขึ้น ฿นขั้นการลกปลี่ยนความรูความขา฿จกับกลุมละ฿นขั้นการสรุปละการจัดระบียบความรูซึ่ง
ครูบงบบคละความสามารถน้ัน ชวย฿หนักรียนชวยหลือซึ่งกันละกันละ กิดการรียนรูรวมกัน ฿นขั้นการสดง
ความรูละผลงานนักรียนเดมีอกาสฝึกทักษะการนําสนอละจากการที่นักรียนเดห็นผลงานของพื่อนรวมช้ันซึ่ง
นําสนอขอสรุป฿นหลากหลายรูปบบ ชน การสรุปบบความรียง การสรุปบบตาราง การสรุปดยการขียน
ผนผังความคิด นักรียนสามารถนําความรูละทักษะหลานี้เปประยุกตแ฿ชเด ดังที่ ทิศนา ขมมณี ละคณะ (2548 : 11) 
ที่เดกลาวเววา กลุมพื่อนละสิ่งวดลอมรอบตัวป็นหลงรียนรูที่สําคัญของผูรียนดวย ละกลาววา กระบวนการ
รียนรูตาง ๆ ท่ีจําป็นสําหรับชีวิตควรเดรับการถายทอด฿นช้ันรียนดวย เม฿ชฉพาะดานนื้อหาความรูทานั้น ละ
฿นขั้นการประยุกตแ฿ชความรูนั้น ครู฿หนักรียนทํา฿บกิจกรรมป็นรายบุคคล ฿นขั้ นนี้นักรียนจะเดนําความรูที่เด
รียนรูดวยตนองละจากกระบวนการกลุมมาประยุกตแ฿ช฿นการกปใญหา฿นสถานการณแ฿หม ซึ่งทํา฿หนักรียนกิด
ความชํานาญ฿นการประยุกตแ฿ชความรู ซึ่งสอดคลองกับ อัมพร มาคนอง (2546 : 1) ที่กลาววา การสอนคณิตศาสตรแ
นั้นควร฿หนักรียนทําบบฝึกหัดมาก ๆ ซ้ํา ๆ จนกวาด็กจะคยชินกับวิธีนั้นละปฏิบัติจนกิดความชํานาญ ดวย
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หตุผลดังกลาว จึงทํา฿หนักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนหลังรียนสูงกวากอนรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริญแญา สุราสา (2555 : บทคัดยอ) ละอาภันตรา 
สงวงศแ (2558 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา การจัดการรียนรูดย฿ชรูปบบซิปปาทํา฿หผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึ้นละ
ป็นเปตามกณฑแที่กําหนด 
  2.2 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชการรูปบบซิปปา
สริมดวยปรกรมจีอจีบรา ผูวิจัยเดนําปรกรมจีอจีบรามาสรางสื่อการจัดการรียนรูดยสริมขาเป฿นขั้นตอนที่ 
1-3 ดย฿นขั้นการทบทวนความรูดิมนั้น ครูทบทวนความรูดย฿ชสื่อที่สรางดวยปรกรมจีอจีบราซึ่งมีความป็น
พลวัต (Dynamic) กลาวคือ สามารถปรับปลี่ยนคาตาง ๆ ของสื่อเด ซึ่งชวยกระตุนความสน฿จของนักรียนเดป็น
อยางดี ดังที่ กิดานันทแ มลิทอง (2548 : 265) เดกลาวเววา การ฿ชปรกรมคอมพิวตอรแ฿นการรียนการสอน
คณิตศาสตรแจะชวยดึงดูดความสน฿จกผูรียนละสรางความกระตือรือรน฿นการรียน ละ฿นขั้นการสวงหา 
ความรู฿หมละขั้นการศึกษาละทําความขา฿จขอมูล/ ความรู฿หมละช่ือมยงความรู฿หมกับความรูดิม ครู
ออกบบสื่อการจัดการรียนรู ฿หนักรียนเดฝึกปฏิบัติดย฿ชปรกรมจีอจีบรา ซึ่งชวย฿หนักรียนสืบสาะหาความรู
ละสรางองคแความรูดวยตนอง ดังที่ Wertheimer (1990 : 315 อางถึง฿น อธิภูมิ พาสงคแ. 2559 : 51) เดกลาววา 
การ฿ชทคนลยีป็นครื่องมือ฿นการสงสริมการจัดการรียนการสอนคณิตศาสตรแที่มุงนนผูรียนป็นศูนยแกลาง จะ
ชวย฿หกระบวนการรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นื่องจากทคนลยีชวยกระตุน฿หนักรียนมีความสน฿จ฿น
การสํารวจสืบสาะ ตั้งขอคาดดา สรางสรรคแ ละคนพบหลักการ ดวยหตุผลดังกลาว จึงทํา฿หนักรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของชัญญา อุทิศ (2557 : บทคัดยอ) ละพิสุทธิ์ ยงทางรือ (2559 : บทคัดยอ) ที่เดทําการวิจัยละ
พบวา การ฿ชปรกรมจีอจีบราประกอบการจัดการรียนรูทํา฿หผลสัมฤทธ์ิทางการรียนสูงขึ้นละป็นเปตามกณฑแ
ที่กําหนด  
 3. ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ 
  จากผลการวิจัยดานความสามารถ฿นการช่ือมยงทางคณิตศาสตรแ พบวา นักรียนที่เดรับการจัด
กิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวยปรกรมจีอจีบรา มี
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนฉลี่ย 15.44 คะนน คิดป็นรอยละ 77.22 ของคะนนต็ม 
ดังนั้น นักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75  สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งเว ทั้งนี้อาจนื่องมาจากสาหตุดังนี้ 
  3.1 การจัดการรียนรูดย฿ชรูปบบซิปปา ฿นขั้นการทบทวนความรูดิมครูเดตรวจสอบละทบทวน
ความรูพื้นฐานของนักรียน ดังที่ สิริพร ทิพยแคง (2544 : 69) เดกลาวเววา ฿นการสอนกปใญหานั้นครูตองทดสอบ
วา นักรียนมีพื้นฐานความรูพียงพอหรือเมที่จะเป฿ช฿นการกปใญหา ถามีเมพียงพอ ครูตองสอนสริมหรือทบทวน
฿นสิ่งที่คยรียนเปลว ละขั้นการสวงหาความรู฿หม ครูเดนําสนอสถานการณแปใญหาดย฿ชคําถามกระตุน
นักรียน ป็นขั้นที่ครูถายทอดยุทธวิธี฿นการกปใญหา฿หนักรียนพื่อที่นักรียนจะเดนําเปปรับ฿ช฿นการกปใญหา
ดวยตนอง ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี (2555 : 162) ที่ระบุวา การสอน
฿หนักรียนมีความชํานาญ฿นการกจทยแปใญหาทางคณิตศาสตรแนั้นป็นรื่องยากละทาทายครูผูสอน ครูจําป็นตอง
ศึกษายุทธวิธีที่หลากหลาย พื่อนํามาถายทอดประสบการณแ฿หนักรียนเดคุนคยละลือก฿ชเดอยางมีประสิทธิภาพ 
฿นขั้นการลกปลี่ยนความรูความขา฿จกับกลุมซึ่งครูบงบบคละความสามารถนั้น นักรียนเดตรวจสอบคําตอบ
ของตนองละเดรียนรูจากพื่อน฿นกลุม สอดคลองกับสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา (2556 : 76) ที่ระบุวา 
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฿นการกปใญหาควร฿หนักรียนมีอกาสเดกปใญหาดวยตนอง เดมีสวนรวมชวยกันกปใญหา฿นกลุมล็ก หรือ
ชวยกันกปใญหาทั้งช้ัน พื่อชวยลดความกังวลละมีความมั่น฿จ฿นการทํา฿หเดคําตอบ ฿นขั้นการประยุกตแ฿ชความรู 
นักรียนเดฝึกทําจทยแดวยตนอง฿นสถานการณแ฿หม สอดคลองกับปรีชา นาวแย็นผล (2537 : 71) ที่กลาววา ทักษะ
฿นการกจทยแปใญหากิดขึ้นจากการฝึกฝน ทําบอย ๆ จนกิดความชํานาญ ผูกปใญหาที่มีทักษะ  ฿นการกจทยแ
ปใญหาจะสามารถวางผน พื่อกําหนดกลวิธีการกปใญหาเดอยางรวดร็วละหมาะสม จากขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังกลาวทํา฿หนักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแป็นเปตามกณฑแที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของปาริญแญา สุราสา (2555 : บทคัดยอ) ละ ชัชวาลยแ บัวริคาน (2559 : บทคัดยอ) ที่พบวา การจัดการ
รียนรูดวยรูปบบซิปปาชวยพัฒนาทักษะการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ฿หป็นเปตามกณฑแที่กําหนด 
  3.2 การ฿ชปรกรมจีอจีบรารวมกับการจัดการรียนรูรูปบบซิปปา฿นขั้นตอนการศึกษาละทํา
ความขา฿จขอมูล/ ความรู฿หมละชื่อมยงความรู฿หมกับความรูดิม นักรียนเดมีอกาสกปใญหาดวยตนอง ละ
฿นขั้นตอนนี้ครูออกบบกิจกรรมที่฿หนักรียนเดสืบสาะหาความรูดวยปรกรมจีอจีบรา  ดังที่ Dikovic (2009 : 
192) เดกลาววา ปรกรมจีอจีบราสามารถนําเป฿ช฿นการสรางสถานการณแ฿หนักรียนเดทดลองการรียนรูบบ
ปใญหาป็นฐาน สงสริมการรียนรูบบคนพบ การรียนรูบบรวมมือ ละการกปใญหาบบกลุม การ฿ชปรกรมจี
อจีบราป็นสื่อ฿นการจัดการรียนรูทํา฿หนักรียนเดพัฒนาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแอยาง
ตอนื่องทํา฿หนักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาตามกณฑแที่กําหนดเว สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อุทิศ 
(2557 : บทคัดยอ) ที่เดทําวิจัยละพบวา การจัดกิจกรรมการรียนรูดย฿ชปรกรมจีอจีบราชวยพัฒนา
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนเดป็นอยางดี 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอสนอนะ฿นการนําผลการวิจัยเป฿ช ละขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป ดังน้ี 
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 ควรศึกษาหลักการละขั้นตอน฿นการทําวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียน ละการจัดการรียนรู
รูปบบซิปปา฿หขา฿จพื่อนําเปประยุกตแ฿ช฿หหมาะสม 
  1.2 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ครูผูวิจัยเดปรับปลี่ยนตารางสอน฿หตอนื่อง 2 คาบรียน พื่อ฿หกิจกรรม
การรียนการสอนดํานินเปอยางตอนื่องจนจบกระบวนการรียนรียนรูทั้ง 7 ขั้นตอน ผูที่สน฿จนําเปประยุกตแ฿ชต
เมสามารถปรับวลา฿หรียนตอนื่องเด สามารถบงขั้นตอนออกป็นจัดกิจกรรมขั้นที่ 1-3 ฿นคาบรก ละจัด
กิจกรรม ขั้นที่ 4–6 ฿นคาบที่ 2 
  1.3 ครูผูสอนควรอบรมการ฿ชงานปรกรมจีอจีบราบื้องตน฿หกนักรียนกอนดํานินการจัด
กิจกรรม การรียนรู พื่อ฿หการปฏิบัติกิจกรรมที่มีการสืบสาะหาความรูดย฿ชปรกรมจีอจีบราป็ นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 การจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปา สริม
ดวยปรกรมจีอจีบรามีขั้นตอน฿นการปฏิบัติหลายขั้นตอน ดังนั้น ครูผูสอนควรบริหารวลา฿นการปฏิบัติ฿นตละ
ขั้นตอน฿หดี ดยฉพาะขั้นการศึกษาละทําความขา฿จขอมูล/ ความรู฿หมละชื่อมยงความรู฿หมกับความรูดิม 
  1.5 ฿นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมดวยปรกรมจีอจีบราของการวิจัยนี้ ฿ช฿นหองปฏิบัติการ
คอมพิวตอรแ หากผูนําเป฿ชเมมีหองปฏิบัติการคอมพิวตอรแอาจจัดกิจกรรมดย฿หนักรียน฿ชทรศัพทแบบสมารแตฟน 
หรือท็บล็ตทนเด นื่องจากมีอปพลิคชันจีอจีบราสําหรับอุปกรณแหลานี้  
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 2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรมีการทําวิจัยพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแดย฿ชรูปบบซิปปา
สริมดวยปรกรมจีอจีบรา พื่อพัฒนาความสามารถ฿นการสื่อสาร การนําสนอ ละการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรแ 
  2.2 ควรมีการทําวิจัยพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแที่นนการสรางสรรคแ
ช้ินงานดวยปรกรมจีอจีบรา 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑เร่ือง อนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชัน และการประยุกต๑  
ตามรูปแบบการเรียนรู๎แบบค๎นพบ โดยใช๎ทักษะ 7 ส เสริมด๎วยชุดฝึกทักษะที่เน๎นกระบวนการแกป๎๓ญหา 

ของโพลยาและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
THE  DEVELOPMENT  MATHEMATICS  LEARNING  ACTIVITIES ON DERIVATIVE AND 

APPLICATION  USING DISCOVERY LEARNING BASE ON 7ส  SUPPLEMENTED WITH  SKILL 
PACKAGES EMPHASIZING  POLYA’S PROBLEM SOLVING PROCESS AND THE GEOMETER’S 

SKETCHPAD OF MATTAYOMSUKSA  6  STUDENTS. 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พื่อพัฒนากิจกรรมการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน
ละการประยุกตแ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เดรับการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริม
ดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad 2) ศึกษาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ละ 3) 
ศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ตามรูปบบ
การจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad กลุมปูาหมาย
ที่฿ช฿นการวิจัยป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รงรียนประชารัฐพัฒนาการ อําภอชนบท จังหวัดขอนกน 
ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ตามรูปบบ
การจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ประกอบดวย 
4 ขั้นตอนท่ีสําคัญ เดก (1) ขั้นนํา (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสั่งสม (4) ขั้นสรุปผล 2) นักรียน มีคะนนความสามารถ฿น
การกปใญหาทางคณิตศาสตรแฉลี่ย 33.00 คะนน คิดป็นรอยละ 82.50 ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75 3) นักรียนมีคะนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนรียนฉลี่ย 7.50 คะนน คิดป็นรอยละ 25.00 ละคะนนผลสัมฤทธิ์ ทางการรียน
หลังรียนฉลี่ย 24.38 คะนน คิดป็นรอยละ81.25 ซึ่งเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียน
สูงกวากอนรียน 
คําสําคัญ : ปรกรม The Geometer’s Sketchpad, รูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to develop the mathematics learning activities on 
derivative and application using discovery learning base on 7ส supplemented with  the 
geometer’s sketchpad of Mattayomsuksa  6 Students., 2) to study the mathematics problem 
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solving abilities, 3) to study and compare learning achievement of mathematics before and after 
being treated  by using the mathematics learning activities on derivative and application  using 
discovery learning base on 7ส  supplemented with  the geometer’s sketchpad. The target groups 
were 8 Mathayomsuksa 6 students at Pracharatpattanakarn School, Chonnabot District, Khonkaen 
Province in the second semester of academic year 2017. The findings of the study were 1) The 
development of mathematics learning activities on derivative and application using discovery 
learning base on 7ส  supplemented with  the geometer’s sketchpad consisted of 4 practical 
steps: (1) the introduction, (2) the step of teach, (3) the collect, and (4) the conclude. 2) The 
students had mathematics problem solving abilities in average of 33.00 or 82.50% in the posttest 
which was not less than 75%. 3) The students had mathematics achievement in average of 7.50 
or 25.00% in the pretest and that of 24.38 or 81.25% in the posttest. The average mathematics 
achievement in the posttest was not less than 75% and the posttest achievement was higher 
than the pretest one. 
Keywords : The Geometer’s Sketchpad, Discovery learning 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณิตศาสตรแมีบทบาทที่สําคัญตอลกยุคปใจจุบัน฿นดานของวิทยาการสาขาตางๆศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรแ 
ละทคนลยี รวมทั้งการดํานินชีวิต฿นตละวัน คณิตศาสตรแมีบทบาทสาํคัญยิง่ตอการพัฒนาความคดิมนุษยแ ทํา฿ห
มนุษยแมีความคิดสรางสรรคแ คิดอยางมีหตุผล ป็นระบบ มีบบผน สามารถวิคราะหแปใญหาหรือสถานการณแเด
อยางถี่ถวนรอบคอบชวย฿หคาดการณแ วางผน ตัดสิน฿จ กปใญหาละนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเดอยางถูกตอง
หมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรแยังป็นครื่องมือ ฿นการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแ ทคนลยี ละศาสตรแอื่นๆ 
คณิตศาสตรแจึงมีประยชนแตอการดํานินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หดีขึ้นละสามารถอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) มวิชาคณิตศาสตรแจะมีความสําคัญพียง฿ด ตก็ยังพบวาผูรียนสวน
฿หญยังเมตระหนักถึงความสําคัญของวิชานี้ อาจป็นพราะคณิตศาสตรแป็นวิชาที่มีสวนของความป็นนามธรรมสูง 
ละมักจะถูกนําสนอ฿นลักษณะที่ขา฿จยาก ทํา฿หผูรียนรูสึกทอ ทั้งขาดบทประยุกตแที่นาสน฿จ สิ่งหลานี้ป็น
กําพงกั้นคนสวน฿หญเม฿หห็นประยชนแ ของวิชาคณิตศาสตรแทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับผลของการประมิน
ระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ (รงรียนประชารัฐพัฒนาการ.  2559 : 5) ปีการศึกษา 2559 
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักรียนสามารถทําคะนน
ฉลี่ยเดพียง 21.25 คะนน ซึ่งพิ่มขึ้นจากคะนนฉลี่ย ฿นปีการศึกษา 2558 ( 19.75  คะนน) นอกจากนี้ยัง
พบวาผลสัมฤทธิ์ ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนมีคะนนฉลี่ยต่ํากวาปูาหมายที่ตั้งเว การจัดกิจกรรม
การรียนรูควรปิดอกาส฿หนักรียนเดรียนรูจากประสบการณแจริง จากการฝึกปฏิบัติ ฝึก฿หนักรียนคิ ดวิคราะหแ 
ละกปใญหา (อัมพร มาคนอง.  2547: 101) ซึ่งการรียนการสอนคณิตศาสตรแ สวน฿หญครูมักป็นผูอธิบาย ทํา฿ห
นักรียนเมเดคิด ฿นการกปใญหาที่ปฏิบัติอยูป็นพียงการทําจทยแบบฝึกหัด ซึ่งป็นรายบุคคล ทํา฿หผูรียนมี
อกาสปฏิบัติกิจกรรมละฝึกการกปใญหารวมกันนอยมาก ดังนั้น฿นการจัดการรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแจึง
ควรมีการปลี่ยนปลง พื่อพัฒนาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียน ฿หสอดคลองกับการ
ปลี่ยนปลงของสภาพสังคม ละปใญหาอุปสรรคที่ตองพบ฿นตละวัน ซึ่งปรีชา นาวแย็นผล (2537: 5-6) เด
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กลาวถึงความสําคัญของการกปใญหาเว 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 การกปใญหาถือป็นความสามารถขั้น
พื้นฐานท่ีมนุษยแทุกคนพึงมี ประการที่ 2 การกปใญหาทํา฿หกิดการคนพบความรู฿หม กิดจากความพยายาม฿นการ
กปใญหา ละประการที่ 3 การกปใญหาป็นความสามารถที่ตองปลูกฝใง฿หกิดขึ้น฿นตัวผูรียน ที่มุงนน฿หผูรียน
รูจักคิดอยางมีหตุผล การกปใญหา ป็นกระบวนการที่ผูรียนควรจะรียนรู ฝึกฝน ละพัฒนา฿หกิดทักษะขึ้น฿นตัว
นักรียน การรียนการกปใญหาทางคณิตศาสตรแจะชวย฿หผูรียนมีนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน 
เมยอทอ ละมีความมั่น฿จ฿นการกปใญหา ท่ีผชิญอยูทั้งภาย฿นละภายนอกหองรียน ตลอดจนป็นทักษะพื้นฐาน
ที่ผูรียนสามารถนําติดตัวเป฿ชกปใญหา฿นชีวิตประจําวันเดนานตลอดชีวิต (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรแ
ละทคนลยี. 2555 : 6) ซึ่งสอดคลองกับ (สิริพร ทิพยแคง.2544 : 1-10) กลาววาการกปใญหาป็นหัว฿จของการ
รียนการสอนคณิตศาสตรแ การสอน฿หนักรียนรูจักการกปใญหาจะชวยสงสริม฿หนักรียนรูจักคิดอยางมีหตุผล มี
ขั้นตอน มีระบียบบบผน ละรูจักตัดสิน฿จเดอยางถูกตอง นื่องจากการกปใญหาทางคณิตศาสตรแป็นทักษะ
กระบวนการอยางหน่ึง ดังนั้นครูควรปลูกฝใง฿หนักรียนขา฿จถึงขั้นตอนหรือกระบวนการ฿นการกปใญหา มวาจะมี
นักรียนบางสวนที่สามารถดํานินการกปใญหาดวยตนองเด ตมีนักรียนจํานวนเมนอยที่เมรูวาควรจะริ่มตน
กปใญหานั้นอยางเร ละจะดํานินการกปใญหาอยางเรตอเป ทั้งนี้นื่องจากนักรียนเมมีความรูกี่ยวกับขั้นตอน
หรือกระบวนการกปใญหาที่ถูกตอง   
 วิธีการสอนคณิตศาสตรแดวยวิธีการสอนบบคนพบดย฿ชทักษะ 7 ส ป็นการนําทฤษฎีการสอนของจอรแ
รูม บรูนอรแ (Jerome Bruner) ผูสนับสนุนวิธีการสอนบบคนพบ ละทฤษฎีการรียนรู ดยการกระทําของจอหแน 
ดิวอี้ (John Dewey)ดยนําวิธีการจัดการรียนรู 2 บบมาประยุกตแ฿หป็นวิธีการสอนพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
การรียนรูที่นน฿หผูรียนสวงหาความคําตอบ ละการสรางองคแความรูดวยตนอง ละสามารถนําทักษะ
กระบวนการเปปรับ฿ช฿นการดํานินชีวิตประจําวันเด (พจนา  ทรัพยแสมาน. 2549 : 13) ซึ่งวิธีการจัดการรียนรูที่มา
จากนวคิดดังกลาวคือกระบวนการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส คือ กระบวนการสอนที่ครู฿ช฿นการชวย฿ห
ผูรียนกิดการรียนรูตามวัตถุประสงคแที่กําหนด ดยการนําตัวอยาง ขอมูล ความคิด หตุการณแ สถานการณแ ปใญหา 
หรือ ความคิดรวบยอด ขอสรุป กฎกณฑแ มา฿หผูรียน฿ชทักษะสงสัย สังกต สัมผัส สํารวจ สืบคน สั่งสม ละ
สรุปผล ฿นการคนควาหาขอสรุป หรือหาหลักการ นวคิด ดวยตนอง 
 ปรกรม GSP “The Geometer’s Sketchpad” ป็นปรกรมหนึ่งซึ่งครูสามารถนําเป฿ชป็นครื่องมือ
พื่อชวย฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแ฿หมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นื่องจากปรกรม GSP 
สามารถนําสนอภาพคลื่อนเหว (Animation) มา฿ชอธิบายนื้อหายากๆ฿หกิดความขา฿จเดงายขึ้นตลอดจนนน฿ห
฿หผูรียนฝึกปฏิบัติดวยตนองเดจากบทรียนปฏิบัติการที่สรางขึ้นสําหรับนําเป฿ช฿นการสรางสรรคแการสํารวจละ
การวิคราะหแนื้อหาตางๆ฿นวิชาคณิตศาสตรแ (ภีมวัจนแ ธรรม฿จ. 2548 : 1) 
 จากหตุผลที่นําสนอขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแรื่อง 
อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ตามรูปบบการรียนรูบบคนพบดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม GSP 
วาจะทํา฿หผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนเมนอยกวารอยละ 75 หรือเม ละหลังรียนสูงกวา
กอนรียนหรือเม อยางเร  
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแรื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการ
ประยุกตแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เดรับการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวย
ปรกรม The Geometer’s Sketchpad 
 2. พื่อศึกษาความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ รื่องอนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ 
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เดรับการจัดการรียนรูบบคนพบดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเดกําหนดนิยามศัพทแฉพาะ ดังน้ี 
 1. กระบวนการรียนรูบบคนพบ (Discovery Learning Process : DLP) ดย฿ชทักษะ 7 ส หมายถึง
กระบวนการสอนที่ครู฿ช฿นการชวย฿หผูรียนกิดการรียนรูตามวัตถุประสงคแที่กําหนด ดยการนําตัวอยาง ขอมูล 
ความคิด หตุการณแ สถานการณแ ปใญหา หรือ ความคิดรวบยอด ขอสรุป กฎกณฑแ มา฿หผูรียน฿ชทักษะสงสัย 
สังกต สัมผัส สํารวจ สืบคน สั่งสม ละสรุปผล ฿นการคนควาหาขอสรุป หรือหาหลักการ นวคิด ดวยตนอง 
กระบวนการรียนรูบบ DLP ( Discovery Leaning Process ) ป็นกระบวนการรียนรูที่มุงพัฒนาศักยภาพด็ก
ป็นสําคัญ พื่อ฿หป็นบุคคลที่มีจิต฿จรักการรียนรู บบสนุกคิด สนุกคน มุงหวัง฿หด็กกิดการสวงหาความรูดวย
ตนองดวยการ฿ชทักษะ 7 ส ท่ีปิดอกาส฿หด็กทดลองคนหาพัฒนา กระบวนการคิด ความขา฿จ ความสามารถ฿น
การรียนรูดวยตนอง จนกระทั่งคนพบวิถีการรียนรูฉพาะตน ผูรียนเดรียนรูดวยตนอง มีสวนรวม฿นกระบวนการ
ที่กอ฿หกิดการรียนรู ผานความคิดลวลงมือปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก ละสามารถสรุปป็นความคิดรวบยอดเด ดย
฿ชทักษะ 7 ส ดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นนํา (1.1) สงสัย ครูจงจุดประสงคแการรียนรูละสรางสถานการณแหรือคําถาม฿ห
ผูรียนกิดความสงสัย฿นรื่องที่จะรียน (1.2) สังกต ครูละนักรียนรวมกันอภิปรายถึงลักษณะจทยแปใญหา 2) ขั้นที่ 2 
ขั้นสอน (2.1) สัมผัส นักรียนศึกษาจทยแตัวอยางจากปรกรม GSP ที่ครูสรางขึ้นดวยตนอง (2.2) สํารวจ นักรียน
สํารวจถึงความสัมพันธแของปใญหา สํารวจคําตอบ ดยสํารวจจากฟใงกแชันท่ีสราง฿หดย฿ชปรกรม GSP (2.3) สืบคน 
นักรียนตละคน วิคราะหและทําความขา฿จจทยแปใญหาที่เดรับพรอมทั้งหาคําตอบทุกจทยแปใญหาดย฿ช
ปรกรม GSP จากนั้นทําการตรวจสอบคําตอบดยการปรียบทียบจากการคํานวณดวยตนองกับการคํานวณดย
฿ชปรกรม GSP ครูตรวจสอบความถูกตอง ถามีนักรียนคน฿ดที่ทําผิด฿หกเข฿หถูกตอง ครูทําการบันทึกคะนน 
3) ขั้นที่ 3 สั่งสม ครูจก฿บกิจกรรม฿หตละคนสํารวจละ หาคําตอบ จากการคํานวณดวยตนองละจากการ
คํานวณดย฿ชปรกรม GSP จากนั้น฿หตละคนออกมานําสนอผลงานที่หนาช้ันรียน ครูละพื่อน ๆ ที่หลือ
ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง ละชวยกันประมินผลงาน ครูทําการบันทึกคะนน 4) ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป สรุปผล ครู
ละนักรียนชวยกันสรุปขั้นตอนของการกจทยแปใญหาของพลยา  จากนั้นจกบบฝึกทักษะ ที่ครูสรางขึ้น฿ห
นักรียนทําป็นการบานนํามา฿นวันตอเป พื่อ฿หครูตรวจลวบันทึกคะนน 
 2. ปรกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) หมายถึง ปรกรมสําร็จรูปท่ีสามารถสราง สํารวจ 
วิคราะหแสิ่งตาง ๆ ที่กี่ยวกับนื้อหาคณิตศาสตรแหลายดาน ละสามารถนํามาพัฒนารูปบบ฿หหมาะสม฿นการรยีน
การสอน รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน สําหรับนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ละชวย฿หผู รียนมีอกาสรียน
คณิตศาสตรแดยการสรางองคแความรูดวยตนอง จากความสามารถ฿นการคลื่อนเหวท่ีอื้อตอการสรางขอคาดการณแ 
ดย฿หผูรียนฝึกทําองบนครื่องคอมพิวตอรแ   
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หมายถึง ความรูความสามารถทางสติปใญญาของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6  ซึ่งป็น ผลมาจากการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ดย฿ชกิจกรรมการ
รียนรูบบคนพบดย฿ชทักษะ 7ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ดยวัดเดจากคะนน฿นการ
ทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นดยวัดตามนวคิดของวิลสัน 4 ดาน 
เดก ดานความรูความจํา ดานความขา฿จ ดานการนําเป฿ช ละดานการวิคราะหแ ป็นบบทดสอบบบปรนัยชนิด
ลือกตอบ 4 ตัวลือก 
 4. ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของนักรียนตละคน 
ซึ่งวัดเดจากการทําบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะป็น
บบทดสอบอัตนัย ดยมีกณฑแการ฿หคะนนบบกณฑแยอยหรือกณฑแฉพาะ 4 ขั้น เดก ขั้นทําความขา฿จ
ปใญหา ขั้นวางผน ขั้นดํานินการตามผน ละขั้นตรวจสอบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กลุํมเปูาหมาย  
  กลุมปูาหมาย฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หอง 1 จํานวน 8 คน ที่รียน฿นภาค
รียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รงรียนประชารัฐพัฒนาการ  อําภอชนบท จังหวัดขอนกน 
 2. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดยผูวิจัยเดนําหลกัการละขั้นตอนการ
วิจัยชิงปฏิบัติการของ Kemmis ละ McTaggart (1988) มาป็นนวทาง฿นการดํานินการวิจัย พื่อพัฒนา
กิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแ ชันละการประยุกตแ ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตามรูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ซึ่ง
฿นการดํานินการตามวงจรการปฏิบัติการ ประกอบเปดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้น
การสังกตการณแ ละ4) ขั้นสะทอนการปฏิบัติ ซึ่งดํานินท้ังสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย บงป็น 3 ประภท ดังนี้ 
  3.1 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู เดก ผนการจัดการรียนรู รื่อง อนุพันธแ
ของฟใงกแชันละ การประยุกตแ ตามรูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The 
Geometer’s Sketchpad ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 9 ผน 
  3.2 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการสะทอนผลการปฏิบัติ 
   1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตรแ ที่นนกระบวนการกปใญหาของพลยา รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน
ละ การประยุกตแ จํานวน 3 ชุด  
   2) บบสังกตพฤติกรรมการจัดการรียนรูของครู สังกตดยผูชวยวิจัย ประกอบดวย 2 สวน 
สวนรกป็นบบประมาณคา 5 ระดับ ละสวนท่ี 2 สําหรับผูชวยวิจัยบันทึกขอสังกตพิ่มติม 
   3) บบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน สังกตดยผูชวยวิจัย ประกอบดวย 2 สวน สวนรก
ป็นบบประมาณคา 5 ระดับ ละสวนท่ี 2 สําหรับผูชวยวิจัยบันทึกขอสังกตพิ่มติม 
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   4) บบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ ประกอบดวย 2 สวน ดยสวนรกป็นบบลือกตอบ 4 ตัวลือก 
จํานวน 10 ขอ คะนนต็ม 10 คะนน สวนท่ีสองป็นบบสดงวิธีทํา จํานวน 2 ขอ คะนนต็ม 16 คะนน  
   5) บบสัมภาษณแนักรียนทายวงจรปฏิบัติการ สัมภาษณแดยผูวิจัย ป็นบบสําหรับบันทึกขอมูล
จากสัมภาษณแนักรียนตามขอคําถามท่ีกําหนดเว 
  3.3 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการประมินผลการวิจัย 
   1) บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ป็นบบทดสอบบบลือกตอบ 4 ตัวลือก 
จํานวน 30 ขอ คะนนต็ม 30 คะนน 
   2) บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ป็นบบทดสอบบบสดงวิธีทํา 
จํานวน 5 ขอ คะนนต็ม 40 คะนน 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ฿นการวิจัยครั้งมีผูชวยวิจัย คือ นางสาวพัชราภรณแ  จันทรคตร มีขั้นตอน฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
ดังนี ้
  1) ปฐมนิทศผูชวยวิจัย฿หมีความรูความขา฿จกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแตาม
รูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad พื่อ฿ห
ผูชวยวิจัยมีความขา฿จกี่ยวกับการทําวิจัยละทราบบทบาทหนาท่ีของผูชวยวิจัย฿นการทําวิจัย 
  2) ปฐมนิทศนักรียนกลุมปูาหมาย฿หมีความรูความขา฿จกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชา
คณิตศาสตรแ ตามรูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s 
Sketchpad 
  3) ทําการทดสอบนักรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียนกอนรียน  
  4) ดํานินการจัดกิจกรรมการรียนรูตามรูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริม
ดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad จํานวน 9 ผนการจัดการรียนรู ดยบงการจัดการรียนรูออกป็น 
3 วงจรปฏิบัติการ คือ วงจรปฏิบัติการที่ 1 จัดการรียนรูดย฿ชผนการจัดการรียนรูที่ 1-3 วงจรปฏิบัติการที่ 2 
จัดการรียนรูดย฿ชผนการจัดการรียนรูที่ 4-6 ละวงจรปฏิบัติการที่ 3 จัดการรียนรูดย฿ชผนการจัดการรียนรูที่ 7-9 
  5) ทําการสังกตละบันทึกขอมูลระหวางการปฏิบัติตามกิจกรรมการรียนรู ดย฿ชบบสังกต
พฤติกรรมการจัดการรียนรูของครู ละบบสังกตพฤติกรรมการรียนรูของนักรียน ดยมีผูชวยวิจัยป็นผูสังกต
ละบันทึกขอมูล   
  6) มื่อสิ้นสุดวงจรตละวงจรปฏบิัติการ ดํานินการทดสอบทายวงจรปฏิบตัิการละสมัภาษณแนักรียน 
  7) นําขอมูลที่เดมาสะทอนผลการปฏิบัติ อภิปราย วิคราะหแ สังคราะหแ รวมกับผูชวยวิจัย พื่อ
ปรับปรุงละวางผนการจัดการรียนรู฿นวงจรปฏิบัติการตอเป 
  8) หลังจากดํานินการครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ทําการทดสอบหลังรียนดวยบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ซึ่งป็นชุดดียวกับการทดสอบกอนรียนละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแ ละนําคะนน เปวิคราะหแขอมูลตอเป   
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ผูวิจัยเดนําขอมูลที่เดจากการก็บรวบรวมมาวิคราะหแทั้ง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ดังนี้   
  5.1 ขอมูลชิงปริมาณ  
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   1) วิคราะหแคะนนที่เดจากการทําบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ บบทดสอบวัดความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ดย฿ชสถิติพื้นฐานดย฿ช 
คาฉลี่ย รอยละ ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ลวนําคาฉลี่ยเปปรียบทียบกับกณฑแรอยละ 75 ละปรียบทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระหวางกอนรียนละหลังรียน 
   2) วิคราะหแคะนนพฤติกรรมจากบบสังกตพฤติกรรมการจัดการรียนของครูละบบสังกต
พฤติกรรมการรียนรูของนักรียนดยการหาคาฉลี่ยลวนําเปปลผลดยปรียบทียบกับกณฑแคาฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2553 : 162)  
   คาฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับดีมาก 
   คาฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับดี 
   คาฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับปานกลาง 
   คาฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับพอ฿ช 
   คาฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู฿นระดับควรปรับปรุง 
  5.2 ขอมูลชิงคุณภาพ เดก ความคิดห็นของผูชวยวิจัยตอพฤติกรรมการจัดการรียนรู ของครูละ
พฤติกรรมการรียนรูของนักรียน บบบันทึกผลหลังการจัดการรียนรู ละบบสัมภาษณแนักรียน ดยผูวิจัยเด
วิคราะหและรียบรียงป็นขอมูลชิงคุณภาพ ดยการสรุปความรียง มื่อจบตละวงจร พื่อประมินสภาพการณแที่
กิดขึ้นวา มีผลการปฏิบัติอยางเร หมาะสมพียง฿ด มีปใญหาหรืออุปสรรคกิดขึ้นหรือเม พื่อป็นนวทาง฿นการ
พิจารณาหาวิธี฿นการกเขปรับปรุง ละพัฒนาการจัดการรียนรู฿นครั้งตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ตามรูปบบ
การจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ประกอบดวย 
4 ขั้นตอนท่ีสําคัญเดก 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสั่งสม 4) ขั้นสรุปผล 
 2. นักรียนท่ีรียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูตามรูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส 
สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad มีคะนนความสามารถ ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแฉลี่ย 
33.00 คะนน คิดป็นรอยละ 82.50 ดังนั้น นักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแหลังรียนเม
นอยกวารอยละ 75 
 3. นักรียนท่ีรียนดย฿ชกิจกรรมการรียนรูตามรูปบบการจัดการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส 
สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad มีคะนนผลสัมฤทธ์ิทางการรียนกอนรียนฉลี่ย 7.50 คะนน 
คิดป็นรอยละ 25.00 ละคะนนผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนฉลี่ย 24.38 คะนน คิดป็นรอยละ81.25 ดย
ที่นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75  ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวา
กอนรียน 
  ผนภูมิปรียบทียบคะนนผลสัมฤทธ์ิทางการรียนกอนรียนละหลังรียน รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน
ละการประยุกตแ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
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อภิปรายผล 
 1. การพัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ตามรูปบบ
การรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ของนักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการวิจัยช้ี฿หห็นวาการพัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน
ละการประยุกตแ ตามรูปบบการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s 
Sketchpad ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ชวย฿หนักรียนมีความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตรแสูงขึ้น ทั้งนี้นื่องมาจากการ฿ชรูปบบการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นการพัฒนา
กิจกรรมการรียนรู ป็นการปิดอกาส฿หผูวิจัย ครูผูชวยวิจัย ละนักรียน เดมีสวนรวม฿นการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการรียนรู กลาวคือ รวมกันวางผน วิคราะหแสภาพปใญหา ละสนอนวทาง฿นการกเขปใญหา พื่อ฿ช฿น
การปรับปรุงละพัฒนาวงจรปฏิบัติการตอเป ทํา฿หสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละความสามารถ฿นการ
กปใญหาทางคณิตศาสตรแ฿หสูงขึ้นเด ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ (สุวิมล  วองวาณิช. 2555: 24)  ที่เดกลาวถึง
ความสําคัญละความจําป็นของการวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียนเววา ป็นการ฿หอกาสครู฿นการสรางองคแความรู 
ทักษะการทําวิจัย การประยุกตแ฿ช การตระหนักถึงทางลือกที่ป็นเปเดที่จะปลี่ยนปลงรงรียน฿หดีขึ้น 
  การจัดการรียนการสอนตามรูปบบการรียนรูบบคนพบดย฿ชทักษะ 7ส ป็นการสอนที่ปิดอกาส
฿หนักรียนเดนําความรูละประสบการณแที่นักรียนมีอยูมา฿ช฿นการกปใญหาอยางป็นขั้นตอน นอกจากนี้การทํา
กิจกรรม฿นช้ันรียนยังชวยตรวจสอบความคดิของนักรียนวาถูกตองหรือเม ซึ่งนักรียนจะเดลกปลี่ยนความคิดห็น
ซึ่งกันละกัน จากการที่เดมีการอภิปรายรวมกันดวยภาษาของนักรียนอง นักรียนจะขา฿จละจําเดดียิ่งขึ้น 
สอดคลองกับการวิจัยของ (วียงกว สะอาด. 2555) เดทําการ การพัฒนากิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ ตาม
รูปบบการสอนวัฏจักรการรียนรู 5 ขั้น (5Es) ดย฿ชปรกรม The Geometer’s Sketchpad ป็นครื่องมือชวย 
฿นการรียนรู รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการรียนรูตามรูปบบการ
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สอนวัฏจักรการรียนรู 5ข้ัน(5Es) ดย฿ชปรกรม The Geometer’s Sketchpad ป็นครื่องมือชวย฿นการรียนรู 
มีพฤติกรรมที่พึงประสงคแ฿นทางที่ดีขึ้น ละมีความสามารถ฿นการกจทยแปใญหาสูงขึ้น 
 2. ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของ
นักรียน ที่รียนดยการจัดกิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ ตามรูปบบ
การรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad พบวา นักรียนมี
ความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแฉลี่ยรอยละ 77.08 ซึ่งป็นเปตามกณฑแที่กําหนด คือ นักรียนมี
คะนนความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแเมนอยกวารอยละ 75 ทั้งนี้อาจนื่องมาจากการจัดการรียนรู
ตามรูปบบการรียนรูบบคนพบ วามีขั้นตอนการดํานินการอยางป็นระบบ มีความสัมพันธแสอดคลองละสงสริม
ซึ่งกันละกัน ป็นกระบวนการที่ปิดอกาส฿หนักรียน สรางครงสรางทางปใญญาจากการกปใญหาทางคณิตศาสตรแ
ดวยวิธีทําที่ตกตางกันละทําการตรวจสอบความป็นนัยทั่วเปของวิธีทํานั้น ๆ ดยครูป็นผูสนับสนุนละอํานวย
ความสะดวก฿นการรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ (ทิศนา  ขมมณี. 2555: 94-95) เดกลาววา การประยุกตแ฿ชรูปบบการ
รียนรูบบคนพบ฿นการจัดการรียน การสอนนั้น ครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคม-จริยธรรม฿หกิดขึ้น 
กลาวคือ ผูรียนจะตองมีอกาสรียนรู฿นบรรยากาศที่อื้อตอการปฏิสัมพันธแทางสังคม การรวมมือ ละการ
ลกปลี่ยนรียนความรู ความคิด ละประสบการณแระหวางผูรียนกับผูรียน ละบุคคลอื่น ๆ จะชวย฿หการรียนรู
ของผูรียนกวางขึ้น ซับซอนข้ึน ละหลากหลายขึ้น ดังท่ีบรูนอรแ (Bruner. 1963: 1-54  อางถึง฿น ทิศนา  ขมมณี. 
2555: 66) เดสนอความคิดวาการที่นักรียนจะกิดการรยีนรูที่เดผลดทีี่สุดนั้น คือ การ฿หนักรียนเดสวงหาความรู 
ละคนพบดวยตนอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ชัยยุทธ  บุญธรรม. 2549) ที่เดทําการการจัดการพัฒนาชุดการ
รียนคณิตศาสตรที่นนทักษะการกปญหาทางคณิตศาสตร ดยการสอนบบคนพบ รื่อง สมการชิงสนตัวปร
ดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักรียนนักรียนกิดการรียนรูดยเดฝึกการคิดสรางความรูดวยตนอง 
รูจักเตรตรองปใญหารวมกับผูอื่น฿นระบบกลุมเดผชิญกับปใญหา ลงมือปฏิบัติเดรับประสบการณแตรงละเดอภิปราย
ลกปลี่ยนความคิดห็นซึ่งสอดคลองกับ ความตองการละความสน฿จของนักรียน ทํา฿หมีความสามารถ฿นการก
จทยแปใญหาสูงขึ้น สอดคลองกับ บริคสแ (Burks. 1994) เดทําการวิจัย รื่อง การ฿ชการขียน฿นการสอน
กระบวนการดํานินการละ ขอช้ีนะยุทธวิธี฿นการสอน การกปใญหาทางคณิตศาสตรแสําหรับนักรียนกรด  8 
ผลการวิจัยพบวาการ฿ชยุทธวิธีละกระบวนการกปใญหา ทํา฿หนักรียนมีพัฒนาการ฿นทักษะการกปใญหา ละ
สอดคลองกับ วิลลียม (William. 2003) ดยผลการวิจัยพบวา นักรียนมากกวารอยละ 75 มีความพอ฿จ ฿น
กิจกรรมการขียนตามขั้นตอนกระบวนการกปใญหา ละนักรียนมากกวารอยละ 80 บอกวากิจกรรมดังกลาว ชวย
฿หสามารถกปใญหาเดดีขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักรียนที่รียน
ดยการจัดกิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแของฟใงกแชันละการประยุกตแ  ตามรูปบบการรียนรูบบ
คนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะนนฉลี่ยกอนรียนรอยละ 25.00 ละคะนนฉลี่ยหลังรียนรอยละ 81.25  ดังนัน้ นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
รียนหลังรียนเมนอยกวารอยละ 75 ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 2 ละขอที่ 3  ที่ตั้งเว ที่ป็นชนนี้อภิปรายเดวา การจัดการรียนรูตามรูปบบการรยีนรูบบคนพบ 
ดย฿ชทักษะ 7 ส วามีขั้นตอนการดํานินการอยางป็นระบบมีความสัมพันธแสอดคลองละสงสรมิซึ่งกันละกัน ป็น
กระบวนการที่ปิดอกาส฿หนักรียนสรางครงสรางทางปใญญาจากการกปใญหาทางคณิตศาสตรแดวยวิธีทําที่
ตกตางกันละทําการตรวจสอบความป็นนัยทั่วเปของวิธีทํานั้น ๆ  ดยรูปบบการรียนรูบบคนพบ ซึ่งมี
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สาระสําคัญดังนี้ กระบวนการรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําขาสูบทรียน ขั้นสอน ละขั้นสรุป 
ปนกิจกรรมที่นักรียนเดมีสวน รวมละปนผูดํานินกิจกรรมการรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนดวยตัวนักรียนอง ดยครูป
นพียงผูคอย฿หความชวยหลือ฿หความสะดวกละคอยนะนํา การปฏิบัติกิจกรรม฿นตละขั้นตอน นักรียนเดฝ
กละพัฒนาความสามารถตางๆ ชน การสังกต การวิคราะห การจํานก หาความสัมพันธ การสรุป ซึ่งปนทักษะ
ที่สําคัญตอการคนพบดวยตนอง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว ของบลูม (Bloom. 1976: 4) ที่วาวิธีการที่ผูรียนเดรียน
รูจากการคนพบดวยตนองปนวิธีการรียนการสอนที่เดผลดีกวาการอธิบาย สาธิต สดงกฎหรือสูตร นอกจากการ
จัดการรียนรูตามรูปบบการรียนรูบบคนพบลว ยังสริมดวยชุดฝึกที่นนกระบวนการกปใญหาของพลยา ซึ่ง
ป็นกระบวนการกปใญหาที่มีความตอนื่อง นักรียนเดฝึกคิดละหานวทางกปใญหาดวยตนองมีการฝึกวิคราะหแ
จทยแปใญหาละทักษะตาง ๆ ป็นการจัดการรียนการสอนที่นนการฝึกทักษะละกระบวนการ ตลอดจนป็นทักษะ
พื้นฐานท่ีนักรียนสามารถนําติดตัวเป฿ช฿นการกปใญหา฿นชีวิตประจําวันเดนานตลอดชีวิต (Polya. 1957: 5-6 อาง
ถึง฿น สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี. 2555: 7-9) 
  จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ (เพจิตร สะดวกการ. 2538) (อําพร  อินท
ปใญญา. 2553) ที่พบวา นักรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากณฑแ ที่กําหนด ผูรียนมีความสนุกสนาน฿นการรียน เดรับ
ความรู ละประสบการณแ฿หม ๆ นักรียนกิดการรียนรูดยเดฝึกการคิดสรางความรูดวยตนอง มีความสามารถ฿น
การกจทยแปใญหาสูงขึ้น ละจากการศึกษางานวิจัยท่ีกี่ยวของกับกระบวนการกปใญหาของพลยา อาทิ (พัฒนแนรี  
ศิริวารินทรแ. 2553) (อําพร  อินทปใญญา. 2553) (วียงกว สะอาด. 2555) บริคสแ (Burks. 1994) ละวิลลียม
(Williams. 2003) พบวา นักรียนที่เดรับการจัดกิจกรรมการรียนรูที่นนกระบวนการกปใญหาของพลยา  มี
พฤติกรรมที่พึงประสงคแ฿นทางที่ดีขึ้น มีความสามารถ ฿นการกจทยแปใญหาสูงขึ้น การ฿ชยุทธวิธีละกระบวนการ
กปใญหา ทํา฿หนักรียนมีพัฒนาการ฿นทักษะการกปใญหา ละมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนสูงขึ้น 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอสนอนะ฿นการนําผลการวิจัยเป฿ช ละขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป 
ดังนี ้
 1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1 ครูผูสอนที่มีความสน฿จ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ตามรูปบบการรียนรูบบ
คนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ควรศึกษา฿หขา฿จ฿นการจัดกิจกรรม 
ควรวางผน฿หรอบคอบ ลือกกิจกรรมละสื่อ฿หหมาะสม จึงจะทํา฿หกิจกรรมการรียนรูมีความสนุก นาสน฿จ 
ตื่นตน กิดผลดีทั้งครู ละนักรียน 
  1.2 กอนการจัดกิจกรรมการรียนรู  ครูผูสอนควรศึกษารายละอียดกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
ตรวจสอบอุปกรณแ การรียน สื่อการรียน฿หพรอมละจัดหองรียน฿หหมาะสม 
  1.3 ฿นระหวางการจัดกิจกรรม ครูผูสอนควร฿ชทคนิคการสริมรง ชน การ฿หรางวัล มอบกียรติบัตร 
หรือคําชมชย พื่อกระตุน฿หนักรียนมีรงจูง฿จ กระตือรือรน ละกิดความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง  
  1.4 ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแตามรูปบบการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส 
สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ครูผูสอนควรควบคุมวลา฿หทันกําหนด ดยฉพาะ฿นขั้นสั่งสม 
พราะนักรียนจะสียวลา฿นการกจทยแปใญหาดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ฿นขั้นนี้มาก 
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 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
  2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการรียนรูคณิตศาสตรแตามรูปบบการรียนรูบบคนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส 
สริมดวยปรกรม The Geometer’s Sketchpad ฿นระดับช้ันอื่น ๆ หรือ฿นรื่องอื่น ๆ ดวย พื่อพัฒนารูปบบ
การจัดกิจกรรมการรียนรู 
  2.2 ควรนํารูปบบการรียนรูบบคนพบเปประยุกตแ฿ชกับรูปบบการสอนที่นนผูรียนป็นสําคัญอื่น ๆ 
นื่องจากพบวานักรียนสวนมากถาคนหาคําตอบดวยตนองเดจะสามารถถายทอดความรู฿หคนอื่นเดอยางดีละมี
ความคงทน฿นการรียนสูง 
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บทคัดยํอ 
 จากวิกฤติการขาดภาวะผูนําของนักรียนจึงจําป็นที่ผูนํานักรียนตองเดรับการพัฒนา฿หป็นมนุษยแที่สมบูรณแ 
ดยมีวัตถุประสงคแของการศึกษาดังนี้ 1) พื่อศึกษาคุณลักษณะฯ 2) พื่อสรางรูปบบ 3) พื่อพัฒนาคูมือ วิธีการศึกษา 
฿นระยะที่ 1 ศึกษาทฤษฎีละนําเปสังคราะหแ ระยะที่ 2 นําผลจากการสังคราะหแสรางประดน็คําถามการสัมภาษณแ
ละจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) ฿นระยะที่ 3 จัดทําคูมือการพัฒนาคุณลักษณะฯ ละการศึกษาคูมือละ
ความพึงพอ฿จของครู สรุปผลการศึกษา 1) การรูจักตนอง (Self-Awareness) การทํางานป็นทีม (Teamwork) 
ทัศนคติ (Attitude) ความสัมพันธแ (Relationship) ผูมีสวนกี่ยวของ (Stakeholder) คุณสมบัติ (Attribute) 
กระบวนงาน (Procedure) กิจกรรม (Activities) 2) รูปบบ SAPA-STAR ป็นรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะฯ 
3) ประสิทธิผลของการ฿ชคูมือสูงกวากณฑแที่กําหนดเวท่ีระดับ 0.89 ละความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก  
คําสําคัญ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแ, ผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿นศตวรรษท่ี 21  
 
ABSTRACT 
 Under the lack of student leaders as a leadership crisis, it is necessary to develop student 
leaders to become perfect human.  The objectives of this study were 1) to study desirable 
characteristics, 2) develop the model, and 3) to develop a manual. For the methodology, Phase 1 
was to study related theories to be synthesized; Phase 2 was to develop question items used in 
interview and focus group from synthesized results; Phase 3 was to prepare the manual for 
developing desirable characteristics and to study the manual and satisfaction of teachers. It could 
be concluded that self-awareness, teamwork, attitude, relationship, stakeholder, attribute, 
procedure, and activities were influential factors, and 2) SAPA-STAR was the model for developing 
desirable characteristics, and 3) the effectiveness of the manual was higher than a set criteria at 
0.89 and the satisfaction of teachers with the manual was at a high level. 
Keywords : development of desirable characteristics, 21st century primary school student leaders  
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 วิกฤติยาวชนเทยที่ขาดภาวะผูนํากําลังป็นปใญหาสําคัญที่กิดขึ้น฿นสังคม ยาวชนจํานวนมากขาดวุฒิ
ภาวะละทักษะ฿นการป็นผูนํา ขาดมุมมองความขา฿จ การสนอความคิดห็นตอปใญหาศรษฐกิจ สังคม 
การมือง ซึ่งคือภาวะผูนํานั้นนับป็นรากฐานสําคัญที่นําเปสูความสําร็จ฿นชีวิต (กรียงศักดิ์ จริญวงศแศักดิ์ , 
2554 : บทความ [Online], 2558) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเดมุงนนการพัฒนาผูนํานักรียน฿หป็นมนุษยแที่
สมบูรณแทั้งรางกาย จิต฿จ ความรู สามารถอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข ปลูกฝใงจิตสํานึกที่ถูกตองกี่ยวกับ
การมืองการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงป็นประมุข สงสริม฿หรงรียนดํานิน
กิจกรรมสภานักรียนพื ่อตรียมนักรียน฿หป็นพลมืองที่ดี มีจิต สาธารณะละกาวขาสู สมาคมอาซียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : 38) ซึ่งตกตางจาก฿นสภาพปใจจุบันที่อางอิงจาก
รายงานสรุปภาพรวมกี่ยวกับปใญหา฿นสภานักรียนระดับประทศ พบวา นักรียนที่ป็นผูนํานักรียนที่อยู฿นสภา
นักรียนสวน฿หญมีผลการรียนดีมีความรอบรูละความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งมีนักรียนที่อบฝง฿นสภา
นักรียนพื่อทําประยชนแสวนตน เมตระหนัก฿นบทบาทหนาที่ของตนอง ชน การอบอางป็นคณะกรรมการ
นักรียน฿นสภานักรียนพื่อประยชนแสวนตน รวมถึงผู นํานักรียนที่ป็นคณะกรรมการนักรียนอยู฿นสภา
นักรียนองนั้นปฏิบัติตนผิดระบียบของรงรียน ละเมป็นบบอยางที่ดี฿หกับนักรียนคนอื่น ๆ ฿นรงรียน 
(ครงการประชุมสัมมนาสภานักรียนระดับประทศ , 2558 : 2 - 3)  
 ผูวิจัยจึงมีนวคิดที่จะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา ดยการ
พัฒนารูปบบละคูมือการพัฒนาผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา พื ่อ฿หเดซึ ่งขอมูลคุณภาพละป็นการพัฒนานวทาง฿นการพัฒนาผู นํานักร ียนระดับ
ประถมศึกษา฿หมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังป็นนวทางกําหนดนยบาย฿นการ
พัฒนาผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿หกับสถานศึกษาละครูผูมีสวนกี่ยวของ  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล 
 2. พื่อสรางรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล 
 3. พื่อพัฒนาคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล  
 
นิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ หมายถึง คุณสมบัติละลักษณะการทํางานของผูนํานักรียน฿หป็นเปตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคแตามหลักการคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน ฿นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 2 สวนคือ 
 1. คุณสมบัติของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ที่฿ช฿นการสังคราะหแดยผูทรงคุณวุฒิ  
  1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคแ 3R 7C ของจมสแ บลลันกา ละรอน บรนตแ, 2556, 32 – 34)  
  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคแ 3Rs 8Cs 2Ls ของวิจารณแ พานิช (2556, 11 – 17) 
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  1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคแของด็กละยาวชนเทย฿นศตวรรษที่ 21 ของ ธันยวิช วิชียรพันธแ 
ละปวีณา จันทรแสุข (2556, 29) 
  1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.5 คานิยมหลักของคนเทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบหงชาติ 
 2. คุณลักษณะการทํางานของผูนํานักรียน คือ ผูนํานักรียนมีการทํางานรวมกัน ดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานมืองละสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 
 ผู๎นํานักเรียน หมายถึง ประธานนักรียนละคณะกรรมการนักรียน฿นรงรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักการศึกษากรุงทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
สงสริมการศึกษาอกชน ละสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รงรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
รัฐละราชภัฏ) 
 ศตวรรษที่ 21 หมายถึง คริสตแศตวรรษที่ 21 ชวงวลาระหวาง ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100 
 สถานศึกษา หมายถึง รงรียนระดับประถมศึกษาของขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล จํานวน 6 
จังหวัด คือ กรุงทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ละสมุทรปราการ ที่อยู฿นสังกัดสํานัก
การศึกษากรุงทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงสริ ม
การศึกษาอกชน ละสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รงรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐละ
ราชภัฏ) 
 รูปแบบ หมายถึง ครงสรางทางความคิด฿นการพัฒนาการรียนรูของผูนํานักรียนสูคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษาประกอบดวย 1) ปใจจัยนําขา 
(Inputs)  2) กระบวนการ (Process)  3) ปใจจัยนําออก (Outputs) ละ 4) ผลยอนกลับ (Feedback) พื่อ
ป็นนวทาง฿นการพัฒนาผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿นศตวรรษที่ 21  
 คูํมือ หมายถึง อกสารพื่อประกอบการดํานินงานตามรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของ
ผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา ขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล มี 4 
องคแประกอบหลัก เดก 1) สวนนํา เดก คําช้ีจง วัตถุประสงคแ 2) สวนนื้อหา เดก ขอบขตนื้อหาของรูปบบที่
พัฒนาขึ้น ผูรับผิดชอบ ระยะวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บรรณานุกรม 3) บทสรุปเดก ขอสนอนะชิงนยบาย 
ขอสนอนะชิงปฏิบัติ ละ 4) ภาคผนวก เดก บบฟอรแม฿นการดํานินงานดานตาง ๆ 
 ประสิทธิภาพของคูํมือ หมายถึง คาดัชนีวัดประสิทธิผล (Efficiency Index : E.I.) ของคูมือการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษาที่ก็บจากครู
ผูรับผิดชอบครงการประชาธิปเตย฿นรงรียน ดย฿ชคะนนรวมจากบบทดสอบกอนการศึกษาคูมือละคะนน
รวมจากบบทดสอบหลังการศึกษาคูมือ มีคาทากับ 0.50 ขึ้นเป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยเด฿ชกระบวนการวิจัยชิงปริมาณละคุณภาพพื่อสรางรูปบบละคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบดวย 1) นักรียน฿น
ศตวรรษที่ 21 ของนักวิชาการตาง ๆ การทํางานของผูนํานักรียนละการพัฒนาผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่  21 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาผูนําดวยทฤษฎีระบบ ของ Cahn and Abigail 3) การ
สรางคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา 
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พื่อ฿หกิดความชัดจนตามรูปบบที่สราง ซึ่งป็นผลลัพธแของการวิจัยละนําเปผยพร฿หกับรงรียน พื่อ฿ช฿นการ
พัฒนาผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประยชนแที่คาดวาจะเดรับ คือ 1) ผูนํานักรียนระดับประถมศึกษาจะ
เดรับการพัฒนาความป็นผูนําตามคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21  2)  สถานศึกษา
ละครูมีนวทาง฿นการกําหนดนยบาย฿นการพัฒนาผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿หมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ
ตามศตวรรษที่ 21 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ระยะที่ 1 ประชากร฿นวิจัยครั้งนี้ เดก สถานศึกษา รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 1,309 รงรียน กลุมตัวอยาง
ที่฿ช฿นการสังคราะหแนวคิดละทฤษฎี฿นการวิจัย เดก ประธานนักรียนละครูจากรงรียน จากกลุม
ตัวอยาง 674 รงรียน วิธีการสุมตัวอยางอางตามการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของครซี่ละมอรแกน
จากสถานศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุง ทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
คณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน ละสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ระยะที่ 2 กลุมตัวอยางท่ีป็นผู฿หขอมูลหลัก (Key Information) ประกอบดวย ผูบริหาร 6 คน ครู 8 คน 
รวมทั้งหมด 14 คนรางวัลรงรียนตนบบระดับประทศ ฿นพื้นที่ ขตภาคหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ละภาค฿ต กลุมตัวอยางที่ป็นผูช่ียวชาญ฿นการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) พื่อ
วิพากษแ คาครงรูปบบ เดก ครูผูดูลครงการประชาธิปเตย จํานวน 4 คน ครูผูนําตนบบ จํานวน 3 คน 
วิทยากรครงการการอบรมผูนํานักรียนอาซียน จํานวน 2 คน พื่อ฿หความคิดห็น รวม ทั้งหมด 9 คน ดย฿ช
วิธีการลือกบบจาะจงกําหนดตามการเดรับรางวัลระดับชาติหรือวิทยากร฿นครงการระดับชาติ 
 ระยะที่ 3 กลุมตัวอยางท่ีป็นผู฿หขอมูลกอนการศึกษาคูมือ หลังการศึกษาคูมือ ละความพึงพอ฿จตอการ
฿ชคูมือ ประกอบดวย ครูผูดูครงการประชาธิปเตย฿นรงรียน จํานวน 30 คน วิธีการลือกบบจาะจงดยคัดลือก
จากความสมัคร฿จ฿นการ฿หขอมูล 
 ครื่องมือการวิจัย 
 1. คูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 2. บบทดสอบละบบสอบถามประมาณคาสําหรับ฿หผูชี่ยวชาญตรวจสอบคูมือ 
 3. บบสอบถามความ พึงพอ฿จ ละบบ ทดสอบสําหรับครูผูดูลครงการประชาธิปเตย฿นรงรียน 
 

ทฤษฎีคุณลักษณะฯ 
1. นักรียน฿นศตวรรษท่ี 21 
2. การทํางานของผูนํา
นักรียน 
3. การพัฒนาผูนํานักรียน
฿นศตวรรษท่ี 21 

รูปแบบ 
1. (I) ผูนํานักรียน ครู 
2. (P) วิคราะหแ สังคราะหแ
ขอมูล 
3. (O) รูปบบการพัฒนา
คุณลักษณะ 
4. (F) ปรับปรุงฯ 

คูํมือ 
1. คําชี้จง
วัตถุประสงคแ 
2. น้ือหา ขั้นตอน 
3. ขอสนอนะฯ  
4. บบฟอรแมตาง ๆ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑ 

ของผู๎นํานักเรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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 การก็บรวบรวมขอมูล  
 1. การก็บรวบรวมขอมูลจากบบสอบถามชิงประมาณ กลุมตัวอยางจากสถานศึกษา ดยเดบงกลุม
ตัวอยางออกป็น 2 กลุม เดก กลุมประธานนักรียน฿นสถานศึกษา จํานวน 674 คน ละครูผูดูลครงการ
ประชาธิปเตย จํานวน 674 คน  
 2. การก็บรวบรวมขอมูลจากบบสัมภาษณแบบมีครงสรางละการบันทึกสียงสัมภาษณแดยผู฿หขอมูล 
ประกอบดวย กลุมครูผูดูลครงการประชาธิปเตย฿นรงรียน  จํานวน 6 รงรียน  ละก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สนทนากลุม เดก ครู ละวิทยากร รวมทั้งหมด จํานวน 9 คน  
 3. ก็บรวบรวมขอมูลจากการจกบบทดสอบกอนการศึกษาคูมือละบบทดสอบหลังการศึกษาคูมือ 
พื่อหาประสิทธิภาพของคูมือละสอบถามความพึงพอ฿จจากรงรียน 30 รงรียน  
 การวิคราะหแขอมูล 
 1. ตรวจสอบความที่ยงตรงตามนื้อหา ( IOC)฿ชการจกจงความถี่ การหาคารอยละ (Percentage) 
การหาคาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน บบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของเร
คอรแท (Likert Scale) ละการบงชวงคะนนฉลี่ย ฿ชการวิคราะหแขอมูล  
 2. วิคราะหแนื้อหา (Content Analysis) ละการตรวจสอบขอมูลบบสามสา (Triangulation) 
 3. หาประสิทธิภาพละความพึงพอ฿จของคูมือ Effective Ness Index (E.I.) บบสอบถามความพึง
พอ฿จวิคราะหแ ดย฿ชการจกจงความถี่  การหาคารอยละ (Percentage) การหาคาฉลี่ย (Mean) ละสวน
บี่ยงบนมาตรฐาน บบสอบ ถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของเรคอรแท  
 
ผลการวิจัย  
 

 
 
ภาพที่ 1 คูมือครู TOOLKIT FOR LEADERSHIP CHARACTERISTICS DEVOLOPMENT OF PRIMARY 
 SCHOOL STUDENT LEADERSHIP IN THE 21ST 
ที่มา: ณรงคแชัย ธนกิจภาคิน, 2560, 52 หนา 
 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับ
ประถมศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียนระดับประถมศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 
มี 4 ดาน เดก 1) ผูมีสวนกี่ยวของกับการพัฒนาผูนํานักรียน 2) ทัศนคติของผูมีสวนกี่ยวของ 3) กระบวนงาน฿น
การพัฒนาผูนํานักรียน  4) กิจกรรมการพัฒนาผูนํานักรียน ละองคแประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงคแของ
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ผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 มี 4 ดาน เดก 1) การรูจักตนองของผูนํานักรียน  2) การทํางานป็นทีมของผูนํา
นักรียน 3) ทัศนคติ฿นการป็นผูนํานักรียน 4) ความสัมพันธแของผูนํานักรียนกับพื่อนสภา  
 2. ผลการสรางรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของ
รงรียนระดับประถมศึกษา พบวา SAPA-STAR กําหนดป็นรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํา
นักรียน฿นศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดยมีองคแประกอบ฿นการพัฒนาดังนี้ 1) ปใจจัยนําขา 
(inputs) คือ ครู ผูอํานวยการรงรียน ละผูช่ียวชาญ 2) กระบวนการ (process) คือ วิคราะหแสังคราะหแขอมูล
จากบบสอบถาม บบสัมภาษณแ การสนทนากลุม การศึกษาคูมือ การสอบละการพิจารณาห็นชอบดยอาจารยแที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแ 3)ปใจจัยนําออก (outputs) คือรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿น
ศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา 4) ขอมูลยอนกลับ (feedback) คือ การปรับปรุงรูปบบตามขอ
วิพากษแรูปบบการพัฒนาจากผูช่ียวชาญ 9 คน เดก 4.1) ดานคําช้ีจง ฿หพิ่มที่มาของทฤษฎี 4.2) ดานนื้อหา 
เดก ขอบขตของรูปบบที่พัฒนาขึ้น ผูมีสวนกี่ยวของ ขั้นตอนการปฏิบัติงานละบรรณานุกรม พบวา ผนการ
พัฒนาควรอยู฿นภาคผนวก ทียบคียงคูมือ Asian Youth Leader (AYL) ละ฿ช Rubics ประมินผนการพัฒนา 
 3. ผลการพัฒนาคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของ
รงรียนระดับประถมศึกษา พบวา  ดานประสิทธิผลของการ฿ชคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํา
นักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา พบวา สูงกวากณฑแที่กําหนดเว  ดานความพึงพอ฿จของ
ครูผูดูลครงการประชาธิปเตย฿นรงรียน พบวา คูมือสามารถนําเป฿ชพิ่มติมกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของสภา
นักรียน฿นรงรียนเดจริง  รูปภาพประกอบนาสน฿จ  สีสันนาสน฿จ นื้อหามีความครอบคลุมหมาะสมกับวลาละ
บริบท ขนาดรูปลมมีความหมาะสม  ภาษาอานงายนาสน฿จเมสับสน รูปลมคูมือนาปิดอาน  ความหมาะสมของ
ขนาดตัวอักษร  นื้อหาผนพัฒนามีความหมาะสมมีสาระ  รูปลมคูมือมีความนาสน฿จ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา องคแประกอบของกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํา
นักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษามี 4 ดาน เดก ผูมีสวนกี่ยวของกับการพัฒนาผูนํา
นักรียนทัศนคติของผูมีสวนกี่ยวของ กระบวนงาน฿นการพัฒนาผูนํานักรียน  กิจกรรมการพัฒนาผูนํานักรียน ละ
องคแประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 4 ดาน เดก การรูจักตนองของผูนํา
นักรียน  การทํางานป็นทีมของผูนํานักรียน ทัศนคติ฿นการป็นผูนํานักรียน ความสัมพันธแของผูนํานักรียนกับ
พื่อนสภา ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ กรียงศักดิ์  จริญวงศแศักดิ์ (2547: 13) พบวา มิติดานรางกาย มิติดานทักษะ
ความสามารถ ป็นคุณลักษณะของคนเทยที่พึงประสงคแ สอดคลองกับ สม฿จ ธีรทิฏ (2556 : บทคัดยอ) พบวา 
คุณลักษณะพลมืองอาซียนที่พึงประสงคแบงออกป็น 3 กลุมคือ 1 . กลุมความรู 2. กลุมทักษะ ละ 3. กลุมจต
คติ สอดคลองกับ ปใญญา ทองนิล (2553) พบวา ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแดานคุณธรรม เดก ความมีวินัย
ละความรับผิดชอบ ดานคุณลักษณะดานการรียนรู เดก การคิดพื่อการรียนรู ละคุณธรรมดานสังคม  ดานจิต
สารธารณะ พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักรียนดานวินัยละความรับผิดชอบมีอันตราพัฒนาการของผล
ประมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแพิ่มขึ้นอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ผลการวิคราะหแประสิทธิผลของการ฿ชคูมือ จากรงรียนทั่วเป 30 รงรียน อยู฿นระดับดี เดคาดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness .Index : E.I.) ทากับ 0.79 การที่ผลป็นชนนี้นื่องจากเดนําคูมือ มาตรวจสอบความ
ตรงตอนื้อหา (IOC) กับผูช่ียวชาญ 5 ทาน ดยนนการพิจารณาที่ความหมาะสม฿นการนําเป฿ช เดก 1) สวนนํา 
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เดก คําช้ีจง วัตถุประสงคแ 2) สวนนื้อหา เดก ขอบขตนื้อหาของรูปบบที่พัฒนาขึ้ น  ผูมีสวนกี่ยวของ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบรรณานุกรม 3) บทสรุป เดก ขอสนอนะชิงนยบาย ขอสนอนะชิงปฏิบัติ 4) 
ภาคผนวก เดก บบฟอรแม฿นการดํานินงานดานตาง ๆ สอดคลองกับ สุภมาส อังศุชติ ละคณะ (2557) พบวา 
คุณภาพของชุดฝึกอบรมทางเกลรื่อง การวิจัยชิงประมิน มื่อนําเปทดลองประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเดคาดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness .Index : E.I.) ทากับ 0.54 
  ผลการวิคราะหแความพึงพอ฿จ฿นคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿น
ศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา พบวา ครูผูดูลครงการประชาธิปเตย฿นรงรียนทั่วเป มีความพึง
พอ฿จตอคูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ฿นระดับมาก นื่องจากยังเมมี
คูมือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿นศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษามากอน 
บวกกับป็นนวการพัฒนาที่ยืดหยุนเมจํากัดช่ัวมงตป็นการพัฒนาผานกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานรายปี 
สอดคลองกับ สุภมาส อังศุชติ ละคณะ (2557) เดทําวิจัยรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางเกล รื่อง การวิจัยชิง
ประมิน พบวา ผูขาอบรมมีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมละทุกรายการของนื้อหา฿นระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวากณฑแ
ที่ตั้งเว คือ ระดับมาก (คาฉลี่ยตั้งต 3.5 ขึ้นเปจากระดับต็ม 5 ระดับ)  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสามารถนําเปประยุกตแ฿ชเดดังนี้ 
 1. ขอสนอนะ฿นการวิจัยครั้งตอเป 
  1.1 ควรนํารูปบบ SAPA STAR เป฿ช฿นชิงประมิน 
  1.2 ควรทําวิจัยพื่อพัฒนาความป็นนวัตกรของผูนํานักรียน฿นบริบทของประทศเทย 4.0 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายพื่อวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ
ผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มดลที่พัฒนาขึ้นจํานกป็น 3 มดล ตามมิติของการรู
คณิตศาสตรแ 3 มิติ เดก มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ  มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ ละมิติบริบทของคณิตศาสตรแ 
ประกอบดวยตัวปรฝง 5 ตัว คือ รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ บรรยากาศการรียนการสอน ความพรอม฿นการรียนรู การ
รียนรูดวยตนอง ละการรูคณิตศาสตรแ ละมีตัวปรสังกตเด 21 ตัวปร กลุมตัวอยางป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ของสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขต 38 (สุขทัย-ตาก) ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 
850 คน จาก 13 รงรียน กําหนดขนาดดย฿ชสัดสวน 1 พารามิตอรแ ตอ 12 ตัวอยางละสุมตัวอยางบบหลาย
ขั้นตอน วิคราะหแขอมูลดยการวิคราะหแมดลสมการครงสรางดวยปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูป  
 ผลการวิจัย พบวา การวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการ
รียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานกตามมิติของการรูคณิตศาสตรแ บงออกป็น 3 มิติ เดก 
มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ ละมิติบริบทของคณิตศาสตรแ พบวามดลทั้งสามมีความ
สอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ ดยปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแทั้ง 3 มิติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เดก คือ รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ ความพรอม฿นการรียนรู ละการรียนรูดวยตนอง ยกวน มิติบริบทของ
คณิตศาสตรแที่พบวาบรรยากาศการรียนการสอนมีผลตอการรูคณิตศาสตรแ ดยปใจจัยที่มีฉพาะอิทธิพลทางตรง คือ
การรียนรูดวยตนอง สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลฉพาะทางออม เดก รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ ละความพรอม฿นการรียนรู 
ยกวนมิติบริบทของคณิตศาสตรแที่มีบรรยากาศการรียนการสอน ป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลฉพาะทางออมดวย  
คําสําคัญ : การรียนรูดวยตนอง, การรูคณิตศาสตรแ  
 
ABSTRACT 
 The objective of this research is to analyse Structural Equation Modeling of factors 
influencing mathematical literacy through self-directed learning of the students in Secondary 
Education Grade 9. The developed modelings are classified into three modelings in accordance 



 

 

1645 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

with three dimensions of mathematical literacy including mathematical process dimension, 
mathematical content dimension, and mathematical context dimension. Every modeling consists 
of 5 latent variables which are need for achievement, instructional atmosphere, learning 
preparedness, self-directed learning and mathematical literacy, and 24-25 observed variables. 
The samples are 850 students in Secondary Education Grade 9 of Secondary Educational Service 
Area Office 38 (Sukhothai-Tak), Semester 2, Academic Year of 2017 from 13schools. The size is 
determined using the proportion of 1 parameter per 12 samples under multi-stage sampling. 
Structural Equation Modeling Analysis is applied in data analysis with package software.  
The finding of the research results indicated that Structural Equation Modeling Analysis of factors 
influencing mathematical literacy through self-directed learning of the students in Secondary 
Education Grade 9 was classified in accordance with three dimensions of mathematical literacy 
including mathematical process dimension, mathematical content dimension, and mathematical 
context dimension. Three modelings were consistent with empirical data whereas factors 
significantly influencing all three dimensions of mathematical literacy at statistical level of .05 
comprised need for achievement, learning preparedness, and self-directed learning, except 
mathematical context dimension that instructional atmosphere affected mathematical literacy. 
The specific direct influential factor comprised self-directed learning, and the specific indirect 
influential factors comprised need for achievement and learning preparedness, except 
mathematical context dimension that instructional atmosphere was the specific indirect 
influential factor. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณิตศาสตรแป็นวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยแ ทํา฿หมนุษยแมีความคิดสรางสรรคแ 
คิดอยางมีหตุผล ป็นระบบ มีระบียบบบผน สามารถวิคราะหแปใญหาละสถานการณแเดถี่ถวนรอบคอบ สามารถ
คาดการณแ วางผน ตัดสิน฿จละกปใญหาเด (สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี . 2553 : 1) จะ
ห็นเดจากการขับคลื่อนกระบวนการละนยบายทางการศึกษาท่ีป็นการพัฒนาความรูละทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแพื่อการรูรื่องคณิตศาสตรแภาย฿ตครงการ PISA มีจุดมุงหมายพื่อประมินวานักรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับเดรับการตรียมพรอมความรูละทักษะที่จําป็นสําหรับการป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพ฿นอนาคต จุดนน
ของการประมิน คือ การรูรื่อง (Literacy) ที่ยึดการรียนรูตลอดชีวิต นักรียนมีความรูละทักษะ฿หมที่จําป็น พื่อ
การปรับตัว฿หขากับลกที่ปลี่ยนปลง ซึ่งนักรียนเมสามารถรียนรูทุกอยางจากรงรียน ตพื่อ฿หนักรียน
สามารถรูตลอดชีวิตอยางตอนื่อง ซึ่งหนึ่ง฿นการประมินนี้ คือ การรูคณิตศาสตรแ (Mathematicals Literacy) จาก
การประมินการรูคณิตศาสตรแ ฿น PISA 2015 พบวา คะนนฉลี่ยคณิตศาสตรแของนักรียนเทยคือ 415 คะนน อยู
฿นชวงลําดับท่ี 49 - 55 ซึ่งต่ํากวาคาฉลี่ย OECD มากกวาหนึ่งระดับละมีคะนนคณิตศาสตรแอยู฿นกลุมดียวกับ
ประทศชิลี ตุรกี มอลดวา  อุรุกวัย  มอนตนกร ตรินิดดละตบก ละอลบนีย สวนประทศ฿นอชียที่
รวมการประมินละมีคะนนฉลี่ยต่ํากวาเทยมีพียงอินดนีซียทาน้ัน  
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 การสรางนักรียน฿หป็นผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรแเดอยางยั่งยืนนั้น ตองสงสริม฿หมีการ
รียนรูตลอดชีวิต นื่องจากการรียนรูตลอดชีวิตป็นการปลี่ยนกระบวนทัศนแทางการศึกษาที่สําคัญ ทุกคนลวนต
ตองรียนรูตอนื่องอยูตลอดวลา ป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนสามารถกระทําเด฿นทุกชวงวัยของชีวิต ละครอบคลุม
การศึกษาทุกรูปบบ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรแที่ 2 ของผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 ที่สนับสนุนปใจจัยที่
กอ฿หกิดการรียนรูตลอดชีวิตละสามารถลือกศึกษาเดสอดคลองกับความตองการ พื่อนําเปสูการสรางความ
ขมข็งของสถาบันสังคมละการยอมรับ฿นความตกตางทางวัฒนธรรมเด ซึ่งการรียนรูตลอดชีวิตนั้นจําป็นตอง
อาศัยการรับการสนับสนุนจากการรยีนรูดวยตนอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 121) การรียนรูดวยตนอง ป็น
นวคิดของการรียนรูที่สนับสนุนการรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) ซึ่งป็นสวนหนึ่งของสังคมละ
สนับสนุนสภาพ “สังคมหงการรียนรู” เดป็นอยางดี ละยังสอดคลองกับการรียนรู฿นศตวรรษที่ 21 ที่ป็น
จุดริ่มตน฿นการพัฒนาทักษะหงอนาคต฿หม ดังน้ัน บุคคลสามารถรียนรูเดอยางตอนื่องตลอดชีวิต ดยอาศัยการ
รียนรูดวยตนองละการปรับตัว฿หสามารถช่ือมยงองคแประกอบการรียนรูเปสูการปฏิบัติเดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น ผูวิจัยทําการศึกษาปใจจัยชิงสาหตุที่มีความสัมพันธและสงผลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรู
ดวยตนอง ทั้งนี้พื่อป็นนวทาง฿นการพัฒนาปใจจัย การจัดกระบวนการรียนรู ละปรับปรุงสภาพวดลอม฿หอื้อตอ
การรียนคณิตศาสตรแมากยิ่งขึ้น ซึ่ง฿นการศึกษาปใจจยัดงักลาวมีความซบัซอนละมีรูปบบท่ีตกตางกันออกเป ผูวิจัยจึง
สน฿จที่จะศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง ดยปใจจัยที่สงผลตอการรูคณิตศาสตรแ 
เดก ความพรอม฿นการรียนรู รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ บรรยากาศ฿นการรียนการสอน การรียนรูดวยตนอง ดยทํา
การวิคราะหแขอมูลดวยการวิคราะหแมดลสมการครงสราง (SEM) อันจะนํามาซึ่งขอมูลที่จะ฿ชป็นสารสนทศที่
฿กลคียงกับสภาพความป็นจริงมากที่สุด พื่อ฿หผูบริหาร ครูผูสอน ละผูที่กี่ยวของกับการจัดการศึกษา สามารถนํา
ผลที่เดเปกเขปรับปรุงละรวมกันหานวทาง฿นการพัฒนาตัวปใจจัยหลานี้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ พื่อผลการรูคณิตศาสตรแที่สูงข้ึนตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ 
 พื่อวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ก สดงรูปมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง
ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ  

ภาพ ข สดงรูปมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่
มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิตินื้อหา
คณิตศาสตรแ 

ภาพ ค สดงรูปมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่
มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติบริบท
ของคณิตศาสตรแ 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ หมายถึง รงจูง฿จที่ป็นรงขับ฿หบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะ
ประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความป็นลิศที่ตนตั้งเว บุคคลที่มีรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์จะเมทํางานพราะหวังรางวัล 
ตทําพื่อจะประสบความสําร็จตามวัตถุประสงคแที่ตั้งเว 
 2. บรรยากาศการรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพวดลอม฿นการรียนการสอน฿หอื้ออํานวยตอ
การรียนการสอนของผูรียน อันสงผลตอกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผูรียน เดก สภาพวดลอมทาง
กายภาพ สภาพวดลอมทางสังคม ละสภาพวดลอมทางการศึกษา พื่อชวยสรางความสน฿จ฿ฝุรูกับผูรียน 
ตลอดจนชวยสรางสริมความมีระบียบวินัย฿หกผูรียนเด 
 3. ความพรอม฿นการรียนรูดวยตนอง หมายถึง ความพรอมป็นสภาวะของนักรียนที่มีความสามารถ฿น
การตกลง฿จ มีความปรารถนา สามารถที่จะขารวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งความพรอมกิดจากวุฒิภาวะ ประสบการณแ 
อารมณแ ละความสมบูรณแทั้งทางรางกายละจิต฿จ 
 4. การรียนรูดวยตนอง หมายถึง การรียนที่มีกระบวนการป็นระบบ ดยป็นการรียนรูที่กระตุน฿ห
ผูรียนกิดการรียนรูดวยตนอง รับผิดชอบดวยตนอง กําหนดวัตถุประสงคแ฿นการรียนรู ละมีการตรียมการ฿น
การรียนรูตั้งต การวางผน การกําหนดนื้อหา การลือกหลงการรียนรู การดํานินกิจกรรมการรียน ตลอดจน
การประมินผลการรียน ซึ่งครูจะมีบทบาทป็นผูอํานวยความสะดวกระหวางกระบวนการรียนทานั้น 
 5. การรูคณิตศาสตรแ หมายถึง สมรรถภาพทางคณิตศาสตรแ฿นหลายระดับ ตั้งตทักษะ฿นการกปใญหา฿น
สถานการณแหรือบริบทของสถานการณแลกของความป็นจริง สามารถตัดสิน฿จ฿นประด็นตางๆ บนพื้นฐานของ
คณิตศาสตรแ ดยนํานื้อหาความรูทางคณิตศาสตรแเปปรับ฿ช ซึ่งการที่จะ฿ชความรูละทักษะ ดังกลาวเดนั้น ต องมี
พื้นฐานความรูคณิตศาสตรแที่ดีพอ ตลอดจนนํากระบวนการทางคณิตศาสตรแที่หลากหลายตามระดับความสามารถ฿น
การกปใญหาทางกลุมสมรรถนะทางคณิตศาสตรแมา฿ช฿นการกปใญหาเดอยางหมาะสม จํานกป็น 3 มิติ ดังนี้ 
  5.1 มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ หมายถึง ความสามารถของตละบุคคล฿นการคิด การ฿ช ละ
การตีความทางคณิตศาสตรแ 
  5.2 มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ หมายถึง การนําความรูเป฿ช฿นการกปใญหาเดจริง ป็นสิ่งสําคัญ฿นการ
กปใญหาละตีความสถานการณแ฿นบริบทตาง ๆ จําป็นตองดึงความรูละความขา฿จ กี่ยวกับคณิตศาสตรแมา฿ช ซึ่ง
นื้อหาครอบคลุม 4 รื่อง ละยังครอบคลุมนื้อหาที่ผูรียนเดรียนมาลวตามหลักสูตรคณิตศาสตรแ฿นรงรียน 
เดก การปลี่ยนปลงละความสัมพันธแ, ปริภูมิละรูปทรง, ปริมาณ ละความเมนนอนละขอมูล 
  5.3 สถานการณแหรือบริบท  หมายถึง การนําวิชาคณิตศาสตรแขาเปกี่ยวของกับการกปใญหาที่อยู฿น
บริบทหนึ่ง ซึ่งป็นบริบท฿นลกชีวิตจริงที่มีปใญหานั้นตั้งอยู PISA 2015 เดจัดประภทของบริบท ออกป็น 4 กลุม 
เดก บริบทสวนตัว, บริบททางการงานอาชีพ, บริบททางสังคม  ละบริบททางวิทยาศาสตรแ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยที่มุ งนนการพัฒนามดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรู
คณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดยมีวิธีดํานินการวิจัยดังตอเปนี้ 
 แหลํงข๎อมูล 
 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขต 38 (สุขทัย-ตาก) ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 850 คน จํานวน 13 รงรียน ดย
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วิธีการสุมบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) การกําหนดกลุมตัวอยาง฿นการวิคราะหแมดล
สมการครงสรางผูวิจัยตอง฿ชจํานวนกลุมตัวอยางเมต่ํากวา 100 ตัวอยาง ละมีสัดสวนจํานวนทาของขนาด
ตัวอยางตอจํานวนพารามิตอรแที่ตองการประมาณคาป็น 10 -12 ตัวอยาง ตอ 1 พารามิตอรแ การวิจัยครั้งนี้มี
พารามิตอรแที่ตองการประมาณคา 56 ตัว ผูวิจัยจึง฿ชอัตราสวนประมาณ 12 ตัวอยางตอพารามิตอรแ 1 ตัว เดขนาด
ตัวอยางจํานวน 672 คน พื่อ฿หความคลาดคลื่อนมีคาลดลง ผูวิจัยจึงพิ่มขนาดกลุมตัวอยางป็น 850 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวยครื่องมือ 2 ฉบับ ซึ่งฉบับรกป็นบบทดสอบ
การรูคณิตศาสตรแมีลักษณะป็น บบลือกตอบ บบลือกตอบชิงซอน ละบบขียนตอบ จํานก 3 มิติ จํานวน 
25 ขอ คะนนต็ม 34 คะนน บบทดสอบนี้ผานการตรวจสอบความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ดยการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ละดํานินการปรับปรุงกเขนื้อหาละรายละอียดตางๆ ตามขอสนอนะของ
ผูชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน มีคา IOC มีคาระหวาง 0.60 ถึง 1.00 ละนําเปทดลอง฿ชกับนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ของสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขต 38 จํานวน 100 คน มีคาความที่ยงตามสูตรสัมประสิทธ์ิอลฟา 
(Alpha Coefficient) ทากับ 0.87 คายากงายรายขอมีคาระหวาง 0.40 ถึง 0.69 ละมีคาอํานาจจํานกรายขอมี
คาระหวาง 0.20 ถึง 0.67 ละฉบับที่ 2 ป็นบบวัดกี่ยวกับการรียนรูดวยตนอง ความพรอม฿นการรียนรู 
รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ ละบรรยากาศการรียนการสอน ซึ่งขอคําถามมีลักษณะป็นบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีคาความที่ยงตามสูตรสัมประสิทธิ์อลฟา (Alpha Coefficient) ทากับ 0.98 ละมีคา
อํานาจจํานกบบ Item Total Correlation มีคาระหวาง 0.21 ถึง 0.78 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 ผูวิจัยดํานินการรวบรวบขอมูลดวยตนอง ดยดินทางเปยังรงรียนตางๆ ละขอความอนุคราะหแก็บ
รวบรมขอมูลตามวันวลาที่นัดหมาย 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลดวยปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูป ดยบงการวิคราะหแขอมูลเดดังนี ้
 1. การวิคราะหแขอมูลสถิติพื้นฐาน วิคราะหแลักษณะการจกจงของตัวปรที่สังกตเด ดย฿ชคาสถิติ
พื้นฐาน เดก คาฉลี่ย (Mean) คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(Coefficient Of Variation) คาความบ (Skewness) ละคาความดง (Kurtosis) การวิคราะหแสวนนี้฿ชปรกรม 
SPSS for Windows version 23 
 2. การวิคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวปรที่สังกตเดทั้งหมดที่฿ช฿นการวิคราะหแดย฿ช
การรูคณิตศาสตรแป็นตัวปรตามละ฿ชตัวปรรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ บรรยากาศการรียนการสอน ความพรอม฿นการ
รียนรู ละการรียนรูดวยตนอง ป็นตัวปรอิสระ 
 3. การวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดย฿ชปรกรม Mplus Version 7 วิคราะหแสนทาง วิคราะหแขอมูลเดดังนี้ 
  3.1 ผนภาพสดงสนทางอิทธิพลของตัวปรที่สงผลตอการรูคณิตศาสตรแที่มีความสอดคลองกับ
ขอมูลชิงประจักษแ  
  3.2 ผลการวิคราะหแมดลการวัด฿นมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรู
คณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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  3.3 ผลการวิคราะหแมดลสมการครงสรางพื่อหาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางออม 
(Indirect Effect) ละอิทธิพลรวม (Total Effect) ของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิคราะหแลักษณะการจกจงของตัวปรสังกตเดทั้งหมด พบวาคาสถิติพื้นฐานของตัวปร
สังกตเด฿นกลุมตัวปรความพรอม฿นการรียนรู (K3) ของการมองอนาคต฿นงดี (X16) มีคาฉลี่ยมากที่สุด มี
คาฉลี่ยทากับ 3.94 ดยคาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน คาความบ ละคาความดง ของตัวปรตละตัว
ตกตางกัน ดยตัวปรสังกตเดทั้งหมดที่มีความบต่ําสุด คือ กลาสี่ยงพอสมควร (X1) ละความรับผิดชอบตอ
ตนอง (X3) (-0.01) ตัวปรสังกตเดที่มีคาความดงต่ําสุด คือ ลักษณะทางกายภาพ (X7) (-0.01) 
 2. ผลการวิคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของตัวปรสังกตเดภาย฿นทั้งหมด฿นมดลสมการ
ครงสรางของการรูคณิตศาสตรแ ท้ัง 3 มดล เดก 
  2.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวปรสังกตเดกับมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแทั้งสิ้น จํานวน 300 คา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 253 คา มีคาบวก 246 คา 
ละมีคาลบ 7 คา พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแที่มีคาสูงสุดระหวางตัวปรการประมินผลการรียนรูดวยตนอง 
(X21) กับตัวปรการปิดอกาสตอการรยีนรู (X10) (r=0.696*) ละ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแที่มีคาต่ําสุดระหวาง
ตัวปรลักษณะทางกายภาพ (X7) กับตัวปรการปลี่ยนปลงละความสัมพันธแ (Y4) (r=0.069*) 
  2.2 การวิคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของตัวปรสังกตเดกับมิตินื้อหาคณิตศาสตรแ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแทั้งสิ้น จํานวน 325 คา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 267 คา มีคาบวก 260 คา 
ละมีคาลบ 7 คา พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแที่มีคาสูงสุดระหวางตัวปรการประมินผลการรียนรูดวยตนอง 
(X21) กับ ตัวปรการปิดอกาสตอการรยีนรู (X10) (r=0.696*) ละคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแที่มีคาต่ําสุดระหวาง
ตัวปรลักษณะทางกายภาพ (X7)  กับตัวปรการปลี่ยนปลงละความสัมพันธแ (Y4) (r=0.069*) 
  2.3 การวิคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของตัวปรสังกตเดกับมิติบริบทของคณิตศาสตรแ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแทั้งสิ้น จํานวน 325 คา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 284 คา มีคาบวก 278 คา 
ละมีคาลบ 6 คา พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแท่ีมีคาสูงสุดระหวางตัวปรการประมินผลการรียนรูดวยตนอง 
(X21) กับ ตัวปรกระบวนการรียนรูดวยตนอง (X20) (r=0.809*)ละ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแที่มีคาต่ําสุด
ระหวางตัวปรตองการทราบผลของการตัดสิน฿จ (X4) กับตัวปรบริบททางสังคม (Y10) (r=0.074*) 
 3. ผลการวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูรื่องคณิตศาสตรแผานการรียนรู
ดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานกออกป็น 3 มดล เดก   
  3.1 มดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ มิติกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ มีผลการวิคราะหแสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ นําสนอดังภาพ 1 ละตาราง 1 
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ภาพ 1  สดงผลมดลสมการครงสรางของ
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการ
รียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 
Chi-square = 170.517 , df = 142 , p-value = 
0.0516 , RMSEA = 0.015 ,  CFI = 0.998 , TLI 
= 0.996  , SRMR = 0.032 
 

ตาราง 1 ผลการวิคราะหแครงสรางพื่อหาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม ละอิทธิพลรวม ของมดลการวัด฿นมดล
สมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ
ผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ 

ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
ร๎ูคณิตศาสตร๑ 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร๑ (E1) 
DE IE TE 

รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ (K1) - 0.165* 0.165* 
บรรยากาศการรียนการ
สอน (K2) 

- 0022 0.022 

ความพรอม฿นการรียนรู  
(K3) 

- 0.203* 0.203* 

การรียนรู ด วยตนอง 
(K4) 

0.227* - 0.227* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากภาพละตาราง 1 พบวา มดลสมการครงสรางสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ ดยปใจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแกับมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ปใจจัย รียงตามลําดับเดก การรียนรูดวยตนอง , ความพรอม฿นการ
รียนรู  ละรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์  สวนปใจจัยที่เมมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแดานมิติกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ คือ บรรยากาศการรียนการสอน ซึ่งปใจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงพียงอยางดียว เดก การรียนรูดวย
ตนอง (0.227*) สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออม เดก รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ (0.165*) ละความพรอม฿นการรียนรู 
(0.203*) สวนบรรยากาศการรียนการสอน เมมีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแดานมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  3.2 มดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ มีผล
การวิคราะหแมดลการวัด฿นสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ นําสนอดังภาพ 2 ละตาราง 2 
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ภาพ 2  สดงผลมดลสมการครงสรางของ
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการ
รียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-square = 199.662 , df = 173 , p-value 
= 0.0806 , RMSEA= 0.013 , CFI =  0.998 , 
TLI = 0.997  , SRMR = 0.035 
 

ตาราง 2 ผลการวิคราะหแครงสรางพื่อหาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม ละอิทธิพลรวม ของมดลการวัด฿นมดล
สมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ
ผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ 
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการร๎ู
คณิตศาสตร๑ 

เนื้อหา (E2) 
DE IE TE 

รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ (K1) - 0.205
* 

0.205
* 

บรรยากาศการรียนการสอน 
(K2) 

- 0 .0
29 

-
0.029 

ความพรอม฿นการรียนรู  
(K3) 

- 0.191
* 

0.191
* 

การรียนรูดวยตนอง (K4) 0.225
* 

- 0.225
* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากภาพละตาราง 2 พบวา มดลสมการครงสรางสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ ดยปใจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแมิตินื้อหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ปใจจัย รียงตามลําดับเดก การรียนรูดวยตนอง , รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ ละความ
พรอม฿นการรียนรู สวนปใจจัยที่เมมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแดานมิตินื้อหาทางคณิตศาสตรแ คือ บรรยากาศ
การรียนการสอน ซึ่งปใจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงพียงอยางดียว เดก การรียนรูดวยตนอง (0.225*) สวนปใจจัยที่มี
อิทธิพลทางออม เดก รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ (0.205*) ละ ความพรอม฿นการรียนรู (0.191*) สวนบรรยากาศการ
รียนการสอน (K2) เมมีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแดานมิตินื้อหาคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  3.3 มดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของคณิตศาสตรแ มี
ผลการวิคราะหแมดลการวัด฿นสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มิติบริบทของคณิตศาสตรแ นําสนอดังภาพ 3 ละตาราง 3 
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ภาพ 3  สดงผลมดลสมการครงสรางของ
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการ
รียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มิติบริบทของคณิตศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 
Chi-square = 211.672 , df = 180 , p-value 
= 0.0532 , RMSEA = 0.014 , CFI = 0.998 , 
TLI = 0.996 , SRMR = 0.032 

ตาราง 3 ผลการวิคราะหแครงสรางพื่อหาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม ละอิทธิพลรวม ของมดลการวัด฿นมดล
สมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ
ผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มิติบริบทของคณิตศาสตรแ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ป๓จจัยที่ มีอิทธิพลตํอ
การร๎ูคณิตศาสตร๑ 

บริบทของคณิตศาสตร๑ 
(E3) 
DE IE TE 

รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ (K1) - 0.105
* 

0.10
5* 

บรรยากาศการรียนการ
สอน (K2) 

- 0.020
* 

0.02
0* 

ค ว า ม พ ร อ ม ฿ น ก า ร
รียนรู  (K3) 

- 0.116
* 

0.11
6* 

การรียนรูดวยตนอง 
(K4) 

0.14
9* 

- 0.14
9* 

 
   จากภาพละตาราง 3 พบวา มดลสมการครงสรางสอดคลองกับขอมูลชิงประจักษแ ดยปใจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแกับมิติบริบทของคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ปใจจัย รียงตามลําดับเดก การรียนรูดวยตนอง , ความพรอม฿นการรียนรู, 
รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ ละบรรยากาศการรียนการสอน ซึ่งปใจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงพียงอยางดียว เดก การรียนรู
ดวยตนอง (0.149*) สวนปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออม เดก รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ (0.105*) , บรรยากาศการรียนการ
สอน (0.020*) ละความพรอม฿นการรียนรู (0.116*) 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย฿นการสังคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ
ผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิคราะหแอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม ละอิทธิพลรวม จํานกป็น 3 มดล บงเด 3 มิติ ดังน้ี 
 1. มดลการวัด฿นมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ มีปใจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการรู
คณิตศาสตรแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ปใจจัย เดก การรียนรูดวยตนอง, ความพรอม฿นการ
รียนรูละรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ จากผลการวิคราะหแงานวิจัย พบวา ปใจจัยการรียนรูดวยตนองมีอิทธิพลรวมตอการรู
คณิตศาสตรแ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแมากที่สุด มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.227 ละป็นปใจจัยท่ีมีอิทธิพลทาง
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ดียวตอการรูคณิตศาสตรแมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ นื่องจากการที่ผูรียนจะรูคณิตศาสตรแ มิติกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรแเดนั้น ผูรียนตองสามารถคิด ฿ชหลักการละกระบวนการ฿นการกปใญหา ตีความละประมินผล
ลัพธแทางคณิตศาสตรแเด ทั้งนี้สอดคลองกับนวคิดของ (สมคิด อิสระวัฒนแ. 2538 : 4) ที่เดกลาววา การรียนรูดวย
ตนอง ป็นการรียนรูที่ผูรียนมีความคิดริริ่มดวยตนอง ผูรียนสามารถคิดวิคราะหแความตองการที่จะรียนรูของ
ตน กําหนดปูาหมาย฿นการรียนรู ยกยะ จาะจง หลงขอมูล฿นการรียนรู คัดลือกวิธีการรียนรูที่หมาะสมละ
ประมินผลการรียนรูนั้น ๆ ยังสอดคลองกับนวคิดของ (พัชรี มะสงสม. 2544 : 10) นอกจากนี้ปใจจัยความพรอม
฿นการรียนรูมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.203 
ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ ซึ่งสอดคลองกับ  (Arnold 
Gesell. 1880-1961) กลาววา การรียนรูจะเมกิด หากรางกายเมมีความพรอม วุฒิภาวะป็นสวนที่รับผิดชอบ฿น
การจริญติบตละความสามารถ฿นการสดงพฤติกรรมตางๆ การฝึกฝนหรือการรียนรู เมวาจะ฿นลักษณะ฿ดก็
ตามจะเมกิดประยชนแ หากรางกายยังเมมีวุฒิภาวะหรือเมมีความพรอม ยังสอดคลองนวคิดของ (Thorndike. 
1978) นอกจากน้ีปใจจัยรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์มีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ มีคา
อิทธิพลรวมทากับ 0.165 ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแมิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ 
ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ (ปรียาภรณแ  พ็ญสุข฿จ. 2542 : 10) กลาววา นักรียนที่มีรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์จะมีความ
พยายามที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่ง฿ด฿หบรรลุถึงผลสําร็จ฿นงาน ดยพยายามหาวิธีละกระบวนการตางๆ ฿นการกปใญหา 
พื่อนําเปสูความสําร็จอยางมีประสิทธิภาพ ละสอดคลองกับ (พัชนี อ่ํากว. 2553 : 25) สวนปใจจัยบรรยากาศ฿น
การรียนการสอนเมมีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแ จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ 
พบวามีคาความสัมพันธแที่คอนขางจะต่ํา จึงสงผลทํา฿หปใจจัยบรรยากาศ฿นการรียนการสอนเมมีอิทธิพลตอการรู
คณิตศาสตรแ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตรแเปดวย สอดคลองกับ (วรพรรณ ศรีกล่ํา . 2559 : 94) กลาววา
บรรยากาศ฿นช้ันรียน เมสงผลตอคาฉลี่ยคะนนการสอบ NT ต่ํา ดานความสามารถการ฿ชภาษา ละสอดคลอง
งานวิจัยของ (สถิรพร ชาวแชัย. 2553 : บทคัดยอ) ซึ่งตรงกับงานวิจัย฿นครั้งนี้ อาจป็นพราะการคิดสถานการณแ
ปใญหา การ฿ชหลักการละกระบวนการ฿นการกปใญหา ละการตีความของกลุมตัวอยางตละรงรียนมีความ
ตกตางกันมาก จึงสงผลทํา฿หคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของบรรยากาศ฿นการจัดการรียนการสอนมีความสัมพันธแมี
คานอยตามเปดวย 
 2. มดลการวัด฿นมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิตินื้อหาทางคณิตศาสตรแ มีปใจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ปใจจัย เดก การรียนรูดวยตนอง , รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ ละความ
พรอม฿นการรียนรู จากผลการวิคราะหแงานวิจัย พบวา ปใจจัยการรียนรูดวยตนองมีอิทธิพลรวมตอการรู
คณิตศาสตรแ มิตินื้อหาทางคณิตศาสตรแมากที่สุด มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.225 ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางดียว
ตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาทางคณิตศาสตรแ สอดคลองกับงานวิจัยของ (Brookfield. 1984 : 59-71) กลาววา 
การรียนรูดวยตนองป็นการที่ผูรียนตั้ง฿จสวงหาความรูดยกําหนดปูาหมายการ รียนที่ชัดจน พรอมทั้ง
ครอบคลุมกิจกรรมการรียนของตนองทั้ง฿นดานนื้อหาละวิธีการรียน สอดคลองกับนวคิดของ (ณัฐกานตแ  
ประจันบาน. 2558 : 18) นอกจากนี้รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์มีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาทาง
คณิตศาสตรแ มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.205  ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาทาง
คณิตศาสตรแ ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ (จิตอารียแ  ปใญญาจงสกุล. 2544 : 140) ถานักรียนมีรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์
สูงสดงวานักรียนมีความมุงมั่นที่จะทําสิ่งนั้นสูง จะสงผล฿หนักรียนสมรรถภาพทางภาษา มีความรูพื้นฐานทาง
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คณิตศาสตรแสูง นอกจากนี้ปใจจัยความพรอม฿นการรียนรูมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ 
มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.191 ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแมิตินื้อหาคณิตศาสตรแ ซึ่ง
สอดคลองกับนวคิดของ (พัชรี  มะสงสม. 2544 : 10) ผูรียนที่มีความพรอมนั้น จะตองป็นผูที่มีทักษะพื้นฐาน ที่
สามารถคนควาขอมูลตางๆ เด ชน ทักษะการอาน การขียน ป็นผูที่มีความช่ือมั่น฿นตนอง มีความมุงมั่น อา฿จ฿ส
ตอการรียน มีรงจูง฿จ฿นการรียน มีความรับผิดชอบ ควบคุมตัวองเด มีมนุษยแสัมพันธแที่ดีทั้งกับครูละพื่อนๆ รัก
การรียน มีความกระตือรือรน มีความคิดริริ่มสรางสรรคแ สามารถคิดวิคราะหแความตองการของตนองละคารพ
฿นความคิดของผูอื่น สามารถหานื้อหาละวิทยาการที่หมาะสมกับวัตถุประสงคแของการรียนรูที่ตกตางกันออกเป 
สวนปใจจัยบรรยากาศ฿นการรียนการสอนเมมีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ จากคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ พบวามีคาความสัมพันธแที่ต่ํา จึงสงผลทํา฿หปใจจัยบรรยากาศ฿นการรียนการสอนเมมีอิทธิพล
ตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาคณิตศาสตรแ เปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ (กานดา พงศแทิพยแพนัส. 2540 : 63) 
เดทําวิจัยรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตรแของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ฿นจังหวัด
ปใตตานี พบวา บรรยากาศการรียนการสอนเมมีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแของ
นักรียน นื่องจากผูวิจัยเดนนขอคําถามดานกายภาพตางๆ฿นช้ันรียน ซึ่งรงรียนหรือครูคณิตศาสตรแเดจัด฿หมีการ
รียนรูพอๆ กัน ตผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกัน ทํา฿หเมป็นทิศทางดียวกัน จึงสงผลทํา฿ห
บรรยากาศการรียนการสอนเมมีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแ มิตินื้อหาทางคณิตศาสตรแ 
 3. มดลการวัด฿นมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติบริบทของคณิตศาสตรแ มีปใจจัยทั้งหมดมีอิทธิพลรวมตอการรู
คณิตศาสตรแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เดก การรียนรูดวยตนอง , ความพรอม฿นการรียนรู, รงจูง฿จ
฿ฝุสัมฤทธิ์ ละบรรยากาศการรียนการสอน จากผลการวิคราะหแงานวิจัย พบวา ปใจจัยการรียนรูดวยตนองมี
อิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของคณิตศาสตรแมากที่สุด มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.149 ละป็นปใจจัย
ที่มีอิทธิพลทางดียวตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของคณิตศาสตรแ สอดคลองกับงานวิจัยของ (Hiemstra.1994) 
เดกลาววา การรียนรูดวยตนองวาป็นการรียนรูที่ผูรียนรับผิดชอบ฿นการวางผนละปฏิบัติละการประมินผล
ความพยายามจากการรียนรูดวยตนอง ซึ่งป็นลักษณะหนึ่งของสถานการณแการรียนรู เมจําป็นตองกิดจากการ
ยกตัวออกจากผูอื่น ผูรียนสามารถถายอนการรียนรูละทักษะที่เดจากการรียนรูจากสถานการณแหนึ่งเปยัง
สถานการณแอื่นเด นอกจากนี้ปใจจัยความพรอม฿นการรียนรูมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของ
คณิตศาสตรแ มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.116 ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแมิติบริบทของ
คณิตศาสตรแ ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ (กฤษดา  ทองสังวร. 2540 : 17) กลาววา ความพรอมป็นคุณสมบัติหรือ
ภาวะของบุคคลที่จะพรอมจะทํางานหรือกระทํากิจกรรมอยาง฿ดอยางหนึ่ง ฿นสถานการณแตางๆ ซึ่งมีนวนมจะ
ประสบผลสําร็จอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของ
คณิตศาสตรแ มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.105 ละป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของ
คณิตศาสตรแ ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ (อารี พันธแมณี . 2534 : 182) กลาววา รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ป็นความ
ปรารถนาของบุคคลที่จะทํากิจกรรมตางๆ ฿นบริบทนั้น฿หดี ละประสบความสําร็จ ละปใจจัยบรรยากาศ฿นการ
รียนการสอนมีอิทธิพลรวมตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของคณิตศาสตรแ มีคาอิทธิพลรวมทากับ 0.020 ละป็น
ปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการรูคณิตศาสตรแมิติบริบทของคณิตศาสตรแ ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ (Moos. 1979 
: 263) กลาววา บรรยากาศการรียนการสอนป็นบรรยากาศหรือสภาพการที่ครูผูสอนพยายามสรางขึ้น พื่อ฿หการ
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จัดกิจกรรมการจัดการรียนการสอน฿นบริบทตางๆ ซึ่งดํานินเปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคแที่เดกําหนดเว จึง
สงผลทํา฿หบรรยากาศ฿นช้ันรียนสงผลตอการรูคณิตศาสตรแ มิติบริบทของคณิตศาสตรแ  
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําไปประยุกต๑ใช๎ 
  จากผลการวิจัย พบวา มดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการ
รียนรูดวยตนองของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฿นมิติบริบทของคณิตศาสตรแ บรรยากาศการรียนการสอนสงผล
ตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง สวนมิติอื่นๆ นั้น บรรยากาศการรียนการสอนเมส งผลตอการรู
คณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง ทั้งนี้อาจป็นพราะการคนควาอกสารงานวิจัยที่กี่ยวของ ตอยางเรก็ตาม
ตัวปรบางสวนที่ยังเมมีหลักฐานพียงพอที่จะสรุปเดวาสงผลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนอง 
ตลอดจนครื่องมือก็บรวมรวมขอมูล พรอมที่จะนําเปทดสอบการรูคณิตศาสตรแของนักรียนเดทันที ดังนั้น หากมี
รงรียนที่สน฿จที่จะทดสอบการรูคณิตศาสตรแกับนักรียนสามารถนําตัวปรที่เดจากการวิจัย฿นครั้งนี้เป฿ชเด รวมทั้ง
ควรนําผลเป฿ช฿นการพัฒนานักรียน฿หมีความสามารถทางวิชาคณิตศาสตรแ฿หสูงขึ้น พื่อจะ เดนักรียนที่มี
ความสามารถละศักยภาพท่ีสูงตอเป 
 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
  ควรมีการศึกษามดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวย
ตนอง฿นรงรียนตางๆ ของประทศเทย พื่อ฿ชป็นนวทาง฿นพัฒนาการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียน฿หมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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1,2,8 อาจารยแ ดร. สาขาวิชาทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา คณะครศุาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยแ 
3ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมยแ 

4,5,6,7อาจารยแ สาขาวิชาทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา คณะครศุาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยแ   
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1. พื่อศึกษาบริบทละความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครู
รงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ 2. พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ 3. พื่อประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ กลุมปูาหมาย คือคณะครู฿นรงรียนกองทุนการศึกษา฿นจังหวัดบุรีรัมยแ ที่ขารวม
ครงการ จํานวน 4 รง เดก รงรียนนิคมสรางตนอง 5 รงรียนบานทนทัพเทย  รงรียนบานนอยหนองหวา 
ละรงรียนบานลํานางรอง รวมทั้งหมด จํานวน 81 คน ดยบงระยะของการวิจัยออกป็น 3 ระยะ เดก (1) 
ระยะศึกษาบริบทละความตองการ (2) ระยะรางหลักสูตรละพัฒนาหลักสูตร (3) ระยะการประมินการ฿ช
หลักสูตร สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพบริบทละความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ 
ดานขอมูลพื้นฐาน พบวาผูตอบบบสอบถามป็นหญิง รอยละ 61.72 ป็นชาย รอยละ 38.27 ป็นผูมีอายุต่ํากวา 30ปี 
รอยละ 24.26 อายุ 31-40 ปี รอยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี รอยละ 22.13 อายุ 50 ปีขึ้นเปรอยละ 20.56 จบปริญญาตรีอื่น
ที่เม฿ชทางการศึกษา รอยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา รอยละ 31.00 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 40.84 ป็นครู 
รอยละ 91.36 ละ มีตําหนงป็นผูบริหาร รอยละ 8.64 ฿นดานความตองการฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศ
มีความตองการ รอยละ 60.28 ดยตองการหลักสูตรฝึกอบรมการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ระดับการห็นดวยกับผล
การสํารวจขอมูลพื้นฐานมีคาฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 4.42 ถึง 4.58 สดงวา ผูที่มีสวนกี่ยวของกับการฝึกอบรม
ทคนลยีสารสนทศสําหรับครู ห็นดวยผลการสํารวจขอมูลพื้นฐาน฿นระดับ มากที่สุด 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ 
ผูวิจัยเดทําการยกรางหลักสูตรทั้ง 3 ข้ันตอนคือ (1) การดํานินการยกรางหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของหลักสูตร 
ละ (3) การปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการหาคุณภาพของหลักสูตรผานผูช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน สดงระดับของ
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ความหมาะสมป็นคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) คาฉลี่ยอยูระหวาง 4.40 ถึง 4.80 ปลความหมาย
วาคุณภาพของหลักสูตรอยู฿นระดบัมากที่สดุ ละระดับของความสอดคลอง สดงป็นคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
อยูระหวาง 0.60 - 1.00 สดง฿หห็นวาหลักสูตรมีความสอดคลองชิงนื้อหาละวัตถุประสงคแ 
 3. ผลประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ี฿หผูขาฝึกอบรมประมินความ หมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประด็น 
พบวา ภาพรวมการประมินหลักสูตรผูขาฝึกอบรม อยู฿นระดับมากที่สุด มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา  ดานความ
หมาะสมของหลักสูตร มีคาฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานความป็นเปเด฿นการนําความรูจากการฝึกอบรมเป฿ช ละ
ดานความหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ตามลําดับ ละผลการทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตรพบวา ผูเด
คะนนระหวาง 24-30 มีจํานวน 56 คน คิดป็นรอยละ 69.13 ซึ่งมากกวากณฑแที่ผูวิจัยกําหนด สดงวา หลักสูตรที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ : หลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศ, รงรียนกองทุนการศึกษา,  ทักษะการ฿ชทคนลยีสารสนทศ  
 

ABSTRACT 
 This research aims to: 1. To study the problems and needs of information technology for 
teachers, schools, educational funds. 2. To develop information technology training curriculum 
for teachers, schools, educational funds. 3. To evaluate the use of information technology 
training curriculum by teachers, schools, educational funds. Buriram province target group This is 
a group of teachers in educational fundraising schools in Buriram Province. The four schools 
participating in the project are: Baan Talat Thai Tapas School Ban Nong Wa School There were 81 
students in Ban Lam Nangphon School divided into 3 phases: (1) study period, problems and 
needs, (2) curriculum phase and curriculum development, (3) Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation.  
 The research found that;  
 1. Context and Needs of Information Technology for Teachers, Schools, Educational 
Funds Buriram province Basic Information The respondents were 61.72% male and 38.27% male. 
They were under 30 years of age, 24.26%, 31-40 years old, 22.13%, 41-50 years old, 22.13%, 
50.5% were over. 28.16% of non-educated students had bachelor's degrees, 31.8% were 
bachelor's degree, 40.84% were bachelor's degree, 91.36% were supervisors, and 8.64% were 
management. 60.28% required training courses using information technology. The level of 
agreement with the baseline survey results was between 4.42 and 4.58, indicating that those 
involved in ICT training for teachers The results of the survey are as follows.  
 2. Development of Information Technology Training Curriculum for Teachers, Schools, 
Education Funds Buriram province Researchers have developed the curriculum in three stages: (1) 
curriculum development; (2) curriculum quality and (3) curriculum improvement. The quality of 
the course through 5 experts showed the level of appropriateness, mean and standard deviation 
(S.D.). The average value ranged from 4.40 to 4.80, meaning that the quality of the course was at 
the highest level. And the level of consistency. The IOC score is between 0.60 and 1.00, 
indicating that the curriculum is consistent and objective.  



 

 

1659 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 3. Evaluation of the use of information technology training curriculum of teachers, 
schools, educational funds Buriram Province consists of two parts, one for training participants. 
The four training courses were evaluated. At the highest level Suitability of the course, followed 
by the possibility of using knowledge from the and the appropriateness of the training, 
respectively. There were 56 students, 69.13%, who were more than the criteria set by the 
researcher. 
Keywords : Information technology training courses, School education fund, Information 
 technology skills 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 บริบทการรียนการสอน฿นปใจจุบัน มีความปลี่ยนปลงจากการรียนการสอนบบดิมที่นนการสอนบบ
บอกความรู มาป็นการสอนที่นนผูรียนป็นสําคัญ ดยมีครูที่ป็นจุดริ่มตน฿นการจัดการรียนการสอน หากครูมี
ความรูความขา฿จ฿นการจัดการรียนการสอน฿หมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทของรงรียน ก็จะชวย฿หการ
สอนกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งหัว฿จของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผูรียน฿หมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาละสอดคลองกับความตองการของสังคมพื่อป็นกําลังสําคัญ฿นการพัฒนาประทศตอเป฿นอนาคต  
สอดคลองกับผนการศึกษาหงชาติ ยึดหลักละกรอบนวคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มุงพัฒนา
ชีวิต฿หป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งทางรางกาย จิต฿จ สติปใญญา ความรูละคุณธรรม มีจริยธรรม ละวัฒนธรรม฿นการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสังคมเทย฿หป็นสังคมที่มีความขมข็งละมีดุลย
ภาพ฿น 3 ดาน คือ ป็นสังคมคุณภาพ สังคมหงภูมิปใญญาละการรียนรู ละสังคมสมานฉันทและอื้ออาทรตอกัน 
นําสูขอสนอการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-2561) ละนยบายของรัฐบาลที่มุงนน฿ห
คนเทยเดรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดยมีปูาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพละมาตรฐาน
การศึกษาละการรียนรูของคนเทย พิ่มอกาสทางการศึกษาละรียนรูอยางท่ัวถึงละมีคุณภาพ ละสงสริมการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม฿นการบริหารละจัดการศึกษา ซึ่งเดกําหนดประด็นสําคัญของระบบการศึกษา
ละรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางรงดวน 4 ประการ พรอมกลเกพื่อขับคลื่อนการดํานินงานตามผนการศึกษา
หงชาติสูการปฏิบัติป็นกรอบนวทางการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-2561) เดกําหนด
นยบายการดํานินงานรวมรงรียนกองทุนการศึกษา ดยมียุทธศาสตรและมาตรการดังนี้ 1. การปฏิรูปการศึกษา
฿นทศวรรษท่ีสอง (พุทธศักราช 2552-2561) เดกําหนดวิสัยทัศนแ “คนเทยเดรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ” ละ
กําหนดประด็นสําคัญของระบบการศึกษาละรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางรงดวน 4 ประการหลัก คือ 1) พัฒนา
คุณภาพคนเทยยุค฿หมที่มีนิสัย฿ฝุรียนรู  2) พัฒนาคุณภาพครูยุค฿หมที่ป็นผูอื้ออํานวย฿หผูรียนกิดการรียนรู 3) 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ละหลงรียนรูยุค฿หม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร฿หม 
 จากการศึกษาสภาพปใญหาคณะครู฿นรงรียนกองทุนการศึกษา฿นจังหวัดบุรีรัมยแ ที่ขารวมครงการ 
จํานวน 4 รง เดก รงรียนนิคมสรางตนอง 5 รงรียนบานทนทัพเทย  รงรียนบานนอยหนองหวา ละ
รงรียนบานลํานางรอง จากการพัฒนาจทยแวิจัยของกลุมนักวิจัยละผูอํานวยการรงรียนทั้ง 4 รงรียนพบวา 
ความจําป็นรงดวน฿นการพัฒนารงรียนกองทุนการศึกษา฿นจังหวัดบุรีรัมยแ ลําดับท่ี 1เดก การจัดการรียนรู ดย
ความจําป็นรงดวนคือการพัฒนาครู การ฿หทคนิควิธีการสอนละการขียนผนการจัดการรียนรูสําหรับครู ซึ่งยัง
มีปใญหาอยูจํานวนมาก ลําดับที่ 2 คือการพัฒนาสื่อการสอนละการ฿ชทคนลยี ดยปใญหาพบวา ครูเมสามารถ
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สรางสื่อการสอนดวยตนอง การ฿ชทคนลยี฿นการจัดการรียนการสอนยังทําเดเมต็มประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณแที่
มี฿นรงรียนขาดผูช่ียวชาญ฿นการพัฒนาปรับปรุงละบํารุงรักษา ละลําดับที่ 3 การบริการจัดการทรัพยากร฿น
สถานศึกษาละชุมชุม ซึ่งทรัพยากร฿นสถานศึกษามีพรอมตขาดนักวิชาการที่ จะขาเปสงสริม เดกสวน
พฤกษศาสตรแ หลงการรียนรู฿นชุมชน ละครงการมัคคุทศกแนอยพื่อพัฒนาหลงชุมชน฿หป็นสถานที่ทองที่ยว
ทางศรษฐกิจ 
 จากบริบทละปใญหาที่เดกลาวมา฿นขางตน คณะผูวิจัยจึงลือกที่กปใญหาจากจทยและความตองการ
พื่อกปใญหา รื่องการพัฒนาสื่อการสอนละการ฿ชทคนลยี ดยปใญหาพบวา ครูเมสามารถสรางสื่อการสอนดวย
ตนอง การ฿ชทคนลยี฿นการจัดการรียนการสอนยังทําเดเมต็มประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณแที่มี฿นรงรียนขาด
ผูช่ียวชาญ฿นการพัฒนาปรับปรุงละบํารุงรักษา ดยบริบทสาขาวิชาทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมี
ความรูละความช่ียวชาญ฿นดานการผลิตละพัฒนาสื่อการสอนดยฉพาะสําหรับครู ที่ตอง฿ช฿นการผลิตสื่อการ
สอน การประยุกตแ฿ชทคนลยีสารสนทศ พื่อ฿หการจัดการรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาขาวิชาทคนลยี
ละนวัตกรรมการศึกษาชวยกปใญหา฿นรื่องการจัดการรียนการสอน฿นรงรียนกองทุนการศึกษา  ละป็นการ
พิ่มขีดความสามารถละทักษะการ฿ชทคนลยีสารสนทศของครู฿นอนาคตตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ 
 1. พื่อศึกษาบริบทละความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมยแ 
 2. พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ  
 3. พื่อประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมยแ 
 
กลุํมเปูาหมาย 
 เดก คณะครู฿นรงรียนกองทุนการศึกษา฿นจังหวัดบุรีรัมยแ ที่ ขารวมครงการ จํานวน 4 รง เดก 
รงรียนนิคมสรางตนอง 5 รงรียนบานทนทัพเทย รงรียนบานนอยหนองหวา ละรงรียนบานลํานางรอง 
รวมทั้งหมด จํานวน 81 คน 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 1. การวิจัยละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศ หมายถึง การศึกษาหลักสูตรการ฿ช
ทคนลยีสารสนทศ สรางละพัฒนาหลักสูตร ดย (1) ศึกษาความตองการ฿นการ฿ชหลักสูตร (2) รางหลักสูตร
ฝึกอบรม (3) ประมินหลักสูตรผานผูช่ียวชาญ (4) การ฿ชหลักสูตร (5) ประมินการ฿ชหลักสูตร 
 2. ประมินการ฿ชหลักสูตร หมายถึง การวัดผลการ฿ชหลักสูตรหลังจากผานการพัฒนาลว ดยนําเป฿ช
ทดลองกับกลุมปูาหมาย ดยผูวิจัยตั้งกณฑแคะนนผลการทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตรเมนอยกวารอยละ 60 
 3. รงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ หมายถึง รงรียน฿นพระบาทสมด็จพระจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยดช เดมีพระราชกระสรับสั่งเปยังประธานองคมนตรีวา มีพระราชประสงคแที่จะพระราชทานงินสวนพระองคแ
จํานวนหนึ่ง มาทํา฿หกิดประยชนแดานการพัฒนาการศึกษา ดย฿นจังหวัดบุรีรัมยแประกอบดวย (1) รงรียนนิคม
สรางตนอง 5 (2) รงรียนบานทนทัพเทย (3) รงรียนบานนอยหนองหวา ละ (4) รงรียนบานลํานางรอง 
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 4. ทักษะการ฿ชทคนลยีสารสนทศ หมายถึง ความชํานาญ฿นการปฏิบัติการ฿ชทคนลยีสารสนทศ 
ดย฿นการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยกําหนดนิยามทักษะการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ประกอบดวย (1) ความรูความ
ขา฿จ฿นดานทคนลยีสารสนทศ ดย฿ชบบประมินผลสัมฤทธิ์ทางการรียนป็นตัววัดผลที่กิด (2) ทักษะการ
ผลิตทคนลยีสารสนทศ เดก สื่อการสอน การ฿ชทคนลยีละคอมพิวตอรแสนับสนุนการจัดการรียนการสอน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ผูวิจัยเดศึกษาอกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ทฤษฏีการรียนรูที่นํามาป็นพ้ืนฐาน฿นการออกบบหลักสูตร
ฝึกอบรม นวคิดหองรียนกลับดาน ทฤษฏีการรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสตแ การวัดละการประมินผล พอที่จะสรุป
ตั้งป็นกรอบนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1. กรอบนวคิดการวิจัย 
 
 การทบทวนวรรณกรรม 
 อาทิตยแ จิรวัฒนแผล ละคณะ (2560) เดศึกษากี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการรียนรู
รายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมที่สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรียนสวงรูบนว็บ (WebQuest) ผลการวิจัยสรุปเด
ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาละประมินรูปบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ รียนรูรายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมที่
สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรยีนสวงรูบนว็บ พบวาเดรูปบบที่ประกอบดวย มดูลหลักจํานวน 5 มดูล เดก 
(1) หลักการ นวคิด ละทฤษฎีของบทรียนสวงรูบนว็บ (2) องคแประกอบของชุดการ สอน (3) องคแประกอบของ
บทรียนสวงรูบนว็บ (4) หลักการ นวคิดละวิธีการสรางบบทดสอบการคิดวิคราะหแ ละ (5) การประมินบบ 
CIPP ซึ่งรูปบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประมินความหมาะสมดยผูช่ียวชาญรูปบบ฿นระดับมาก ป็นเปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งเว 2) ผลการพัฒนาละประมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการรียนรู ราย

1. บริบทละความตองการ฿นการฝึกอบรม 
2. นวคิดทฤษฏกีารรียนรูตามนวคอนสตรัคติวิสตแ 
3. นวคิดหองรียนกลับดาน (Flipped classroom) 
4. นื้อที่อยู฿นหลักสูตรป็นความรู฿นการพัฒนาทักษะการ฿ชงานทคนลยีสารสนทศ฿นศตวรรษที่ 21 
5. การประมินผลการฝึกอบรมของผูรียน พิจราณาจากความสามารถ฿นการทาํบบทดสอบละหลักฐานชิง
ประจักษแที่สดง฿หห็นการปลี่ยนปลงหลังจากฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ 
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วิชาชีพชางอุตสาหกรรมที่สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรียนสวงรูบนว็บ พบวาเดหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม 
พื่อ฿หผูขาอบรมมีความรู ทักษะ ประกอบดวย 8 หัวขอรื่องที่มีองคแประกอบคือ นื้อหา สื่อ กิจกรรม ละการ 
ประมินผลของตละรื่อง ผลการประมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมเดประยุกตแ฿ชรูปบบของซิป ( CIPP 
Model) เดผลดังนี้ (1) การประมินสภาวะวดลอม พบวา หลักสูตรฝึกอบรมมีความหมาะสมอยู฿นระดับมากที่สุด 
(2) การ ประมินปใจจัยบื้องตน เดผลการประมินความสอดคลองจุดประสงคแชิงพฤติกรรมกับหัวขอตางๆ มีคาดัชนี
ความ สอดคลองระหวาง 0.94-1.00 ละความหมาะสมของบบประมินผลการฝึกอบรมมีคาความหมาะสม฿น
ระดับมากท่ีสุด (3) การประมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมเป฿ชจริง พบวามีผลสัมฤทธ์ิดานทฤษฎี มี
คา 83.52/84.70 ละคะนนผลสัมฤทธิ์ดานปฏิบัติมีคารอยละ 84.16ซึ่งสูงกวากณฑแที่กําหนดเวทั้งสองดาน (4) 
การประมินผลผลิตการ ติดตามผลการพบวา ครูผูสอนสามารถนาเป฿ช฿นการจัดการรียนรูเดอยางหมาะสม มื่อ
ติดตามจากผลจากผลการสอน ปรากฏวานักรียนที่รียนจากบทรียนสวงรูบนว็บ มีผลคะนนการคิดวิคราะหแ
ดยรวมพิ่มขึ้นจากกอนรียน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการประมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมป็นเปตามกณฑแที่กําหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งเว 
 ฉลิม จักรชมุ (2559) เดศึกษากี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามนวคิดการรียนรูบบผสมผสาน 
พื่อสริมสรางสมรรถนะของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละการสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู ผลการวิจัย
พบวา 1) สมรรถนะของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละการสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู เดก ดานความรู 
8 องคแประกอบ ดานทักษะ 7 องคแประกอบละดานคุณลักษณะ 3 องคแประกอบ 2) หลักสูตรละคูมือประกอบ
หลักสูตรมีความหมาะสมมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร ทากับ 87.14/89.72 ป็นเปตามกณฑแ 80/80 
4) ผูขารับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามนวคิดการรียนรูบบผสมผสาน พื่อสริมสรางสมรรถนะของครูดาน
การ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละการสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู 
 สุวรรณา พงษแศรีศุภกร (2559) เดศึกษากี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศ ดาน
ระบบสารสนทศพื่อการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคแพื่อสรางหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศดานระบบสารสนทศพื่อการจัดการ ของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1.การสรางหลักสูตรฝึกอบรม
ทคนลยีสารสนทศ ดานระบบสารสนทศพื่อการจัดการ ของผูบริหารสถานศึกษา เดพัฒนาระบบสารสนทศพื่อ
การจัดการ 4 ข้ันตอน คือ การออกบบระบบ การขียนปรกรม การทดสอบระบบ การนําระบบเปติดตั้ง ละนํา
ระบบสารสนทศพื่อการจัดการ มาสรางหลักสูตรฝึกอบรมบงป็น 4 ข้ันตอน คือ 1) การจัดทําครงสรางหลักสูตร 
2) การจัดทําอกสาร หลักสูตร 3) การตรวจสอบอกสารหลักสูตรดยผูช่ียวชาญ 4) การปรับปรุงรางหลักสูตร ซึ่ง
ผาน การประมินจากผูช่ียวชาญมีความหมาะสมอยู฿นระดับมาก 2.ผลสัมฤทธิ์ของผูขารับการฝึกอบรม หลังการ
ฝึกอบรมสูงกวากอนการฝึกอบรมอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระกับ .05 ละผลการประมินขณะดํานินการ
ฝึกอบรมจากผูขารับการฝึกอบรม มีความคิดห็นวา หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการจัดการฝึกอบรมมีความหมาะสม฿น
ระดับมาก ละ ขอสนอนะการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเดมีการปรับปรุงภาษา฿หมีความชัดจน฿นอกสาร 
ประกอบการบรรยาย฿นหนวยที่ 1 ละ 2 ละมีการปรับปรุงวลา฿หหมาะสมกับกิจกรรม 
 พรชัย หนูกว (2549) เดศึกษาวิจัยรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย฿นช้ันรียนสําหรับครู฿น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย฿นช้ันรียน 
สําหรับครู฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรม฿หผูขาฝึกอบรมเดรียนรูละฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนจนกิดความรูชิงกระบวนการของการทําวิจัย฿นช้ันรียน มี 4 ขั้นตอน คือ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน การยก
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รางหลักสูตร การทดลอง฿ชหลักสูตร ละการประมินละปรับปรุงหลักสูตร ขั้นท่ี 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน พบวา 
มีความตองการ รอยละ 60.28 ดยป็นหลักสูตรที่฿หมีปฏิบัติการวิจัยจริง การฝึกอบรมควรรวมกับหนวยงาน฿น
จังหวัดดย฿ชหลักสูตรที่สวนกลาง฿หการรับรอง ละสามารถตอบสนองความตองการของรงรียนเด นื้อหา
ตองการกี่ยวกับสภาพปใญหา ละการออกบบการวิจัย วิทยากรควรป็นผูจบปริญญาอก ละมีประสบการณแ฿น
การทําการวิจัย ชวงวลาฝึกอบรมควรป็น 2 วัน ละมีคา฿ชจายประมาณ 300 -400 บาท ขั้นที่ 2 การยกราง
หลักสูตร หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางขึ้น มี 10 องคแประกอบ คือ สภาพปใญหาละความจําป็นของการฝึกอบรม 
หลักการของหลักสูตร ปูาหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร นื้อหาของหลักสูตร การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ครงสรางของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวัดประมินผล ละรายละอียดของตละหนวยการฝึกอบรม 
การหาคุณภาพของรางหลักสูตร พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีอยูระหวาง 0.06 ถึง 1.00 สดงวา หลักสูตรที่
ผูวิจัยยกรางขึ้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่ตองการศึกษา สวนความหมาะสม คาฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 3.40 
ถึง 4.40 หมายความวา องคแประกอบดานปูาหมาย ละครงสรางของหลักสูตรผูช่ียวชาญห็นวามีความหมาะสม
ระดับปานกลาง สวนองคแประกอบอ่ืนๆ ของรางหลักสูตร มีความหมาะสมกับผูที่จะขาฝึกอบรม฿นระดับมากขึ้นเป 
ขั้นที่ 3 การนําหลักสูตรเป฿ช ป็นการนําหลักสูตรเปทดลอง฿ชกับกลุมปูาหมาย จํานวน 75 คน กลุมปูาหมาย 
ประมินความหมาะสมของหลักสูตรมี คาฉลี่ยอยูระหวาง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งป็นผลการประมินที่อยู฿นระดับสูง
ทั้งหมด สวนผลการตอบบบทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตร มีผูเดคะนนมากกวาหรือทากับรอยละ 50 มี
จํานวน 41 คน (รอยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประมินละปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบหลังทดลอง฿ชหลักสูตร 
พบวา มีผูเดคะนนทากับหรือมากกวา 25 คะนน 41 คน (รอยละ 54.66) มากกวากณฑแที่กําหนดเวที่ผูเด
คะนนมากกวาหรือทากับ 25 ตองมากกวา 38 คน (รอยละ 50) สดงวา หลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มีรูปบบการพิมพแ การพิสูจนแอักษร ละการหลีกลี่ยงการ฿ชคําศัพทแทคนิค 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาสภาพปใญหาละความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกอง
ทุนการศึกษา พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา ประมินผลการ฿ช
หลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา ละพัฒนาชุมชนรียนรูของครูรงรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ บงการวิจัยออกป็น 4 ระยะ มีวิธีการดํานินการดังนี้ (ฉลิม จักรชุม, 2559) 
ระยะ ที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน ระยะ ที่ 2 การยกรางหลักสูตร ระยะ ที่ 3 การทดลอง฿ชหลักสูตร ระยะ ที่ 4 
การประมินละปรับปรุงหลักสูตร 
 การสร๎างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยละพัฒนาบงออกป็น 3 ระยะเดก 
 ระยะที่ 1 ครื่องมือที่฿ชป็นบบสอบถามความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียน กอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ กําหนดวัตถุประสงคแของการสรางบบสอบถามพื่อ฿ชก็บรวบรวมขอมูล พื้นฐาน
สําหรับ฿ช฿นการพัฒนาหลักสูตรความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียน กองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ จากนั้นนําบบสอบถามที่สรางขึ้นเปหาความที่ยงตรงชิงนื้อหา ดยการนําเป฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบ
จํานวน 5 คน พื่อประมินความสอดคลองชิงนื้อหาละวัตถุประสงคแ ละ฿หขอสนอนะตางๆ ที่จะทํา฿ห
บบสอบถามมีความสมบูรณแครอบคลุมนื้อหาที่ตองการวัดผล 
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 ระยะที่ 2 ป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมยแ ผูวิจัยเดทําการยกรางหลักสูตรทั้ง 3 ขั้นตอนคือ (1) การดํานินการยกรางหลักสูตร (2) การหา
คุณภาพของหลักสูตร ละ (3) การปรับปรุงหลักสูตร ดยการนําเป฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 5 คน จากนั้น
ผูวิจัยนําขอสนอนะของผูชี่ยวชาญมาปรับปรุงกี่ยวกับการขียนสภาพปใญหาละความจําป็น฿นการฝึกอบรม฿ห
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ฿หมากข้ึน รวมถึงรายละอียดของ ตละหนวยการฝึกอบรม ก็฿หจัดรูปบบ หรือภาษาที่
฿ช฿หป็นเป฿นนวทางดียวกัน จากน้ันจัดทําป็นหลักสูตรที่จะ฿ช฿นการทดลอง฿ชตอเป 
 ระยะที่ 3 ป็นการประมินผลการ฿ชหลักสูตร ดย฿หผูขาฝึกอบรมประมินความหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรม 4 ประด็น เดก  ความหมาะสมของหลักสูตร ความหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ระยะวลาของการ
ฝึกอบรม ละความป็นเปเด฿นการนําความรูจากการฝึกอบรมเป฿ช ดยบบประมินป็นบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู฿นรงรียนกองทุนการศึกษา฿นจังหวัดบุรีรัมยแ ที่ขารวมครงการ 
จํานวน 4 รง เดก รงรียนนิคมสรางตนอง 5 รงรียนบานทนทัพเทย รงรียนบานนอยหนองหวา ละ
รงรียนบานลํานางรอง รวมทั้งหมด จํานวน 81 คน 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 วิคราะหแคาฉลี่ย ( x ) คารอยละ (Percentage) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ละดัชนี
ความสอดคลองชิงนื้อหาละวัตถุประสงคแ (IOC) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพบริบทละความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ดานขอมูลพื้นฐาน พบวาผูตอบบบสอบถามป็นหญิง รอยละ 61.72 ป็นชาย รอยละ 38.27 ป็นผูมีอายุ
ต่ํากวา 30ปี รอยละ 24.26 อายุ 31-40 ปี รอยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี รอยละ 22.13 อายุ 50 ปีขึ้นเปรอยละ 
20.56 จบปริญญาตรีอื่นที่เม฿ชทางการศึกษา รอยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา รอยละ 31.00  สูงกวา
ปริญญาตรี รอยละ 40.84 ป็นครู รอยละ 91.36 ละ มีตําหนงป็นผูบริหาร รอยละ 8.64 ฿นดานความตองการ
ฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศมีความตองการรอยละ 60.28 สดง฿หห็นถึงความตองการ฿นการฝึกอบรมการ฿ช
ทคนลยีสารสนทศ 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมยแ  
ผูวิจัยเดทําการยกรางหลักสูตรทั้ง 3 ข้ันตอนคือ (1) การดํานินการยกรางหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของหลักสูตร 
ละ (3) การปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการหาคุณภาพของหลักสูตรผานผูช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน สดงระดับของ
ความหมาะสมป็นคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) คาฉลี่ยอยูระหวาง 4.40 ถึง 4.80 ปลความหมาย
วาคุณภาพของหลักสูตรอยู฿นระดบัมากที่สดุ ละระดับของความสอดคลอง สดงป็นคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
อยูระหวาง 0.60 - 1.00 สดง฿หห็นวาหลักสูตรมีความสอดคลองชิงนื้อหาละวัตถุประสงคแ 
 3. ผลประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ี฿หผูขาฝึกอบรมประมินความ หมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประด็น 
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พบวา ภาพรวมการประมินหลักสูตรผูขาฝึกอบรม อยู฿นระดับมากที่สุด ( x  =4.58, S.D.=0.54) มื่อพิจารณาป็น

รายดานพบวา  ดานความหมาะสมของหลักสูตร มีคาฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ดานความ

ป็นเปเด฿นการนําความรูจากการฝึกอบรมเป฿ช ( x =4.57, S.D.=0.58) ละดานความหมาะสมของกิจกรรม

ฝึกอบรม ( x =4.52, S.D.=0.55) ตามลําดับ ละผลการทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตรพบวา ผูเดคะนน
ระหวาง 24 - 30 มีจํานวน 56 คน คิดป็นรอยละ 69.13 ซึ่งมากกวากณฑแที่ผูวิจัยกําหนด สดงวา หลักสูตรที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพบริบทละความตองการ฿ชทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ดานขอมูลพื้นฐาน พบวาผูตอบบบสอบถามป็นหญิง รอยละ 61.72 ป็นชาย รอยละ 38.27 ป็นผูมีอายุ
ต่ํากวา 30ปี รอยละ 24.26 อายุ 31-40 ปี รอยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี รอยละ 22.13 อายุ 50 ปีขึ้นเปรอยละ 
20.56 จบปริญญาตรีอื่นที่เม฿ชทางการศึกษา รอยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา รอยละ 31.00  สูงกวา
ปริญญาตรี รอยละ 40.84 ป็นครู รอยละ 91.36 ละ มีตําหนงป็นผูบริหาร รอยละ 8.64 ฿นดานความตองการ
ฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศมีความตองการรอยละ 60.28 สดง฿หห็นถึงความตองการ฿นการฝึกอบรมการ฿ช
ทคนลยีสารสนทศ ซึ่งผลที่กิดขึ้นอาจป็นพราะบริบทของรงรียนละครูอยูรงรียนขนาดล็ก ทํา฿หพบปใญหา 
ทั้ง฿นรื่องงบประมาณ สถานท่ีเมพียงพอ รวมถึงจํานวนครูที่มีความขาดคลนทํา฿หปใญหาละความตองการ฿นการ
ฝึกอบรมมีมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย หนูกว (2549) เดศึกษาวิจัยรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัย฿นช้ันรียนสําหรับครู฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัย฿นช้ันรียน สําหรับครู฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรม฿หผูขาฝึกอบรมเด
รียนรูละฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนกิดความรูชิงกระบวนการของการทําวิจัย฿นช้ันรียน มี 4 ขั้นตอน คือ การ
สํารวจขอมูลพื้นฐาน การยกรางหลักสูตร การทดลอง฿ชหลักสูตร ละการประมินละปรับปรุงหลักสูตร ขั้นที่ 1 
การสํารวจขอมูลพื้นฐาน พบวา มีความตองการ รอยละ 60.28 ดยป็นหลักสูตรที่฿หมีปฏิบัติการวิจัยจริง การ
ฝึกอบรมควรรวมกับหนวยงาน฿นจังหวัดดย฿ชหลักสูตรที่สวนกลาง฿หการรับรอง ละสามารถตอบสนองความ
ตองการของรงรียนเด นื้อหาตองการกี่ยวกับสภาพปใญหา ละการออกบบการวิจัย วิทยากรควรป็นผูจบ
ปริญญาอก ละมีประสบการณแ฿นการทําการวิจัย ชวงวลาฝึกอบรมควรป็น 2 วัน ละมีคา฿ชจายประมาณ 300 -
400 บาท ขั้นที่ 2 การยกรางหลักสูตร หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางขึ้น มี 10 องคแประกอบ คือ สภาพปใญหาละความ
จําป็นของการฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร ปูาหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร นื้อหาของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครงสรางของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวัดประมินผล ละรายละอียดของ
ตละหนวยการฝึกอบรม การหาคุณภาพของรางหลักสูตร พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีอยูระหวาง 0.06 ถึง 
1.00 สดงวา หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางขึ้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่ตองการศึกษา สวนความหมาะสม 
คาฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 3.40 ถึง 4.40 หมายความวา องคแประกอบดานปูาหมาย ละครงสรางของหลักสูตร
ผูชีย่วชาญห็นวามีความหมาะสมระดับปานกลาง สวนองคแประกอบอ่ืนๆ ของรางหลักสูตร มีความหมาะสมกับผูที่
จะขาฝึกอบรม฿นระดับมากขึ้นเป ข้ันท่ี 3 การนําหลักสูตรเป฿ช ป็นการนําหลักสูตรเปทดลอง฿ชกับกลุมปูาหมาย 
จํานวน 75 คน กลุมปูาหมาย ประมินความหมาะสมของหลักสูตรมี คาฉลี่ยอยูระหวาง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งป็นผล
การประมินที่อยู฿นระดับสูงท้ังหมด สวนผลการตอบบบทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตร มีผูเดคะนนมากกวา
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หรือทากับรอยละ 50 มีจํานวน 41 คน (รอยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประมินละปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบ
หลังทดลอง฿ชหลักสูตร พบวา มีผูเดคะนนทากับหรือมากกวา 25 คะนน 41 คน (รอยละ 54.66) มากกวากณฑแ
ที่กําหนดเวท่ีผูเดคะนนมากกวาหรือทากับ 25 ตองมากกวา 38 คน (รอยละ 50) สดงวา หลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มีรูปบบการพิมพแ การพิสูจนแอักษร ละการหลีกลี่ยงการ฿ชคําศัพทแ
ทคนิค 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ พบวา การยกรางหลักสูตรมี 3 ขั้นตอนคือ (1) การดํานินการยกรางหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของ
หลักสูตร ละ (3) การปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้  
  (1) หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางขึ้น ยึดขอมูลพื้นฐานที่เดจากการสํารวจ ละสาระที่เดจากการ ศึกษา
อกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ มา฿ชป็นนวทางหลัก ละสรุปป็นรางของหลักสูตรที่มี อยู 9 องคแประกอบ ดังนี้  
1.หลักการของหลักสูตร 2.ปูาหมายของหลักสูตร 3.จุดมุงหมายของหลักสูตร 4.นื้อหาของหลักสูตร 5.การจัด
กิจกรรมฝึกอบรม 6.ครงสรางของหลักสูตร 7.สื่อการฝึกอบรม 8.การวัดละประมินผล 9.รายละอียดของตละ
หนวยการฝึกอบรม 
  (2) ผลการหาคุณภาพหลักสตูรฝกึอบรม สดงระดับของความหมาะสมป็นคาฉลี่ยละสวนบี่ยงบน
มาตรฐาน 
  (3) ผูวิจัยก็นําขอสนอนะของผูชี่ยวชาญมาปรับปรุงกี่ยวกับการขียนสภาพปใญหาละความจําป็น
฿นการฝึกอบรม฿หสอดคลองกับวัตถุประสงคแ฿หมากขึ้น รวมถึงรายละอียดของ ตละหนวยการฝึกอบรม ก็฿ห
จัดรูปบบ หรือภาษาท่ี฿ช฿หป็นเป฿นนวทางดียวกัน จากนั้น ก็ จัดทําป็นหลักสูตรที่จะ฿ช฿นการทดลอง฿ชตอเป 

ระดับการห็นดวยกับผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานมีคาฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 3.60 ถึง 4.80 สดงวา ผูที่มีสวน
กี่ยวของกับการฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครู ห็นดวยผลการสํารวจขอมูลพื้นฐาน฿นระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอาทิตยแ จิรวัฒนแผล ละคณะ (2560) ที่เดศึกษากี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการรียนรูรายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมที่สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรียนสวงรูบนว็บ (WebQuest) การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) พัฒนาละประมินรูปบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการรียนรูรายวิชาชีพชาง 
อุตสาหกรรม ที่สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรียนสวงรูบนว็บ ละ 2) พัฒนาละหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม การจัดการรียนรูรายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมที่สงสริมการคิดวิคราะหแดว ยบทรียนสวงรูบนว็บ 
กลุมปูาหมาย฿นการ วิจัย เดกผูช่ียวชาญ ครูผูสอน฿นรายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมละผูรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดยลือกตามกณฑแที่กําหนด ผลการวิจัยสรุปเดดังนี้ 1) ผลการพัฒนาละประมิน
รูปบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ รียนรูรายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมที่สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรียน
สวงรูบนว็บ พบวาเดรูปบบที่ประกอบดวย มดูลหลักจํานวน 5 มดูล เดก (1) หลักการ นวคิด ละทฤษฎี
ของบทรียนสวงรูบนว็บ (2) องคแประกอบของชุดการ สอน (3) องคแประกอบของบทรียนสวงรูบนว็บ (4) 
หลักการ นวคิดละวิธีการสรางบบทดสอบการคิดวิคราะหแ ละ (5) การประมินบบ CIPP ซึ่งรูปบบที่
พัฒนาขึ้นมีผลการประมินความหมาะสมดยผูช่ียวชาญรูปบบ฿นระดับมาก ป็นเปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งเว 2) ผลการพัฒนาละประมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการรียนรู รายวิชาชีพชางอุตสาหกรรม
ที่สงสริมการคิดวิคราะหแดวยบทรียนสวงรูบนว็บ พบวาเดหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม พื่อ฿หผูขาอบรมมีความรู 
ทักษะ ประกอบดวย 8 หัวขอรื่องที่มีองคแประกอบคือ นื้อหา สื่อ กิจกรรม ละการ ประมินผลของตละรื่อง ผล
การประมินประสิทธิภาพหลักสตูรฝึกอบรมเดประยุกตแ฿ชรูปบบของซิป (CIPP Model) เดผลดังนี้ (1) การประมิน
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สภาวะวดลอม พบวา หลักสูตรฝึกอบรมมีความหมาะสมอยู฿นระดับมากที่สุด (2) การ ประมินปใจจัยบื้องตน 
เดผลการประมินความสอดคลองจุดประสงคแชิงพฤติกรรมกับหัวขอตางๆ มีคาดัชนีความ สอดคลองระหวาง 0.94-
1.00 ละความหมาะสมของบบประมินผลการฝึกอบรมมีคาความหมาะสม฿นระดับมากที่สุด (3) การประมิน
กระบวนการ จากการน าหลักสูตรฝึกอบรมเป฿ชจริง พบวามีผลสัมฤทธ์ิดานทฤษฎี มีคา 83.52/84.70 ละคะนน
ผลสัมฤทธ์ิดานปฏิบัติมีคารอยละ 84.16ซึ่งสูงกวากณฑแที่กําหนดเวท้ังสองดาน (4) การประมินผลผลิตการ ติดตาม
ผลการพบวา ครูผูสอนสามารถนาเป฿ช฿นการจัดการรียนรูเดอยางหมาะสม มื่อติดตามจากผลจากผลการสอน 
ปรากฏวานักรียนที่รียนจากบทรียนสวงรูบนว็บ มีผลคะนนการคิดวิคราะหแดยรวมพิ่มขึ้นจากกอนรียน 
อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการประมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมป็นเปตามกณฑแที่
กําหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งเว ละ ฉลิม จักรชุม (2559) เดศึกษากี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามนวคิดการรียนรูบบผสมผสาน พื่อสริมสรางสมรรถนะของครูดานการ฿ช
ทคนลยีสารสนทศ ละการสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแคือ 1) พื่อศึกษาสมรรถนะ
ของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู 2) พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตาม
นวคิดการรียนรูบบผสมผสานพื่อสริมสรางสมรรถนะของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร฿น
การจัดการรียนรู 3) พื่อปรียบทียบสมรรถนะของครู ทางดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร฿นการ
จัดการรียนรูกอนละหลังการฝึกอบรม 4)พื่อศึกษาพัฒนาการที่พิ่มขึ้นของผูขารับการอบรม 5) พื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 6) พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของผูขาฝึกอบรม กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํา นักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม ขต 1จํานวน 30 คน ดยการลือกบบจาะจง ครื่องมือ เดก หลักสูตร
ฝึกอบรมตามนวคิดการรียนรูบบผสมผสานพื่อสริมสรางสมรรถนะของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศละ
การสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู บบทดสอบวัดสมรรถนะดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร ละ
บบสอบถามความพึงพอ฿จตอหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่฿ช เดก คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละสถิติทดสอบ
สมมติฐาน คาที่ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละการสื่อสาร฿นการจัดการ
รียนรู เดก ดานความรู 8 องคแประกอบ ดานทักษะ 7 องคแประกอบละดานคุณลักษณะ 3 องคแประกอบ 2) 
หลักสูตรละคูมือประกอบหลักสูตรมีความหมาะสมมากท่ีสุด 3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร ทากับ 87.14/89.72 
ป็นเปตามกณฑแ 80/80 4) ผูขารับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามนวคิดการรียนรูบบผสมผสาน พื่อ
สริมสรางสมรรถนะของครูดานการ฿ชทคนลยีสารสนทศ ละการสื่อสาร฿นการจัดการรียนรู 
 3. ผลประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ 
  ผลประมินผลการ฿ชหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศของครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ี฿หผูขาฝึกอบรมประมินความ หมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประด็น 

พบวา ภาพรวมการประมินหลักสูตรผูขาฝึกอบรม อยู฿นระดับมากที่สุด ( x  =4.58, S.D.=0.54) มื่อพิจารณาป็น
รายดานพบวา  ดานความหมาะสมของหลักสูตร มีคาฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ดานความ
ป็นเปเด฿นการนําความรูจากการฝึกอบรมเป฿ช ( x =4.57, S.D.=0.58) ละดานความหมาะสมของกิจกรรม
ฝึกอบรม ( x =4.52, S.D.=0.55) ตามลําดับ ละผลการทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตรพบวา ผูเดคะนน
ระหวาง 24 - 30 มีจํานวน 56 คน คิดป็นรอยละ 69.13  ซึ่งมากกวากณฑแที่ผูวิจัยกําหนด สดงวา หลักสูตรที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย หนูกว (2549) เดศึกษาวิจัยรื่องการพัฒนา
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หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย฿นช้ันรียนสําหรับครู฿นระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย฿นช้ันรียน สําหรับครู฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรม฿หผู
ขาฝึกอบรมเดรียนรูละฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนกิดความรูชิงกระบวนการของการทําวิจัย฿นช้ันรียน มี 4 
ขั้นตอน คือ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน การยกรางหลักสูตร การทดลอง฿ชหลักสูตร ละการประมินละปรับปรุง
หลักสูตร ขั้นท่ี 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน พบวา มีความตองการ รอยละ 60.28 ดยป็นหลักสูตรที่฿หมีปฏิบัติการ
วิจัยจริง การฝึกอบรมควรรวมกับหนวยงาน฿นจังหวัดดย฿ชหลักสูตรที่สวนกลาง฿หการรับรอง ละสามารถ
ตอบสนองความตองการของรงรียนเด นื้อหาตองการกี่ยวกับสภาพปใญหา ละการออกบบการวิจัย วิทยากร
ควรป็นผูจบปริญญาอก ละมีประสบการณแ฿นการทําการวิจัย ชวงวลาฝึกอบรมควรป็น 2 วัน ละมีคา฿ชจาย
ประมาณ 300 -400 บาท ขั้นที่ 2 การยกรางหลักสูตร หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางขึ้น มี 10 องคแประกอบ คือ สภาพ
ปใญหาละความจําป็นของการฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร ปูาหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร 
นื้อหาของหลักสูตร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครงสรางของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวัดประมินผล ละ
รายละอียดของตละหนวยการฝึกอบรม การหาคุณภาพของรางหลักสูตร พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีอยู
ระหวาง 0.6 ถึง 1.00 สดงวา หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางขึ้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่ตองการศึกษา สวน
ความหมาะสม คาฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 3.40 ถึง 4.40 หมายความวา องคแประกอบดานปูาหมาย ละครงสราง
ของหลักสูตรผูช่ียวชาญห็นวามีความหมาะสมระดับปานกลาง สวนองคแประกอบอื่นๆ ของรางหลักสูตร มีความ
หมาะสมกับผูที่จะขาฝกึอบรม฿นระดบัมากขึ้นเป ขั้นที่ 3 การนําหลักสูตรเป฿ช ป็นการนําหลักสูตรเปทดลอง฿ชกับ
กลุมปูาหมาย จํานวน 75 คน กลุมปูาหมาย ประมินความหมาะสมของหลักสูตรมี คาฉลี่ยอยูระหวาง 3.58 ถึง 
4.01 ซึ่งป็นผลการประมินที่อยู฿นระดับสูงท้ังหมด สวนผลการตอบบบทดสอบหลังการทดลอง฿ชหลักสูตร มีผูเด
คะนนมากกวาหรือทากับรอยละ 50 มีจํานวน 41 คน (รอยละ 54.66) ขั้นท่ี 4 การประมินละปรับปรุงหลักสูตร 
ผลการทดสอบหลังทดลอง฿ชหลักสูตร พบวา มีผูเดคะนนทากับหรือมากกวา 25 คะนน 41 คน (รอยละ 54.66) 
มากกวากณฑแที่กําหนดเวท่ีผูเดคะนนมากกวาหรือทากับ 25 ตองมากกวา 38 คน (รอยละ 50) สดงวา หลักสูตร
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มีรูปบบการพิมพแ การพิสูจนแอักษร ละการหลีกลี่ยงการ
฿ชคําศัพทแทคนิค 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
 การวิจัยละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศสําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมยแ ฿นครั้งนี้ผูวิจัยขอสนอนะการนําผลการวิจัยเป฿ช ดังนี้ 
 1. การนําหลักสูตรฝึกอบรมเป฿ช หากมีบริบทที่฿กลคียงกันกับกลุมปูาหมาย฿นงานวิจัยนี้สามารถนําเป
ประยุกตแ฿ชเด ชน รงรียนขนาดล็ก  
 2. ผูบริหารรงรียนควรมีการกระตุนครู฿นการ฿หความรวมมือ฿นการ฿ชหลักสูตร ละมีการบวนการ
ติดตาม ละประมินครูผูสอนป็นรายบุคคล 
 3. การประมินผลการ฿ชหลักสูตร ควรมีการประมินตอนื่อง ฿นการนําหลักสูตรเป฿ชกับผูรียน฿นการ
พัฒนาสื่อการสอน ละควรมีรางวัลหรือรงจูง฿จ฿หกับครู 
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 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรนําอาหลักสูตรที่พัฒนานี้เปทดลองกับกลุมปูาหมาย฿นรงรียนขนาดกลาง ละขนาด฿หญ 
 2. ควรมีการสรางระบบกลาง (Data Center) ที่สามารถตรวจสอบสื่อท่ีครูผลิต หรือ นวัตกรรมที่ถูกสราง
ขึ้น ละสามารถตรวจสอบติดตามการผลิตสื่อการสอนของครู 
 3. ควรมีการประมินครูผูสอน ฿นดานความถนัด฿นการจัดการรียนการสอน ละนนครูป็นรายบุคคล฿ห
ผลิตสื่อการสอนตามความถนัดของตนอง 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแมาลิณี จุฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ อาจารยแ ดร.พัชนี 
กุลฑานันทแ คณบดีคณะครุศาสตรแ รองศาสตราจารยแประสิทธิ์ สุวรรณรักษแ อาจารยแ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดี
ฝุายบริหาร ท่ีทานกรุณานะนํา฿นการทําวิจัย฿นครั้งน้ี฿หประสบความสําร็จ 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑ 
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชัยภูมิ 

RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL  ADMINISTRATORS AND 
EFFECTIVENESS OF SCHOOL  ADMINISTIONS  OF  CHAIYAPHUM  PROVINCE ADMINISTRATION 

ORGANIZATION 
  

สุภาพร  สืบเทพ1 
Supaporn  Suebthep1 

เพียงแข  ภูผายาง2 
Piangkae  Poophayang2 

1นักศึกษาระดับปริญญาท หลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภัฏชัยภมู ิ

2อาจารยแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดห็นตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานกตามขนาดสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับความคิดห็นตอ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานกตามขนาด
สถานศึกษา 3) หาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยคือ ครูผูสอน สังกัดองคแการบริหาร
สวนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 428 คน กําหนดกลุมตัวอยางดย฿ชตารางสําร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan ลวทําการสุมบบหลายขั้นตอน ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลป็นบบสอบถาม บบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความช่ือมั่น .977 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล ประกอบดวย 
คาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน สถิติที่฿ชทดสอบสมมติฐาน฿ช t-test บบ Independent 
Samples  ละวิคราะหแความปรปรวนดย฿ช F-test บบ One-Way ANOVA  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ระดับความคิดห็นของครูผูสอนตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานการมีจินตนาการ รองลงมาเดก ดานการมีวิสัยทัศนแ ดานการมีความยืดหยุน ตามลําดับ 
 2. ระดับความคิดห็นของครูผูสอนตอประสิทธิผลการบริหารสถาน ศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ดยภาพรวมอยู฿นระดับมากละมื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานที่มีคาฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการบริหารงานท่ัวเป รองลงมาเดก ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ ละดานการบริหารงาน
งบประมาณ ตามลําดับ  
 3. ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีความสัมพันธแทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
คําสําคัญ :  ภาวะผูนําชงิสรางสรรคแ, ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา, องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study of the opinions level of the teachers  to 
the creative leadership of school administrators of Chaiyaphum Province Administration 
Organization, as classified by school sizes. 2) to study of the opinion level of the teachers to the 
effectiveness of school administration of Chaiyaphum Province Administration Organization, as 
classified by school sizes. And 3) to find out the relationship between creative leadership of 
school administrators and effectiveness of school administration of Chaiyaphum Province 
Administration Organization.  The sample of this study consisted of 428 people of the teachers of  
Chaiyaphum Province Administration Organization, in academic year 2016 by using Krejcie & 
Morgan Theory and Stratified Random Sampling. The tools for data collection were set of 5 
rating-scale questionnaires: reliability 0.977. The statistics used for data analysis consist of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, F-test by One-Way ANOVA, 
Scheffes Post hoc Comparison, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  
 Research findings were as follows;  
 1. Opinions level of the teachers to the creative leadership of school administrators of  
Chaiyaphum Province Administration Organization, were rated at a high level. In terms of 
considering in each aspect: the highest mean is the imagination, vision and the lowest mean is 
the  flexibility consecutively.  
 2. Opinion level of the teachers to the effectiveness of school administration of 
Chaiyaphum Province Administration Organization, were rated at a high level. In terms of 
considering in each aspect: the highest mean is the general administration, and the lowest mean 
is the personnel administration, the academic department administration, the budget 
administration consecutively. 
 3. The relationship between the transformational leadership of the school administrators 
and effectiveness of school administration of Chaiyaphum Province Administration Organization, 
was found that the overall and separated results have high positive relationship significantly at 
the level of .01 
Keywords : Creative leadership, Effectiveness of school, Chaiyaphum  Province Administration 
 Organization 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละที่กเขพิ่มติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด฿ห
กระจายอํานาจเปสูขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ละองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับ฿ด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความหมาะสมละความตองการภาย฿นทองถิ่น รวมทั้ง฿หกําหนด
หลักกณฑแการประมินความพรอมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ละประสานสงสริมองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมทั้ง฿หองคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรพื่อการศึกษา ดยป็นผูจัดละมีสวนรวม฿นการจัด องคแการ
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ปกครองสวนทองถิ่นนับป็นองคแกรที่มีบทบาทสําคัญ฿นการจัดการศึกษามาตั้งต฿นอดีตละยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ปใจจุบันละอนาคต อันนื่องมาจากนยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคแการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเด
กําหนดเว฿นกฎหมายสําคัญหลายฉบับ ดยฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธ ศักราช 2550 
มาตรา 80(4) บัญญัติ฿หสงสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจพื่อ฿หองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดละมีสวนรวม฿น
การจัดมาตรา 289 บัญญัติ฿หองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมละฝึกอาชีพตามคว าม
หมาะสมละความตองการภาย฿นทองถิ่นนั้น ละขาเปมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ (การกระจาย
อํานาจการศึกษาสูทองถิ่น.ออนเลนแ. 2551) 
 การบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น฿นปใจจุบัน฿หสามารถขงขันละเดรบัการยอมรบั
฿นดานคุณภาพการจัดการศึกษา จําป็นตองมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแ สามารถรับมือกับการ
ปลี่ยนปลงของสิ่งวดลอม รวมเปถึงการตรียมสมาชิกขององคแการพื่อ฿หสามารถรับมือละปรับตัว฿หทันกับการ
ปลี่ยนปลงของทิศทางการพัฒนาสังคม พันธกิจ฿หม ละความเมนนอนของสิ่งวดลอม ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา
ชิงสรางสรรคแจะชวยผลักดัน฿หกิดสิ่ง฿หม ๆ ขึ้นมาเด (พิชายรัตนดิลก ณ ภูก็ต. 2555 ; อางถึง฿น พิมพแพร พิมพแ
กาะ.2557:4) ตสภาพที่ปรากฏจากผลการวิคราะหแปใญหาของสภาการศึกษาพบวาปใจจัยที่ป็นอุปสรรคตอการ
พัฒนา ละการจัดการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นพบวาผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาด
วิสัยทัศนแ฿นการจัดการศึกษา ระบบการบริหารงานยังขาดประสิทธิภาพละอกภาพ฿นการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ฿นดานสถานศึกษาพบวา ผูบริหารยังขาดความมุงมั่น฿นการพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศนแ ความรู 
ความสามารถ฿นการคิดวิคราะหแ สังคราะหแการมีวิจารณญาณ การประสานงานความรวมมือของหนวยงานที่
กี่ยวของดานการจัดการศึกษา ชุมชนสังคมทองถิ่น ผูปกครอง การ฿ชทรัพยากร฿นการพัฒนาสถานศึกษา ละภาวะ
ผูนําอยางสรางสรรคแทํา฿หคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู฿นกณฑแต่ํา สถานศึกษายัง เมเดรับการ
พัฒนาอยางต็มศักยภาพ ตลอดจนนยบายดานการจัดการ ศึกษายังขาดความชัดจน การ฿ชงบประมาณ฿นการ
บริหารจัดการสถานศึกษายังมีขอจํากัดละขาดประสิทธิภาพนื่องจากตองพึ่งพาละปฏิบัติตามกฎระบียบขอ
กฎหมายของการปกครองสวนทองถิ่นที่ยังเมกเข ตลอดจนความพรอมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น฿นการจัด
การศึกษา ซึ่งภาครัฐตองรงรัดพัฒนา฿นสวนตาง ๆ ของสวนทองถิ่น ฿หมีศักยภาพ฿นการบริหารจัดการละพัฒนา
ทองถิ่นเดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สภาการศึกษา. 2553 อางถึง฿น พิมพแพร พิมพแกาะ. 2557 : 5)  
 จากสภาพปใจจุบันปใญหาการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารรงรียนสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งถือเดวามีความสําคัญ฿นการพัฒนาการศึกษาละจัดการศึกษาสวนทองถิ่น ดยฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาภาวะ
ผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา ตองป็นผูนําท่ีมีคุณภาพ มีวิสัยทัศนแกวางเกล มีคุณธรรมจริยธรรมที่อื้อ
ประยชนแตอสวนรวม สามารถสนองตอบกับความตองการของหนวยงานละประทศชาติทั้ง฿นปใจจุบันละอนาคต
ที่กิดการปลี่ยนปลงอยางรวดรว็ สงผลตอการประสบความสําร็จตามปูาหมาย ดวยผูบริหารองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะป็นผูกําหนดทิศทางการศึกษา฿นสวนของการจัดการศึกษา ซึ่งจะกอ฿หกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
฿นการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของทองถิ่น  
 องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีรงรียนถายอนมาจากสํานักงานพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ขต 1 ขต 2 
ละขต 3 จํานวน 26 รงรียน มื่อปีการศึกษา 2550 ดยบงตามอําภอตาง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ คือ อําภอมือง
ชัยภูมิ ประกอบดวย 3 รงรียน อําภอภูขียว ประกอบดวย 3 รงรียน อําภอกษตรสมบูรณแประกอบดวย 5 
รงรียน อําภอกงครอ ประกอบดวย 4 รงรียน อําภอจัตุรัส ประกอบดวย 2 รงรียน อําภอบําหน็จณรงคแ
ประกอบดวย 1 รงรียน อําภอคอนสารประกอบดวย 1 รงรียน อําภอบานทน ประกอบดวย 1 รงรียน 
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อําภอบานขวา ประกอบดวย 2 รงรียน อําภอทพสถิต ประกอบดวย 2 รงรียน อําภอนินสงา ประกอบดวย 2 
รงรียน ละรงรียนหลา นี้มีขนาดเมตกตางกันมากนัก พรอมทั้งมีการจัด การรียนการส อนตั้งตระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ดยมีจํานวนนักรียนประมาณ 13,020 คน ผูบริหารรงรียน฿นสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ตองมีบทบาท฿นการป็นผูนําทางการศึกษา พราะป็นผูนํานยบายทองถิ่นละ
ครงการทองถิ่นตาง ๆ จากผูบริหารทองถิ่น หรือนักการมืองเปสูการปฏิบัติจริง฿นสถานศึกษา ฉะนั้น คุณลักษณะ
ของผูบริหาร รงรียนจึงปรับปลี่ยนเปตามภาระกิจการบริหารงานของนักการ มืองอยูสมอ ซึงสงผล฿ห
คุณลักษณะ ของผูบริหารรงรียนตองป็นบบอยางที่ดี จึงจะเดรับความรวมมือจากคณะครูผูสอน฿นรงรี ยน 
ดยฉพาะการป็นผูนําที่มีความคิดสรางสรรคแ สรางรง จูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿หกับครูผูสอนทุกคน รงรียนตอง
ผชิญกับสภาพยากลําบาก฿นการบริหารจัดการศึกษาขาดอิสระ฿นการบริหารจัดการ พราะองคแการบริหารสวน
จังหวัดชัยภูมิเมมอบอํานาจ฿นการบริหารรงรียน ดังชน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
คยมอบอํานาจ฿ห จึงทํา฿หการบริหารจัดการขาดความคลองตัว ดยฉพาะรื่องการบริหารจัดการดานการงิน ชน 
งินอุดหนุนรายหัวของนักรียนลาชา เมทันกับหตุการณแ สรางปใญหาตอการจัดการศึกษาของรงรียนอยางมาก 
ละบางรงรียนที่มีระยะทางอยูหางจากสํานักงานองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ป็นหลายรอยกิลมตร ที่
ตองการจะซื้ออุปกรณแการศึกษา ตองสียวลาดินทางเปกลับหลายช่ัวมง ตางจากที่คยบริหารตกอน ซึ่งจะอน
งินคารายหัว฿หรงรียนดยตรง มื่อกิดหตุฉุกฉินรงรียนก็สามารถจัดซื้อละบริหารเดทันที สวนปใญหาการ
กระจายอํานาจบริหาร  4 ดาน คือ ดานบริหารจัดการวิชาการ การงินละบุคคลที่ถูกทรกซงดยนักการมือง ทํา
฿หบทบาทละหนาที่การบริหารงาน฿นรงรียนของผูบริหารรงรียนปลี่ยนเปตามนยบายการบริหารงานของ
นักการมืองทองถิ่น ซึ่งสงผล฿หพฤติกรรมละคุณลักษณะของผูบริหารรงรียน฿นสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูมิปลี่ยนเปดวย ละยังสงผลตอการปฏิบัตงิานของครูที่กอ฿หกิดปใญหา ความบื่อหนายของครู ครูมีผลงานละ
การปฏิบัติงานต่ําลง คุณภาพของงานลดลง การลาบอยครั้ง การลาออกจากรงรียน ละการขียนขออนยาย
รงรียน หรือยายสังกัดป็นตน ความเมป็นอิสระเมคลองตัว฿นการบริหารจัดการ การพิจารณาความดีความชอบเม
ป็นธรรม การบังคับบัญชา฿นสายงานบริหารยืดยาว เมมีการลดขั้นตอน฿นการบริหารงาน ทํา฿หงานลาชา (องคแการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ.2555:15-20) 
 หตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาความสัมพันธแระหวางความคิดห็นตอภาวะผูนําชิง
สรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พื่อ ฿หมี
ความรูความขา฿จละสามารถปฏบิัติงานรองรับการปฏิรูปการศึกษาสวนทองถิ่น ละรูปบบการพัฒนาท่ีหมาะสม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ฿หสามารถบริหารจัดการศึกษาสวนทองถิ่นเดอยางมี
ประสิทธิภาพตามจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ 
 
วัตถุประสงค๑  
 1. พื่อศึกษาระดับความคิดห็นตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหาร
สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานกตามขนาดสถานศึกษา 
 2. พื่อศึกษาระดับความคิดห็นตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานกตามขนาดสถานศึกษา 
 3. พื่อหาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 
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นิยามคําศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. ภาวะผ๎ูนําเชิงสร๎างสรรค๑  หมายถึง  ความสามารถ฿นการจูง฿จ หรือนําบุคคลอื่นๆ ดวยวิสัยทัศนแ 
(vision) จินตนาการ(imagination) ละความยืดหยุน (flexibility) ดยวิธีการหรือนวทาง฿หมๆ อยางทาทาย ละ
สรางสรรคแ พื่อนําเปสูปูาหมายที่กําหนดเว เดอยางมีคุณภาพ 
  1.1 การมีจินตนาการ (imagination) หมายถึง การสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถึงการมีความคิดชิงสรางสรรคแ มีอารมณแขัน฿นการทํางาน ละมีสติปใญญา฿นการ
กปใญหาอยางสรางสรรคแ 
  1.2 การมีความยืดหยุน (flexibility) หมายถึง การสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถึงการคิดหาคําตอบเดอยางอิสระ เมตกอยูภาย฿ตกฎกณฑแหรือความคุนคยการปรับตัว
ขากับสถานการณแตางๆ ละการปิดกวางรับความคิด฿หมๆ อยางอิสระ 
  1.3 การมีวิสัยทัศนแ (Vision) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดชัยภูมิ ที่สดงออกถึงการมองภาพ฿นอนาคตที่ป็นเปเดนําเปสูการปลี่ยนปลงท่ีมุงสูความป็นลิศ 
 2. ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง กระบวนการดํานินงานตามบบผนขั้นตอน฿นการ
ปฏิบัติงานภาย฿นสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวยงาน 4 ดาน เดก งานดานวิชาการ  งบประมาณ  งานบุคคล ละ
บริหารทั่วเป ดยผูบริหารจะตองรูจักลือก฿ชวิธีการที่หมาะสมละมีประสิทธิภาพ พื่อ฿หบรรลุผลตามวัตถุประสงคแ
การกําหนดเว  ดย฿ชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิ ภาพละกิดประสิทธิผล ขอบขายงานทั้ง  4 ดาน฿นการ
บริหารงานสถานศึกษาดังนี้ 
  2.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง สภาพความสําร็จของสถานศึกษาที่กิดจากการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการรียนรู การวัดผลประมินผลการรียน การวิจัยพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม ละทคนลยีทางการศึกษา การพัฒนาหลงรียนรู การนิทศ
การศึกษา การจัดระบบนะนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา การสงสริมความรู
ดานวิชาการกชุมชน การประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสงสริม สนับสนุนงาน
วิชาการกองคแกร 
  2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง สภาพความสําร็จของสถานศึกษาท่ียึดหลักการ
บริหารที่มุงนนผลงานดยการสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประมินผลละ
รายงานผลการ฿ชงินละผลการดํานินการ การระดมทรัพยากรละการลงทุนพื่อการศึกษา  การบริหารการงิน 
การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุละทรัพยแสิน ฿หมีการจัดหาผลประยชนแจากทรัพยแสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายเดจากบริการมา฿ชบริหารจัดการพื่อประยชนแทางการศึกษา สงผล฿หกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูรียน 
  2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล หมายถึง สภาพความสําร็จของสถานศึกษาที่กิดจากการมุง
สงสริม฿หสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา พื่อดํานินการดานการบริหารงาน
บุคคล฿หกิดความคลองตัว อิสระภาย฿ตกฎหมาย ระบียบ ป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูละบุคลากร
ทาง การศึกษาเดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลัง฿จ เดรับการยกยองชิงชูกียรติ มีความมั่นคง
ละกาวหนา฿นวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูรียนป็นสําคัญ  ดยกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เดก การกําหนดนยบาย การวางผน กําลังคน การสรรหา การคัดลือก การบรรจุละตงตั้ง 
การปฐมนิทศ การมอบหมายงานการพัฒนา การ฿หสวัสดิการละวินัย 
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  2.4 ประสิทธิผลการบริหารงานบริหารทั่วเป หมายถึง สภาพความสําร็จของสถานศึกษาที่กิดจากการ
สนับสนุนงานอื่นๆ ฿หบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพละปูาหมายที่กําหนดเว ชน การดํานินงานธุรการ งานขอมูล
สารสนทศงานกิจการนักรียน งานความสัมพันธแชุมชน พื่อ฿หการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดย
การศึกษาวิคราะหแสภาพปใจจุบัน ปใญหาของสถานศึกษา วางผนการดํานินงาน฿หหมาะสม จัดบุคคลการรับผิดชอบ
ละพัฒนา฿หมีความรู ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน ดํานินงานตามผนที่กําหนด ติดตาม ประมินผลพื่อปรับ ปรุง
ละพัฒนา 
 3. ครูผ๎ูสอน หมายถึง ขาราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอน ระดับมัธยมศึกษา 
รงรียนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ     
 4. โรงเรียนสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชัยภูมิ  หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 
 5. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การบงสถานศึกษาตามกณฑแจํานวนนักรียนของสํานักประสาน
ละพัฒนาจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดเทย  จํานกป็น  3 ขนาด  เดก 
  1. ขนาดล็ก   หมายถึง    มีนักรียนเมกิน  400  คน 
  2. ขนาดกลาง หมายถึง    มีนักรียนตั้งต  401–800   คน 
  3. ขนาด฿หญ หมายถึง     มีนักรียนตั้งต  801  คน ขึ้นเป 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  1.1 ประชากร คือ ครูผูสอนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 26 รงรียน 
จํานวน 686 คน (กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ.4 กันยายน 2559) 
  1.2 กลุํมตัวอยําง คือ ครูผูสอนสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดยการ฿ชตารางสําร็จรูปของครจซี่ ละมอรแกน  Krejcie&Morgan เดกลุม
ตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 428 คน ละพื่อ฿หกลุมตัวอยางมีการกระจายเปตามสัดสวนของประชากร
฿นสถานศึกษาตละขนาด ผูวิจัยเด฿ชวิธีการสุมตัวอยางบบบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ลว
ดํานินการสุมอยางงายดยการจับฉลาก 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย  
  ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะป็นบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ บงป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบบบสอบถาม ประกอบดวย ครูผูสอน ขนาดสถานศึกษา ประกอบดวย 
สถานศึกษาขนาดล็ก  สถานศึกษาขนาดกลาง ละสถานศึกษาขนาด฿หญ  มีลักษณะป็นบบ Checklist 
  ตอนท่ี 2  บบสอบถามความคิดห็นกี่ยวกับภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิมีลักษณะของบบสอบถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ละนอยที่สุด ตามวธิีของ Likert (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554)  จํานกนื้อหาตาม
ตัวปร 3 ตัว คือ การมีจินตนาการ (imagination) การมีความยืดหยุน (flexibility) ละการมีวิสัยทัศนแ (vision)  
 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะของบบสอบถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) บงตามขอบขายการบริหารสถานศึกษา
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ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดหลักกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารละการจัดการ
การศึกษา พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ครอบคลุมนื้อหาตามขอบขายภารงานการบริหารสถานศึกษา 
4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วเป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับขนาดสถานศึกษาของผูตอบบบสอบถาม วิคราะหแขอมูลดยการหา
คาความถี่ (Frequency) ละหาคารอยละ (Percentage) ลวนําสนอป็นตารางประกอบความรียง 
 2. การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับระดับภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาวิคราะหแขอมูล ดังนี้ 
  2.1 นําขอมูลมากําหนดคา ดังนี้ 
   5 หมายถึง  มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับมาก 
   3 หมายถึง  มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับนอย 
   1 หมายถึง  มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับนอยท่ีสุด 
  2.2 นําคาที่เดมาหาคาฉลี่ย (Arithmetic Mean) ละหาคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ลวปลความหมายตามกณฑแ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้  
   คาฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับมากท่ีสุด 
   คาฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับมาก 
   คาฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับปานกลาง 
   คาฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับนอย 
   คาฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง มีภาวะผูนําชิงสรางสรรคแอยู฿นระดับนอยท่ีสุด 
 3. การวิคราะหแขอมูลกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาวิคราะหแขอมูล ดังนี้ 
  3.1 นําขอมูลมากําหนดคา  ดังนี้ 
   5   หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับมาก 
   3   หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีประสิทธิอยู฿นระดับนอย 
   1   หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับนอยท่ีสุด 
  3.2 นําคาที่เดมาหาคาฉลี่ย (Arithmetic Mean) ละหาคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ลวปลความหมายตามกณฑแ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้  
   คาฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับมากท่ีสุด 
   คาฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับมาก 
   คาฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับปานกลาง 
   คาฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับนอย 
   คาฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีประสิทธิผลอยู฿นระดับนอยท่ีสุด  
 4. การวิคราะหแขอมูลหาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ วิคราะหแขอมูลดยการหาคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธแของพียรแสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธแ
ที่คํานวณเด กลาวคือ ถาป็นเป฿นทางบวก สดงวาตัวปรทั้งสองมีความสัมพันธแกัน฿นลักษณะคลอยตามกัน การ
พิจารณาระดับความสัมพันธแกันน้ัน พิจารณาจากคาสหสัมพันธแที่คํานวณเด (ทรงศักดิ์  ภูสีออน. 2558:130) ดังนี ้
  r =  .10  ถึง  .29  หรือ  r = - .10  ถึง -.29  สดงวา   มีความสัมพันธแระดับนอย 
  r =  .30  ถึง  .49  หรือ  r = - .30  ถึง -.49  สดงวา   มีความสัมพันธแระดับปานกลาง 
  r =  .50  ถึง 1.0  หรือ  r = - .50  ถึง - 1.0  สดงวา   มีความสัมพันธแระดับมาก 
 

ผลการวิจัย 
 

ตารางที ่1 ระดับความคิดห็นของครูตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคแการบริหาร
 สวนจังหวัดชัยภูมิ 

ข๎อที ่ ภาวะผู๎นําเชิงสร๎าสรรค๑ของผ๎ูบริหาร 
สถานศึกษา 

ระดับความคิดห็น  
แปลผล 

 
S.D 

1 การมีจินตนาการ    3.98 .79  มาก 
2 การมีความยืดหยุน    3.92 .79  มาก 
3 การมีวิสัยทัศนแ    3.95 .70  มาก 
                                       คําเฉลี่ยรวม    3.95 .72 มาก 
 

 ผลการวิคราะหแระดับความคิดห็นของครูผูสอนตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษา 
สงักัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา  ดานท่ีมี
คาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีจินตนาการ รองลงมาเดก ดานการมีวิสัยทัศนแ ดานการมีความยืดหยุน ตามลําดับ   
 

ตารางที ่2 ระดับความคิดห็นของครูตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคแการ
 บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ข๎อที ่  
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล 

 
S.D 

1 ดานวิชาการ 3.96 .72 มาก 
2 ดานการบริหารงานงบประมาณ 3.96 .72 มาก 
3 ดานการบริหารงานบุคคล 3.97 .68 มาก 
4 ดานการบริหารงานท่ัวเป 3.97 .69 มาก 

                                       คําเฉลี่ยรวม 3.97 .66 มาก 
 

 ผลการวิคราะหแระดับความคิดห็นของครูผูสอนตอประสิทธิผลการบริหารสถาน ศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ดยภาพรวมอยู ฿นระดับมากละมื่อพิจารณาป็นรายดาน 
พบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารงานทั่วเป รองลงมาเดก ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ 
ละดานการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ  
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ตารางที่ 3 ระดับความสัมพันธแของภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
 สถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 
X1 1.00    
X2 .880** 1.00   
X3 .802** .839** 1.00  
Y .763** .787* .867** 1.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 ผลการวิคราะหแสถิติปรียบทียบระดับความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีความสัมพันธแทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.0  ละมื่อพิจารณาความ สัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษารายดาน พบว  ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแดานการมีจินตนาการ(X1) 
กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา (Y)  (r = .880) ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแดานการมีความยืดหยุน (X2) กับ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา (Y)  (r = .839) ละภาวะผูนําชิงสรางสรรคแดานการมีวิสัยทัศนแ (X3) กับ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา (Y)  (r = .867) 
 
อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยรื่อง ความสัมพันธแระหวางความคิดห็นตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศกึษาสังกัดองคแการบรหิารสวนจังหวัดชัยภูมิ  ผูวิจัยเดนําประด็นสําคัญ
มาอภิปรายดังนี้ 
 1. ระดับความคิดห็นของครูตอภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดชัยภูมิ ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้อาจนื่องมาจากผูบริหารกลานําสนอนวคิด฿หมๆพื่อพัฒนางาน
ละมีกปใญหาเดอยางสรางสรรคแ ดยปิดอกาส฿หบุคลากรเดคิดหาวิธีการที่ปลก฿หมมา฿ช฿นการปฏิบัติงาน ทํา
฿หผูบริหารสถานศึกษานํามาปรับ฿ช฿นการบริหารสถานศึกษาที่อยู฿นสังคมหงการปลี่ยนปลงทุกดาน ทั้งดาน
สังคม การมือง ศรษฐกิจ ทคนลยี สอดคลองกับ จักรกฤษณแ พดาพล (2556) เดศึกษา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแ
ของผูบริหารทศบาลตําบล฿นจังหวัดรอยอ็ด พบวา ผูบริหารทศบาลตําบล มีระดับการสดงออกภาวะผูนําชิง
สรางสรรคแอยู฿นระดับมาก ดยมีระดับความยืดหยุนอยู฿นระดับมากที่สุด  การมีจินตนาการอยู฿นระดับมาก ละมี
ระดับวิสัยทัศนแอยู฿นระดับมาก ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาละความมี
ความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก ทุกดานมีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ อยู฿นระดับมากทุกรายการ ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีจินตนาการ รองลงมา
เดก ดานการมีวิสัยทัศนแ ละดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสดุคือ ดานการมีความยืดหยุน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ จารินี  
สิกุลจอย (2558) เดศึกษา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอบรรยากาศของรงรียน 
สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงรา ขต 2 พบวา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงรา ขต 2 มีคาฉลี่ยดยรวม อยู฿นระดับมาก
รียงลําดับคาฉลี่ยจากมากเปนอย คือ มีความยืดหยุน วิสัยทัศนแ ละจินตนาการ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ 
พิมพแพร พิมพแกาะ (2557) เดศึกษา การพัฒนาปรกรมสริมสรางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน
สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา การวิคราะหแความสําคัญของความตองการจําป็นขององคแประกอบภาวะ
ผูนําชิงสรางสรรคแที่มีความสําคัญตอการสริมสรางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารรงรียน สังกัดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น มากที่สุดคือ ดานการมีความยืดหยุน รองลงมาคือ ดานการมีจินตนาการ ละดานการมี
วิสัยทัศนแ  สอดคลองกับ กาญจนา  ศิลา (2556) เดศึกษา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาของ
รงรียนสังกัดกรุงทพมหานคร สํานักงานขตบางขน พบวา ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาของ
รงรียนสังกัดกรุงทพมหานคร สํานักงานขตบางขน ดยรวมละรายดานอยู฿นระดับมากตามลําดับ คือ ดานการ
สรางมนุษยแสัมพันธแ ดานการเววาง฿จ ดานการจรจาตอรอง ดานการ฿ชนวัตกรรมละทคนลยี ดานการสื่อสาร 
ดานการทํางานป็นทีม ดานการบริหารวลา 
 2. ระดับความคิดห็นของครูตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทั้งนี้อาจนื่องมากจากผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีความตระหนัก฿นการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา฿นทุกดาน 
ดยฉพาะดานการสงสริมละพัฒนาการปฏิบัติงานทคนลยีสารสนทศ พื่อสงสริมสนับสนุนงานดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร ละการบริหารทั่วเป จนสถานศึกษาจัดการศึกษาเดอยางมีประสิทธิผล มื่อพิจารณาป็นราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาฉลี่ยสูงสุด คือดานการบริหารงานทั่วเป ดานการบริหารงานบุคคล รองลงมาเดก ดาน
วิชาการ ละดานการบริหารงานงบประมาณ สอดคลองกับ ยุกตนันทแ  หวานฉ่ํา (2555) เดศึกษา การบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของรงรียน ฿นอําภอคลองหลวงสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ขต 1พบวา การบริหารสถานศึกษาละประสิทธิผลของรงรียน อยู฿นระดับมากทั้งดยรวมละรายดาน 
สอดคลองกับ สุภาพ ฤทธิ์บํารุง (2556) เดศึกษาภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขต 30 พบวาความมีประสิทธิผลของรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขต 30 ดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาคาฉลี่ยป็นรายดานอยู฿นระดับมาก ทุก
รายการ ดยดานท่ีมีคา ฉลี่ยสูงสุด เดก ดานความพึงพอ฿จ฿นการทํางานของครู สวนดานที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด เดก 
ดานคุณลักษณะของผูรียน  
  3. ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ดยภาพรวมละรายดาน มีความสัมพันธแทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดวาภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิมีความสัมพันธแกัน
฿นทางบวก ทั้งนี้อาจนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีความรูละ
ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษา เดรับการพัฒนาอยางตอนื่อง กลาที่จะนําสนอนวคิด฿หมๆ พื่อพัฒนา
ละกปใญหาเดอยางสรางสรรคแ ปิดอกาส฿หบุคลากรขามามีสวนรวมดยกระตุนละสงสริม฿หบุคลากรกิด
ความคิดริริ่มสรางสรรคแสิ่งปลก฿หม ละมื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษารายดาน พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแรียงลําดับจากมากเป
ดังนี้ ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแดานการมีจินตนาการกับประสิทธิผลการบริหาร สถานศึกษา รองลงมาเดกภาวะผูนํา
ชิงสรางสรรคแดานการมีวิสัยทัศนแ กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาละภาวะผูนําชิงสร างสรรคแดานการมี
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ความยืดหยุนกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ตามลําดับ สอดคลองกับ สุภาพ ฤทธิ์บํารุง (2556) เดศึกษา 
ภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศกึษาที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของรงรยีน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาขต 30 พบวา ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาละมี
ความสัมพันธแอยู฿นระดับมาก ทุกดานมีความสัมพันธแกัน฿นทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผูนํา
ชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความมีประสทิธิผลของรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขต 30 เดก ดานการมีความยืดหยุนละปรับตัว ดานการคํานึงถึงความป็นปใจจกบุคคล ดานการ
ทํางานป็นทีม ละดานการมีความคิดสรางสรรคแ ยุกตนันทแ  หวานฉ่ํา (2555) เดศึกษาการบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของรงรียน ฿นอําภอคลองหลวงสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ขต 1 
พบวา ความสัมพันธแระหวางการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของรงรียน ฿นขตอําภอคลองหลวงสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ขต 1 ดยภาพรวมมีความสัมพันธแกัน฿นระดับสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นาวรัตนแ  นิลผาย (2550) เดศึกษา ความสัมพันธแระหวางการบริหาร งานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของรงรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา ความสัมพันธแระหวางการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารกับประสิทธิผลรงรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธแกันอยู฿นระดับสูง มื่อพิจารณา
รายดาน ทุกดานมีความสัมพันธแกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรสงสริมละพัฒนาภาวะผูนําชิงสรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดชัยภูมิ กี่ยวกับพฤติกรรมดานการ฿หความสําคัญกับบุคลากร฿นสถานศึกษาทุกคนอยางทาทียมกัน 
นื่องจากตามความคิดห็นของผูตอบบบสอบถามมีผลการวิคราะหแคาฉลี่ยต่ําสุด   
 2. ควรสงสริมละพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ กี่ยวกับพฤติกรรมดานการสรางขวัญละกําลัง฿จกขาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางทาทียมละทั่วถึง ป็นเปตามระบียบกฎหมาย ซึ่งมีผลการวิคราะหแคาฉลี่ยต่ําสุด พื่อพิ่ม
ประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร ฿หดีขึ้น ละป็นที่ยอมรับของครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนกี่ยวของทุกๆ ฝุาย ฿หมากขึ้นหมาะสมกับสถานการณแ 
 3. ควรนําผลการวิจัยเปประยุกตแ฿ชประยชนแ฿นการจัดทําหลกัสูตรการอบรมพื่อฝึกอบรมพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา฿นดานภาวะผูนําชิงสรางสรรคแ  ดยฉพาะผูบริหารสถานศึกษารุน฿หม ๆ ควรป็นผูนําที่มี ความคิด
สรางสรรคแ ดานการมีจิตนาการ มีความยืดหยุน ละมีวิสัยทัศนแ พื่อ฿หกิดขึ้นกับผูบริหารสถานศึกษาละนําเป฿ช
฿หกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารสถานศึกษา 
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ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 

MANAGEMENT SKILLS IN THE 21ST CENTURY OF  ADMINISTRATORS  IN BASIC EDUCATION 
SCHOOLS UNDER SURIN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายพื่อศึกษาละปรียบทียบทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามประสบการณแ฿น
การบริหารสถานศึกษา ละขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่฿ช฿นงานวิจัย เดจากการสุมตามระดับช้ันอยางมี
สัดสวน ป็นผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 148 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลป็นบบสอบถามมี 3 
ลักษณะ เดก บบตรวจสอบรายการ บบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ละบบปลายปิด ท่ีมีคาความช่ือมั่น 
0.964 สถิติที่฿ช เดก ความถี่ รอยละ คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดยการทดสอบคาที 
การวิคราะหแความปรปรวนบบทางดียว ละทดสอบรายคู ตามวิธีการของชฟฟุ ผลการวิจัยพบวา 1) ความ
คิดห็นของผูบริหารสถานศึกษากี่ยวกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดาน 
พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมาก 2) การปรียบทียบความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษากี่ยวกับทักษะการบริหาร
฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 
จํานกตามประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษา ทั้งดยรวมละรายดาน ทุกดานเมตกตางกัน จํานกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา 
ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ ทักษะดานการกปใญหา ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานการ
ทํางานป็นทีม ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธิ์ ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นเมตกตางกัน  
คําสําคัญ : ผูบริหารสถานศึกษา, ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study and compare the management skills in the 21st century of 
administrators  in basic education schools under surin primary educational service area office 3. 
Classified by experience in school administration. And the size of the school. The sample used in 
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the research. The results of random sampling were statistically significant. 148 were 
administrators. in the research instrument used was a 3 part of questionnaire, including checklist, 
5-rating scale, and open-ended form. The reliability 0.964, The statistics used were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested using t-test, one-way 
analysis of variance and pair comparisons by Scheffe' method test. The findings were as follows: 
1) The opinions of school administrators on management skills in the 21st century of  
administrators  in basic education schools under surin primary educational service area office 3. 
Overall, it was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were 
at a high level. 2) The comparison of the opinions of school administrators about management 
skills in the 21st century of  administrators  in basic education schools under surin primary 
educational service area office 3. Classified by experience in school administration. Both overall 
and individual. All aspects are not different. Classified by size of school. Overall, the difference 
was statistically significant at .05 level. When considering each aspect, it was found that the skills 
of thinking and creative thinking, Problem solving skills, Communication skills, Teamwork skills, 
Technology and digital skills, Decision-making skills focus on achievement, Moral ethics skills, the 
difference was statistically significant at .05 level. The other side is not different. 
Keywords : School administrators, Management skills in the 21st century 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 สถานการณแของลก฿นศตวรรษที่ 21 (ระหวาง ค.ศ. 2001 - 2100) มีการปลี่ยนปลงที่สงผลกระทบตอ
องคแการ ละพลมืองลกหลายดานเดก ความผันผวนทางศรษฐกิจการขาสูสังคมสูงวัยของลก การปลี่ยนปลง
ทางทคนลยีละนวัตกรรมที่รวดร็ว การปรวนปรของสภาพภูมิอากาศ ความสื่อมทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติของลก มีนวนมกิดความรุนรงมากขึ้นละผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ. 2558)  
 การปลี่ยนปลงทางการศึกษา ฿นยุคของการบริหารจัดการศึกษาเทย฿นปใจจุบัน ที่อยูภาย฿ตง่ือนเข การ
ปรับปลี่ยน การขงขันกัน พื่อสรางขอเดปรียบ ละความมุงมั่นของสังคมที่ดํานินเปอยางรวดร็ว ละมีความ
หลากหลายนั้น ตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพ ดยฉพาะดานการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาป็นกลเกสําคัญละ
มีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธแที่เดจากระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารละประสิทธิผลของ
สถานศึกษา นักวิชาการหลายทาน มีความห็นตรงกันวาความสําร็จหรือความลมหลวทางการศึกษา นั้นขึ้นอยูกับ
ผูบริหารสวนหน่ึง ดังนั้นผูบริหารจึงป็นตัวปรสําคัญ฿นดานการจัดการศึกษา฿หมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษา฿น
ยุค฿หม฿นศตวรรษที ่21 จึงตองมีความรูความสามารถ ทักษะ ละประสบการณแทางการบริหารการศึกษาพื่อพัฒนา
สถานศึกษา฿หทันสมัยหมาะสมกับการปลี่ยนปลงของลก ผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่  21 ตองมี
คุณลักษณะที่ดดดน มีทักษะละบทบาท฿นการบริหารการปลี่ยนปลง฿หเดอยางมีประสิทธิภาพ การ฿ชขอมูล
ละสารสนทศ พื่อ฿ช฿นการกําหนดยุทธศาสตรและนําเปสูการปฏิบัติ฿นอนาคต จากการศึกษานวคิด ทฤษฎี ละ
งานวิจัยของนักวิชาการทั้ง฿นละตางประทศ สามารถกําหนด ทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่  21 
ประกอบดวยทักษะตาง ๆ ดังนี้ ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ ทักษะดานการกปใญหา ทักษะ
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การสื่อสาร ทักษะการทํางานป็นทีม ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธ์ิ ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธแ ละทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม (ชัยยนตแ พาพาน. 2558 : 301-303) ซึ่งทักษะที่จําป็น สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาน้ี ผูบริหารสถานศึกษาตละคนจะมีละ฿ชเมทากัน นําเปสูปใญหา฿น การบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาบางหงมีการบริหารป็นเปเดอยางมีประสิทธิภาพมากป็นที่ ช่ือถือ ละศรัทธาจากผูปกครองละ
ชุมชน สถานศึกษาบางหงขาดประสิทธิภาพ฿นการ฿นการ บริหารซึ่งมีปใจจัยที่สงผล฿หกิดปใญหาดังกลาวอยูหลาย
ประด็น ตปใจจัยที่สําคัญที่สุดอยูป็นหนึ่งคือ ผูบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษาตละคน ที่จะสวงหา฿ห เดมาซึ่งความรู ความสามารถ ละทักษะพื่อทํา฿หสามารถบริหารงานอยาง
ผูบริหารมืออาชีพเด (ธีระ รุญจริญ. 2553 : 5)  
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาทักษะการบริหาร฿น
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 พื่อป็น
นวทาง฿นการปรับปรุงพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา฿หหมาะสมตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3  
 2. พื่อปรียบทียบทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตาม ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาละ
ขนาดของสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวปรอิสระ  ตัวปรตาม 

 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ  
 1. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือปฏิบัติ
ของผูบริหารสถานศึกษา฿นการดํานินงานตาง ๆ ที่จะทํา฿หงานนั้นประสบความสําร็จ ฿ชสติปใญญา ความสามารถ 
ความถนัด ท่ีจะนําอาทคนิควิธี ละกระบวนการบริหารที่หมาะสมมา฿ช฿หกิดประสิทธิภาพ ละบรรลุปูาหมาย 

- ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษา 
- ขนาดของสถานศึกษา 

ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สุรินทรแ ขต 3 ประกอบดวย  
    - ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ 
    - ทักษะดานการกปใญหา 
    - ทักษะดานการส่ือสาร 
    - ทักษะดานการทาํงานป็นทีม 
    - ทักษะดานทคนลยีละดจิิทัล 
    - ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธิ ์  
    - ทักษะดานมนุษยสัมพันธแ 
    - คุณธรรมละจริยธรรม 
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ดยบงออกป็น 8 ดาน ดังน้ี 
  1.1 ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿น
การกระทําหรือการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา฿นการวิคราะหแนยบาย จุดมุงหมาย ขอบขายงานละระบบงาน
ภาย฿นสถานศึกษา ตลอดจนการนําเปสูการปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองป็นผูที่มีวิสัยทัศนแ ศึกษาคนควาหา
ความรู฿หม ๆ อยูสมอ ละอาจกลาวเดวาผูบริหารนั้น สามารถกําหนดภาพ฿นอนาคตของสถานศึกษาเด ละ
สามารถจัดการศึกษา฿หสอดคลองกับนวปฏิรูปการศึกษา นํานวคิด฿หม ๆ มาปรับ฿ชกับการบริหาร สงสริม฿ห
บุคลากรสดงความคิดห็น฿นงานท่ีตนองเดรับมอบหมาย 
  1.2 ทักษะดานการกปใญหา หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือการปฏิบัติ
ของผูบริหารสถานศึกษา฿นการกปใญหาตาง ๆ ขจัดความขัดยงดย฿ชกลยุทธแทางการบริหาร มีการกปใญหาอยาง
ป็นระบบ฿ชหตุผลประกอบ฿นการกปใญหา ผูบริหารควรมีการวิจัยละนําผลการวิจัยหรือผลการประมินมา
ปรับปรุงระบบการทํางานหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา ตลอดจนการนําอานวัตกรรม฿หม ๆ  
มาชวย฿นการวิคราะหแการกปใญหาภาย฿นสถานศึกษา 
  1.3 ทักษะดานการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือการปฏิบัติของ
ผูบริหารสถานศึกษา฿นการรับรูขอมูลขาวสาร ดย฿ชวิจารณญาณเตรตรองถึงความถูกตองละนาชื่อถือ ฿หขาวสาร
ที่ถูกตอง ละนะนําหลงของขอมูลขาวสาร฿หกับผูอื่นเด มีความสามารถ฿นการลือกรับขอมูลขาวสารอยางมี
หตุผล ฿ชภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสาร฿นชีวิตประจําวันเด มีวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย฿นการติดตอประสานงาน
ระหวางบุคคลหรือหนวยงาน มีการสื่อสารผานระบบออนเลนแพื่อความรวดร็วละมีประสิทธิภาพ 
  1.4 ทักษะดานการทํางานป็นทีม หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือการ
ปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา฿นการป็นผูนําทีม ปิดอกาส฿หผูรวมงานหรือบุคลากร฿นสถานศึกษาเดปฏิบัติงาน
ตามความถนัดละความสามารถ ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่฿นการประสานงาน ละหานวทาง฿หบุคลากรเด
ทํางานรวมกันหรือประสานงานกัน บงหนาท่ีการทํางาน฿หบุคลากรมีสวน฿นการรับผิดชอบงาน ฿หอกาสบุคลากร
เดสดงบทบาทผูนํา฿นงานท่ีเดรับมอบหมาย 
  1.5 ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือการ
ปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา฿นการลือก฿ชทคนลยีสารสนทศ ละนํามาปรับ฿ช฿นสถานศึกษา ผูบริหารมี
ความสามารถ฿นการก็บรักษาขอมูลสารสนทศของสถานศึกษา ฿นระบบออนเลนแผานครือขายอินตอรแน็ต 
ตลอดจนการสั่งการที่รวดร็ว มีประสิทธิภาพดย฿ชทคนลยี มีการพัฒนาระบบครือขายอินตอรแน็ต฿หครอบคลุม
ภาย฿นสถานศึกษา สงสริม฿หบุคลากรทุกคน฿ชนวัตกรรมละทคนลยีมา฿ช฿นการจัดการรียนการสอน ผูบริหาร
สามารถจัดทําสื่อนําสนอขอมูลขาวสารพื่อประชาสัมพันธแสถานศึกษาเด 
  1.6 ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธิ์  หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือ
การปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา฿นการนํานยบาย จุดมุงหมาย ละขอบขายของงานที่ชัดจนเป฿ช฿นการ
ปฏิบัติงาน ดยคํานึงถึงความตองการทางดานการศึกษาของชุมชน นํามาป็นนวทาง฿นการจัดการศึกษาละจัดทํา
ผนกลยุทธแ ผูบริหารสถานศึกษามีการลําดับความสําคัญ฿นงานที่ปฏิบัติ มีระบบการตรวจสอบติดตามงาน กระตุน
฿หบุคลากรมีความมุงมั่น฿ส฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿หประสบผลสําร็จ ละสดงความยินดียกยองชมชยผูที่ทํา งาน
ประสบผลสําร็จ฿นอกาสตาง ๆ 
  1.7 ทักษะดานมนุษยสัมพันธแ หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือการปฏิบัติ
ของผูบริหารสถานศึกษา฿นการสรางความสัมพันธแกับบุคคลากรภาย฿นรงรียน ฿หความป็นกันองละปรับตัวขา
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กับผูอื่น฿นสถานการณแตาง ๆ เดอยางหมาะสม มีความจริง฿จ฿นการ฿หคําปรึกษา รับฟใงละพยายามชวยหลือ฿น
การกปใญหาของทุกคน สามารถพูดจูง฿จหรือนมนาว฿หผูอื่นห็นคลอยตามพบปะสังสรรคแกับบุคลากรละสงสริม
฿หบุคลากรมีปฏิสัมพันธแกัน 
  1.8 คุณธรรมละจริยธรรม หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถ฿นการกระทําหรือการปฏิบัติ
ของผูบริหารสถานศึกษา การมีวุฒิภาวะทางอารมณแ อดทนอดกลั้นเมหวั่นเหวงาย ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยแ
สุจริต รูจักสียสละ฿หความยุติธรรมกพื่อรวมงานทุกคน ป็นตัวอยางดานคุณธรรมจริยธรรม฿หกับผูอื่น สงสริม
สนับสนุน฿หบุคลากรอา฿จ฿สละรับผิดชอบ฿นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักรียน 
 2. ผ๎ูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการรงรียนของรัฐหรือผูรักษาราชการทน สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 
 3. ประสบการณ๑ในการบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระยะวลาตั้งตเดรับตงตั้ง฿หดํารงตําหนง
ผูบริหารสถานศึกษา จนถึงปใจจุบัน บงป็น 
 3.1 ต่ํากวา 10 ป ี
 3.2 10 ปีข้ึนเป 
 4. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ขนาดที่บงตามการจัดสรรงบประมาณ ตามกณฑแของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดยมีจํานวนนักรียนป็นที่ตั้ง฿นการจัดสรร บงป็น 3 ขนาด ดังนี ้
  4.1 ขนาดล็กมีนักรียนเมกิน 120 คน 
  4.2 ขนาดกลางมีนักรียนตั้งต  121-300 คน 
  4.3 ขนาด฿หญมีนักรียนตั้งต  301 คนขึ้นเป 
 5. สถานศึกษา หมายถึง รงรียน฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3  
 6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 หมายถึง หนวยงานภาย฿ตการกํากับดูล
ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบ ดวยรงรียนประถมศึกษา฿น 6 
อําภอ เดก อําภอปราสาท อําภอกาบชิง อําภอพนมดงรัก อําภอบัวชด อําภอสังขะ ละอําภอศรีณรงคแ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทรแ ขต 3  ปีการศึกษา 2560  จํานวน 234 คน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3  ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดย฿ชตารางครซี 
ละมอรแกน (krejcie and MorGan) ลวทําการสุมตามระดับช้ันอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดล็ก กลาง ฿หญ ฿หกระจายตามอําภอ หลังจากนั้น฿ช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เดกลุมตัวอยางป็นผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 148 คน การ
ก็บรวบรวมขอมูล คือ บบสอบถาม มี 3 ลักษณะ เดก 1) บบตรวจรายการ 2) บบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ 3) บบปลายปิด 
 ขั้นตอนการสรางบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษานวคิด ทฤษฎี หลักการจากอกสาร ตํารา ละผลงานวิจัย
ที่กี่ยวของกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) กําหนดจุดมุงหมาย฿นการ
สรางบบสอบถาม 3) ศึกษาวิธีการสรางบบสอบถามพื่อก็บรวบรวมขอมูล 4) นําขอมูลที่เดจากการศึกษาคนควา
มาสรางบบสอบถาม ลวนําบบสอบถามที่สรางขึ้น สนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ พื่อตรวจสอบความถูกตอง 
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ละ฿หขอสนอนะ฿นการปรับปรุงกเข 5)ปรับปรุงกเขบบสอบถามตามคํานะนําของอาจารยแ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแ ลวนํา เป฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบความที่ยงตรงชิงนื้อหา (Content Validity) พื่อหาคา IOC 
จํานวน 3 ทาน ผลปรากฏวา ผานกณฑแทุกขอ ดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67–1.00 ซึ่งผานกณฑแทุกขอ 6) นํา
บบสอบถามที่เดจากการตรวจสอบ จากผูช่ียวชาญมาปรับปรุงกเขลวนําสนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
พิจารณาอีกครั้ง พื่อที่จะเดบบสอบถามที่สมบูรณแยิ่งขึ้น กอนจะนําเปทดลอง฿ช 7) นําบบบบสอบถามเป
ทดลอง฿ช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 4 ที่มี
ลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พื่อนําผลที่เดมาหาคุณภาพของบบสอบถาม ปรากฏวา ผานกณฑแทุก
ขอ ละมีคาความช่ือมั่นทากับ 0.96 ซึ่งมีคาสูง 8) นําบบสอบถามมาจัดพิมพแป็นฉบับสมบูรณแ พื่อนําเป฿ชก็บ
รวบรวมขอมูล 
 การวิคราะหแขอมูล ตอนที่ 1)  ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ตอนที่ 2)  วิคราะหแทักษะการบริหาร
฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 
ตอนที่ 3)  วิคราะหแปรียบทียบทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตาม ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาละ
ขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 4)  ความคิดห็นละขอสนอนะกี่ยวกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสุรนิทรแ ขต 3 
 สถิติที่฿ช฿นการนําสนอขอมูล  
 1. สถิติที่฿ช฿นการตรวจสอบคุณภาพของครื่องมือ 1) หาคาอํานาจจํานก ดย฿ชคา t-test 2) คาความ
ชื่อมั่นของบบสอบถาม ดย฿ชสัมประสิทธ์ิอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
2. สถิติพื้นฐาน 1) รอยละ (Percentage) 2) คาฉลี่ย (Mean) 3) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation 
3. สถิติที฿่ช฿นการทดสอบสมมติฐาน 1) จํานกตามประสบการณแการ฿นการบริหารสถานศึกษา ดยการวิคราะหแคา 
t – test Independent 2) จํานกตามขนาดของสถานศึกษา ดยการวิคราะหแความปรปรวนทางดียว F – test 
มื่อพบความตกตางของคาฉลี่ย฿นตละดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลวจะ฿ชวิธีการปรียบทียบ

ความตกตางรายคู ตามวิธีการของชฟฟุ (Scheffemethod) 
 

ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วเปกี่ยวกับผูตอบบบสอบถาม 

สถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
ผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (n= 148) ร๎อยละ 
1.  ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษา   
    1.1  ต่ํากวา 10 ป ี 83 56.08 
    1.2  10 ปี ขึ้นเป 65 43.92 

รวม 148 100.0 
2.  ขนาดของสถานศึกษา   
    2.1  ขนาดล็ก (จํานวนนักรียน ตั้งต 1-120 คน) 42 28.38 
    2.2  ขนาดกลาง (จํานวนนักรียน ตั้งต 121-300 คน) 74 50.00 
    2.3  ขนาด฿หญ (จํานวนนักรียน ตั้งต 301 คน ข้ึนเป) 32 21.62 

รวม 148 100.0 
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 จากตารางที่ 1 พบวา  ผูตอบบบสอบถาม จํานวน 148 คน  สวน฿หญมีประสบการณแ฿นการบริหาร
สถานศึกษา ต่ํากวา 10 ปี จํานวน 83 คน คิดป็นรอยละ 56.08 รองลงมาคือ 10 ปีขึ้นเป จํานวน 65 คน คิดป็น
รอยละ 43.92  มื่อจํานกตามขนาดสถานศึกษา มากที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 74 คน คิดป็นรอย
ละ 50.00 รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดล็ก จํานวน 42 คน คิดป็นรอยละ 28.38 ละสถานศึกษาขนาด฿หญ 
จํานวน 32 คน คิดป็นรอยละ 21.62 
 
ตารางที่ 2 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 ดยรวมละรายดาน 

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย อันดับที ่
x  S.D. 

1.  ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ 4.29 0.29 มาก 5 
2.  ทักษะดานการกปใญหา 4.15 0.32 มาก 6 
3.  ทักษะดานการสื่อสาร 4.33 0.27 มาก 3 
4.  ทักษะดานการทํางานป็นทีม 4.41 0.24 มาก 2 
5.  ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล 4.44 0.27 มาก 1 
6.  ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธ์ิ 4.32 0.23 มาก 4 
7.  ทักษะดานมนุษยสัมพันธแ 3.97 0.29 มาก 8 
8.  ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 3.99 0.36 มาก 7 

รวมฉลี่ย 4.24 0.27 มาก  
 
 จากตารางที่ 2 พบวา  ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 ฿นภาพรวม มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก   ( x  = 4.24) มื่อ
พิจารณาป็นรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมากทุกดานรียงลําดับดานที่มีคาฉลี่ยสูงเปหาต่ํา เดดังนี้ 

ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล ( x  = 4.44 ) รองลงมาคือ ทักษะดานการทํางานป็นทีม ( x  = 4.41) ทักษะดาน

การสื่อสาร ( x  = 4.33) ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธิ์ ( x  = 4.32) ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิด

สรางสรรคแ ( x  = 4.29) ทักษะดานการกปใญหา ( x  = 4.15) ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ( x  = 3.99) ละ

ทักษะดาน มนุษยสัมพันธแ ( x  = 3.97) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 ปรียบทียบความตกตางทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตาม ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษา  

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ประสบการณ๑ในการบริหาร
สถานศึกษา 

t 
p-

value ตํ่ากวํา 10 ปี 10 ปี ขึ้นไป 

x  S.D. x  S.D. 
1.  ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ 4.30 0.28 4.29 0.31 0.12 0.27 
2.  ทักษะดานการกปใญหา 4.17 0.31 4.14 0.33 0.54 0.91 
3.  ทักษะดานการสื่อสาร 4.34 0.27 4.32 0.28 0.45 0.85 
4.  ทักษะดานการทํางานป็นทีม 4.41 0.22 4.42 0.26 0.35 0.62 
5.  ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล 4.45 0.28 4.42 0.26 0.52 0.82 
6.  ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธ์ิ 4.34 0.23 4.29 0.23 1.27 0.92 
7.  ทักษะดานมนุษยสัมพันธแ 3.94 0.28 4.02 0.37 1.57 0.99 
8.  ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 3.96 0.36 4.02 0.37 0.97 0.96 

ภาพรวม 4.24 0.15 4.24 0.16 0.11 0.44 
*  P < .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา  ผลการวิคราะหแปรียบทียบความตกตางทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตาม ประสบการณแ
฿นการบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทรแ ขต 3 ที่มีประสบการณแ฿นการบรหิารสถานศึกษาตางกัน มีทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 เมตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4 ปรียบทียบความตกตางทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามขนาดของสถานศึกษา ดยรวมละรายดาน 

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

แหลํงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
P- 

value 
ทักษะดานการคิดวิคราะหและการคิด
สรางสรรคแ 

ระหวางกลุม 0.71 2 0.35 4.38* .01 
ภาย฿นกลุม 11.69 145 0.08   
รวม 12.40 147    

ทักษะดานการกปใญหา ระหวางกลุม 3.88 2 1.94 25.75* .00 
ภาย฿นกลุม 10.92 145 0.08   
รวม 14.80 147    

ทักษะดานการสื่อสาร ระหวางกลุม 0.89 2 0.45 6.51* .00 
ภาย฿นกลุม 9.92 145 0.07   
รวม 10.81 147    
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 

ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แหลํงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
P- 

value 
ทักษะดานการทํางานป็นทีม ระหวางกลุม 1.96 2 0.98 21.80* .00 

ภาย฿นกลุม 6.52 145 0.04   
รวม 8.48 147    

ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล ระหวางกลุม 1.92 2 0.96 15.64* .00 
ภาย฿นกลุม 8.90 145 0.06   
รวม 10.83 147    

ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธ์ิ ระหวางกลุม 1.13 2 0.56 11.88* .00 
ภาย฿นกลุม 6.87 145 0.05   
รวม 7.99 147    

ทักษะดานมนุษยสัมพันธแ ระหวางกลุม 0.28 2 0.14 1.60 .21 
ภาย฿นกลุม 12.49 145 0.09   
รวม 12.76 147    

ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ระหวางกลุม 1.29 2 0.65 5.24* .01 
ภาย฿นกลุม 17.87 145 0.12   
รวม 19.16 147    

รวม ระหวํางกลุํม 0.70 2 0.35 19.28* .00 
ภายในกลุํม 2.64 145 0.02   
รวม 3.35 147    

*  P < .05 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามขนาดของสถานศึกษา ดยรวมตกตา งกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทักษะดานมนุษยสัมพันธแเมตกตางกันสวนดานอื่น 
ๆ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพบความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการ
ทดสอบป็นรายคู ดวยวิธีการของชฟฟุ ดังตาราง 5 ดังนี ้
 

ตารางที่ 5 ปรียบทียบทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามขนาดของสถานศึกษา ดยรวม ป็นรายคู 

ขนาดของรงรียน X  
ขนาดล็ก ขนาดกลาง ขนาด฿หญ 

4.13 4.27 4.31 
ขนาดล็ก 4.13 - 0.14* 0.18* 
ขนาดกลาง 4.27 - - 0.04 
ขนาด฿หญ 4.31 - - - 
* P < .05 
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 จากตารางที่ 5 มื่อทดสอบป็นรายคูกี่ยวกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามขนาดของสถานศึกษา ดยรวม 
พบวา ความคิดห็นของผูบริหารกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดล็กกับผูบริหาร฿นสถานศึกษาขนาดกลาง ละผูบริหาร฿นสถานศึกษาขนาดล็กกับผูบริหาร฿นสถานศึกษา
ขนาด฿หญ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืน เมตกตาง 
 
อภิปรายผล 
 หลังจากวิคราะหแขอมูลลว สามารถนําผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงคแการวิจัยเดดังตอเปนี้ 
 1. การศึกษาทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 พบวาดยรวมอยู฿นระดับมาก พิจารณาป็นรายดานพบวาทุกดานอยู ฿นระดับมาก 
ทั้งนี้อาจนื่องมาจาก การปลี่ยนปลงทางการศึกษา ฿นยุคของการบริหารจัดการศึกษาเทย฿นปใจจุบัน ที่อยูภาย฿ตง่ือนเข 
การปรับปลี่ยน การขงขันกัน พื่อสรางขอเดปรียบ ละความมุงมั่นของสังคม ที่ดํานินเปอยางรวดร็ว ละมี
ความหลากหลายนั้น ตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพ ดยฉพาะดานการศึกษา ซึ่งป็นผลสืบนื่องมาจากการ
ปรับปลี่ยนบริบท ละครงสรางการบริหาร ฿นการบริหารจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวยสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความพรอมที่ตกตางกัน มีศักยภาพตางกัน ประกอบกับมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารการศึกษา พื่อกระจายอํานาจการบริหารละการจัดการศึกษา จากสวนกลางเปยังสถานศึกษา 
องคแกรปกครอง สวนทองถิ่นละชุมชน ดยมุงหวัง฿หการกระจายอํานาจการบริหาร ละการจัดการศึกษา ป็นครื่องมือ
สําคัญที่จะพิ่มประสิทธิผล฿นการจัดการศึกษา พื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีกระจายอํานาจการบริหาร 
ละการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ละการบริหารทั่วเป เปยังคณะกรรมการ 
ละสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา ละสถานศึกษา฿นขตพื้นที่การศึกษาดยตรง ทํา฿หขอบขายภารกิจการบริหาร
ละจัดการศึกษาของสถานศึกษาปลี่ยนเป สถานศึกษามีสถานะป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน บริหารงาน 4 งาน 
คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล ละงานบริหารทั่วเป มีอิสระ฿นการบริหารดานทรัพยากรบุคคล ละมี
อํานาจหนาที่฿นกรอบที่กฎหมาย฿หอํานาจเวสถานศึกษา จะมีอิสระมีความขมข็ง฿นการบริหาร บริหารงานคลองตัว 
รวดร็ว สอดคลองกับความตองการของผูรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ละประทศชาติ การบริหารสถานศึกษา
ที่ป็นนิติบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีขอมูล มีทักษะ฿นการจัดระบบขอมูลสารสนทศ รูจัก฿ชขอมูลสารสนทศ
฿นการบริหารละตัดสิน฿จ รูจักวางผนละดํานินการตามผน ตองศึกษากฎหมาย กฎ ละระบียบที่กี่ยวของ฿ห
ชัดจน บริหาร ละตัดสิน฿จดยองคแคณะบุคคล จัดระบบบัญชี฿หถูกตอง บริหารงานปรง฿ส สุจริต ตรวจสอบเด  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 32) ผลวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญฤทธิ์ รุจิวงษแสิริกุล (2551 : 57-58) 
เดศึกษาละปรียบทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีขต 2 
จํานวน 5 ดานเดกดานทักษะทางทคนิค ดานทักษะทางมนุษยแ ดานทักษะทางความคิดรวบยอด ดานทักษะทางการศึกษา
ละการสอนละดานทักษะทางความรูความคิด จํานกตามตําหนง ขนาดรงรียนละประสบการณแ฿นการทํางาน 
พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีขต 2 ดยรวมละรายดาน
ทุกดานอยู฿นระดับมาก 
 2. การวิคราะหแปรียบทียบทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3  พบวา 
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  2.1 ความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษากี่ยวกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3  จํานกตามประสบการณแ
การ฿นการบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 ท่ีมีประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาตางกัน มีทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 
เมตกตางกัน มื่อพิจารณาป็รรายดานพบวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษา ต่ํา
กวา 10 ปี มีคาฉลี่ยทักษะดานทคนลยีละดิจิทัลสูงต ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ละทักษะดานมนุษย
สัมพันธแ กลับมีคาฉลี่ยต่ํา สวนผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาตั้งต 10 ปีขึ้นเปมี
คาฉลี่ยทักษะดานการทํางานป็นทีม ละทักษะดานทคนลยีละดิจิทัลสูงทั้งนี้อาจนื่องมาจาก ผูบริหารรุน฿หม
นนการ฿ชทคนลยี฿นการบริหารจัดการ ฿ชทคนลยี฿นการสื่อสารสั่งการกับผู฿ตบังคับบัญชา อาจทํา฿หผูบริหาร
฿ชทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมลดลง  
  2.2 ความคิดห็นของผูบริหารสถานศึกษากี่ยวกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามขนาดของ
สถานศึกษา ดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทักษะดาน
การคิดวิคราะหและการคิดสรางสรรคแ ทักษะดานการกปใญหา ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานการทํางานป็นทีม 
ทักษะดานทคนลยีละดิจิทัล ทักษะดานการตัดสินมุงผลสัมฤทธ์ิ ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นเมตกตางกัน ทั้งนี้อาจนื่องมาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบดวยสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความพรอมที่ตกตางกัน มีศักยภาพตางกัน ผูบริหาร฿น
สถานศึกษาขนาดล็กกับผูบริหาร฿นสถานศึกษาขนาดกลาง ละผูบริหาร฿นสถานศึกษาขนาด฿หญ ที่มีขอจํากัด
ทางการบริหาร ชน ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณแ ป็นตน ประกอบกับมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารการศึกษา พื่อกระจายอํานาจการบริหารละการจัดการศึกษา จากสวนกลางเปยังสถานศึกษา 
องคแกรปกครอง สวนทองถิ่นละชุมชน ดยมุงหวัง฿หการกระจายอํานาจการบริหาร ละการจัดการศึกษา ป็น ครื่องมือ
สําคัญที่จะพิ่มประสิทธิผล฿นการจัดการศึกษา พื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีกระจายอํานาจการบริหาร 
ละการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ละการบริหารทั่วเป เปยังคณะกรรมการ 
ละสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษา ละ สถานศึกษา฿นขตพื้นที่การศึกษาดยตรง ทํา฿หขอบขายภารกิจการบริหาร
ละจัดการศึกษาของสถานศึกษาปลี่ยนเป จึงอาจทํา฿หผูบริหารสถานศึกษาตาง ๆ มีทักษะละ฿ชทักษะกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาตกตางกัน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี วงศแสุวรรณ (2550  : 83) เดศึกษา
ทักษะการบริหารของผูบริหารรงรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ตามความคิดห็น
ของผูบริหารละครูผูสอน จํานกตาม ขนาดของรงรียน พบวา ทักษะทางการบริหารของผูบริหารรงรียน ตามความ
คิดห็นของผูบริหารรงรียน ดยภาพรวมละรายดาน มีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สอดคลองกับงานวิจัยของ จํารียง เพบูลยแบ็ญจะ (2550  : 64) เดศึกษาศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา การปรียบทียบทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี จํานกตามวุฒิการศึกษา ขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี ละขนาดสถานศึกษา ดยรวมละรายดาน ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3  จํานกตามประสบการณแการ฿นการบริหารสถานศึกษา 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 ที่มี
ประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาตางกัน มีทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 เมตกตางกัน ดังนั้น ฿นกณฑแ
การพิจารณาการลื่อนขั้นงินดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ จึงเมจําป็นตอง฿ชประสบการณแ฿นการ
บริหารสถานศึกษา มาป็นกณฑแ฿นการพิจารณา ควร฿ชประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ห็น
ผลสําร็จของสถานศึกษาป็นสําคัญ 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาต่ํากวา 10 ปี มีทักษะดาน
ทคนลยีละดิจิทัลสูง ตทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมต่ํา ดังนั้นควรปรับปรุงละ
สงสริมทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม฿หกับผูบริหารที่มีประสบการณแ฿นการบริหาร
สถานศึกษาต่ํากวา 10 ปี สวนผูบริหารที่มีประสบการณแ฿นการบริหารสถานศึกษาตั้งต 10 ปีขึ้นเปมีทักษะดานการ
ทํางานป็นทีมละดานอ่ืน ๆ สูง฿กลคียงกัน 
 3. จากผลการวิจัย พบวา มื่อทดสอบป็นรายคูกี่ยวกับทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ ขต 3 จํานกตามขนาดของสถานศึกษา 
ดยรวม พบวา ความคิดห็นของผูบริหารกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดล็กตกตางกันกับผูบริหาร฿นสถานศึกษาขนาดกลาง ละผูบริหาร฿นสถานศึกษาขนาด฿หญ 
ดังนั้น จึงควรสนับสนุน฿หผูบริหารสถานศึกษาขนาดล็ก เดมีอกาส฿นการ฿ชทักษะการบริหารสถานศึกษาพิ่มขึ้น 
ดยการจัดกลุมครือขายสถานศึกษา หรือการมีอกาสยายขึ้นมาดํารงตําหนง฿นสถานศึกษาขนาดกลางหรือ
สถานศึกษาขนาด฿หญ พื่อการพัฒนาทักษะ฿นการบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความสัมพันธแปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน ละ
พื่อสรางสมการพยากรณแผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัด
หนองคาย ดยการวิจัยผสานวิธี บงการดํานินการป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนดยการวิจัยชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแครูผูสอน จํานวน 6 รูป ผูปกครองของนักรียนจํานวน 6 คน  
฿นรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา฿นจังหวัดหนองคาย ลวนํามาวิคราะหแทําปใจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการรียน ระยะที่ 2 ยืนยันปใจจัยที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการวิจัยชิงปริมาณ ดย
การวัดปใจจัยที่ศึกษาที่เดจากระยะที่ 1 ลวนํามาวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยป็น
นักรียนที่กําลังศึกษาอยู฿นรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ จํานวน 292 คน ซึ่ง
เดมาจากการสุมบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Random Sampling) ครื่องมือที่฿ช฿นการก็บขอมูล เดก 
บบสอบถามปใจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน คาอํานาจจํานกตั้งต .24 ถึง .85 มีคาความช่ือมั่นเด
ทั้งฉบับ .98 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล คือ รอยละ คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
ของพียรแสัน ละการวิคราะหแถดถอยพหุคูณ ดยวิธีขั้นบันเด 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ เดก จตคติทางการรียน (AT) ละคุณภาพการสอนของครู (QI) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ (R) ทากับ .569 R2 ทากับ .776 สดงวาตัวปรพยากรณแสามารถพยากรณแ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน นักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
หงชาติ เดรอยละ 77.6  
 2. สมการพยากรณแปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ขียน฿นรูปคะนนดิบ ละคะนนมาตรฐาน ดังนี้  
  สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ 
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  Y       .518AT +.486QI – 1.525  
  สมการณแพยากรณแ฿นรูปคะนนมาตรฐาน 
  Z y      .628ZAT+.204ZOI  
คําสําคัญ : ปใจจัยที่มีผล, ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน, การวิจัยผสานวิธี  
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the relationship the factor effecting Learning 
achievement and to develop prediction equations to predict the students learning achievement 
in Phrapariyattidham Schools in General Education Division in Nong khai Province by mixed 
method research. The research was divided into two parts. In the first stage, to study the 
relationship the factor effecting Learning achievement by qualitative research, the research 
interviewed 6 teachers and 6 students ‘parents in Phrapariyattidham Schools in General 
Education Division, Nong khai Province and then analyzed the factor effecting learning 
achievement. In stage 2, Confirm the factor effecting learning achievement by quantitative 
research, the measuring the factor in stage 1, then analyzed the multiple regression. The 
subjects, 292 Grade 1 to Grade 6 students who were studying in Semester 2 of the 2016 
academic year, were selected through a multi-stage random sampling technique. The instruments 
used for data collection were questionnaire to investigate factors influencing the students’ 
learning achievement. The discrimination values of the questionnaire were between .24 to .85. 
The overall co-efficient reliability was .98. The statistics used for data analysis were percentages, 
arithmetic means, standard deviation, Pearson’s correlation and multiple regression analysis.  
 The research findings were as follows :  
 1. The factors influencing English learning achievement were attitude (AT) and quality of 
instruction (QI). The correlation coefficient value was .569, and R-square was .324 These proved 
that the predictive variables could predict 32.4 percent of the students ‘learning achievement. 
 2. The prediction equations derived could be written as follows :  
  The prediction equation in the form of raw score :  
  Y       .518AT  .486QI – 1.525  
  The prediction equation in the form of standard score :  
  Z_y =  .431ZAT+.309ZOI  
Keywords : The Factor effecting, Learning Achievement, Mixed Method Research 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด฿หมีการวัดละ
ประมินผลการรียนรู บงออกป็น 4 ระดับ เดก ระดับชั้นรียน ระดับสถานศึกษา ระดับขตพื้นที่การศึกษา ละ
ระดับชาติ ขอมูลการประมิน฿นระดับตาง ๆ ป็นประยชนแตอสถานศึกษา฿นการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
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ผูรียน ถือป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูลชวยหลือ ปรับปรุงกเข สงสริม
สนับสนุน พ่ือ฿หผูรียนเดพัฒนาต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความตกตางระหวางบุคคลที่จํานกตามสภาพปใญหา
ละความตองการ เดก กลุมผูรียนทั่วเป กลุมผูรียนที่มีความสามารถพิศษ กลุมผูรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนต่ํา กลุมผูรียนที่มีปใญหาดานวินัยละพฤติกรรม กลุมผูรียนที่ปฏิสธรงรียน กลุมผูรียนที่มีปใญหาทาง
ศรษฐกิจละสังคม กลุมพิการทางรางกายละสติปใญญา ป็นตน 
 ความมุงหมายของชาติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) หมายถึง การทดสอบพื่อวัดความรูละความคิดของนักรียน฿นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ละ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ละระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดยประมินตามมาตรฐานการรียนรู฿นหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 67 มาตรฐานการรียนรูครอบคลุม 8 กลุมสาระการ
รียนรู ประกอบดวย ภาษาเทย คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม สุขศึกษา ละพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพละทคนลยี ละภาษาตางประทศ (ภาษาอังกฤษ) (สถาบันทดสอบทาง การศึกษา
หงชาติ, 2556 : 32)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน฿นปีการศึกษา 2554 -2556 ทํา฿หห็นวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูรียนทั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ละระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 นั้น มีหลายมาตรฐานละกือบทุกกลุมสาระการรียนรูที่ควรปรับปรุงอยางรงดวน จึงป็นหนาที่
ของหนวยงานทางการศึกษาท่ีกี่ยวของตั้งตระดับกระทรวง ขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารวมเปถึงหนวยยอย ๆ 
฿นช้ันรียนที่ควรตระหนักถึงวิกฤตการณแดังกลาว฿นการกเขปรับปรุง ละพัฒนากระบวนการบริหารวิชาการ การ
จัดกิจกรรมการรียนรูพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูรียนอยางทจริงพื่อ฿หบรรลุ ตามปูาหมายตาม
นยบายทางการศึกษาของประทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ, 2556 : 33) 
 จากปใญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรยีนดังกลาวจึงทํา฿หนักวิจัยหลายทานศึกษาสาหตปุใจจัยที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ซึ่งการที่จะพัฒนาผูรียน฿หประสบผลสําร็จ฿นการรียนเมเดขึ้นอยูกับสติปใญญา
พียงอยางดียว ตยังกี่ยวของกับปใจจัยทางดานที่เม฿ชสติปใญญา เดก สิ่งที่กี่ยวของกับผูรียน คือ ยุทธศาสตรแ
การรียนรูซึ่งยุทธวิธีตาง ๆ ทางการรียนของนักรียน ฿นดานจตคติตอการรียนก็มีอิทธิพลตอนักรียนซึ่งจตคติ
ทางการรียนป็นความรูสึกของบุคคลที่มีตอการคิดหรือทาที่ สดงตอนื้อหาวิชา ละกิจกรรมทางการรียนจึงป็น
สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะตองปลูกฝใง฿หกิดขึ้น฿หห็นถึงกระบวนการ฿ชสติปใญญาหรือความคิดของนักรียน รงจูง฿จ
฿ฝุสัมฤทธ์ิป็นสิ่งที่สําคัญที่กระตุน฿หนักรียนมีความพยายาม฿นการรียนบากบั่น฿นการทํากิจกรรมตาง ๆ ฿หสําร็จ 
ครูผูสอนป็นองคแประกอบที่สําคัญของกระบวนการรียนการสอนครูที่มีบุคลิกภาพดี ละพฤติกรรมการสอนของ
ครูผูสอนมีอิทธิพลตอการรียนรูของผูรียน ละความสามารถของครูป็นตัวปใจจัยที่สําคัญที่จะนําเปทํานายหรือ
คาดหมายคุณภาพของผูรียนเด ผูรียนที่ประสบความสําร็จ฿นชีวิตมักมาจากครอบครัวที่บิดามารดามีจตคติที่ดีตอ
ลูกละมีความสัมพันธแ฿กลชิดกับลกูดูลอา฿จ฿สกับลกูขา฿จ฿หความรักทํา฿หผูรียนรียนเดต็มที่ (Cronbach.1970 
: 112-115) 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของรงรียนพระปริยัติธรรม 
ผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ พบวา คะนนฉลี่ยของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วิชา ภาษาเทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรแ ละวิทยาศาสตรแ มีคะนนต่ํากวาระดับชาติ กลาวคือ คะนนฉลี่ยวิชา
ภาษาเทย รอยละ 39.40 คาฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 26.51 คาฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรแ รอยละ 19.69 ละ
คาฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรแ รอยละ 27.98 สําหรับคะนนฉลี่ยของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ภาษาเทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม คณิตศาสตรแ ละวิทยาศาสตรแ มีคะนนต่ํากวาระดับชาติ 
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กลาวคือ คะนนฉลี่ยวิชาภาษาเทย รอยละ 36.42 คาฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม รอยละ 29.78 
คาฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 20.72 คาฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรแ รอยละ 15.14 ละคาฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรแ รอย
ละ 23.31 (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของรงรียนพระปริยัติธรรม ผนก
สามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ. 2559:35) จากขอมูลดังกลาวจะห็นวาคะนน ฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ละช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของรงรียนพระปริยัติธรรม 
ผนกสามัญศึกษาทั่วประทศ อยู฿นระดับกวารอยละ 50 ซึ่งถือวาป็นระดับที่ต่ําอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยสถาบันวิจัยพื่อประมินละออกบบนยบาย (Research Institute for Policy Evaluation and 
Design : RIPED) พบวา สภาวะการศึกษาเทย ปี 2558 – 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู฿นกณฑแต่ํา หากพิจารณาจากคะนนบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ 
O-NET วิชาที่มีผลการทดสอบต่ําที่สุด คือ คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสน฿จศึกษาปใจจัยที่มี
ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย : การวิจัย
ผสานวิธีจากปใจจัยสาหตุปใจจัยดานคุณลักษณะของผูรียน เดก จตคติตอการรียน รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิ ละปใจจัย
สนับสนุนอีก เดก  คุณภาพการสอนของครู การจัดบรรยากาศ฿นหองรียน บุคลิกภาพของครู ละสื่อการรียนการ
สอน พื่อนําผลการศึกษาปใจจัยดังกลาวป็นขอสนทศ฿หครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ตลอดจนผูที่มีสวนกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาเดนําเปปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนการสอน฿หมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะทํา฿หผูรียน
ประสบผลสําร็จ฿นการรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนท่ีสูงขึ้น 
 จากนวคิด ทฤษฎี ละปใจจัยที่กลาวมาขางตนจะห็นเดวามีหลายนวคิด หลายทฤษฎี ละหลายปใจจัย
ที่สงตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียน นวคิดละทฤษฎีปใจจัยตาง ๆ หลานี้ลวนตป็นการวิจัยชิงปริมาณที่
มุงนนการทดสอบหรือยืนยันนวคิดทฤษฎีละพื่ออธิบายหรือพยากรณแขอมูล ซึ่ งทฤษฎีละตัวปรที่฿ชอาจเม
สะทอนปใญหาที่ทจริง นื่องจากมุงนนการทดสอบนวคิดทฤษฎีละสมมติฐานป็นสวนมาก ผูวิจัยจึงลือก฿ชวิจัย
บบผสานวิธี ซึ่งนนทั้งการวิจัยบบคุณภาพละการวิจัยชิงปริมาณ ริ่มตนดวยการวิชัยชิงคุณภาพพื่อศึกษา
ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนละพื่อยืนยันปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักรียน ดยการวิจัยชิงปริมาณ ผลการวิจัยที่เดนอกจากจะปน็ขอคนพบถึงปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียน
ลวยัง฿หสารสนทศพิ่มติมดานทคนิควิธีที่฿ช฿นการวิจัยคือวิธีวิจัยบบผสานวิธี (mixed-method research) ที่
ชวย฿หผูวิจัยเดคําตอบของการวิจัยที่มีความลึกซึ้งละครอบคลุมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความสัมพันธแปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม 
ผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย 
 2. พื่อสรางสมการพยากรณแผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญ
ศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย 
 สมมติฐานการวิจัย 
 มีปใจจัยบางประการที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียน฿นรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญ
ศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรูหรือทักษะที่ตอง฿ชสติปใญญาละสมรรถภาพทางสมองที่เดรับ
มาจากการสั่งสอนสดงออกมา฿นรูปความสําร็จสามารถวัดเดดยการสดงออก  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดํานินการวิจัย 2 ระยะ ตามลักษณะกระบวนการวิจัยผสานวิธี (Mixed 
Method Research) มีการดํานินการ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการวิจัยชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณแครู
ละผูปกครองนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย  ลวนํามาวิคราะหแทํา
ปใจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียน ดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 ผ๎ูให๎ข๎อมูลสําคัญ เดก ครูผูสอนจํานวน  6 รูป ละผูปกครองจํานวน 6 คน 
 1. ศึกษาหลักสูตรละอกสารที่กี่ยวของกับกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียน 
 2. ศึกษาอกสารกี่ยวกับการสรางตารางวิคราะหแตัวปรปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน 
 3. ศึกษาอกสารกี่ยวกับการสรางบบสัมภาษณแ ละกําหนดกรอบนื้อหาการสัมภาษณแกี่ยวกับปใจจัยที่
มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียน 
 4. สรางบบสัมภาษณแกี่ยวกับกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนดยสรางบบ
สัมภาษณแบบมีครงสราง (Structure Interview) พื่อนําเป฿ชสัมภาษณแ ครู ผูปกครองนักรียนรงรียนพระปริยัติ
ธรรม ผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ จํานวน 12 รูป   
 5. นําบบสัมภาษณแที่สรางสร็จสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ พื่อตรวจสอบความถูกตองดาน
ความหมาะสมทางการ฿ชภาษา ละหัวขอท่ี฿ช฿นการสัมภาษณแครอบคลุมรื่องที่ตองการศึกษาหรือเม 
 6. นําบบสัมภาษณแที่ผานการปรับปรุงกเขลวเป฿หผูช่ียวชาญพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับนิยามศัพทแ 
 7. นําบบสัมภาษณแที่ผานการพิจารณาละตรวจสอบจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวกลับมา
ปรับปรุงกเข  ละพิ่มติม฿นสวนท่ีมีความบกพรอง 
 8. นําบบสัมภาษณแที่เดเปก็บรวบรวมขอมูล 
 ระยะที่ 2  ยืนยันปใจจัยที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการวิจัยชิงปริมาณ ดยการ
วัดปใจจัยที่ศึกษาเดจากระยะที่ 1 ลว นํามาวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
 ประชากร ประชากร คือ นักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาครียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ที่กําลัง
ศึกษา฿นรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย ทั้ง 12 รงรียน จํานวน 1,081 รูป 
(สํานักงานกลุมรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 8.2559 :1-2) 
 กลุํมตัวอยําง ฿นการวิจัยครั้งนี้จะก็บรวบรวมขอมูลดย฿ชบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กระจาย฿น
รงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษาทั้ง 12 หง ฿นจังหวัดหนองคาย ผูวิจัยจึงกําหนดวิธีการหากลุมตัวอยาง
ดยคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดยการ฿ชสูตรของทาร ยามาน เดหนวยตัวอยาง 291.96 ตัวอยาง ละพื่อ฿ห
ป็นตัวลขจํานวนต็มพื่อ฿หงายตอการก็บขอมูล ผูวิจัยเดปใดศษจาก 0.96 ป็น 1 นื่องจากมีคามากกวา 0.5 
ดังนั้นจํานวนของกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ จึงกําหนดป็น จํานวน 292 รูป 
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 วิธีสร๎างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช๎ในงานวิจัย  
 1. บบสอบถามปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน จํานวน 1 ฉบับ มีวิธีการสรางละ
หาคุณภาพบบสอบถาม ดังนี้  
  1.1 ศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของตัวปรที่ป็นปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักรียนพื่อกําหนดนิยามละครงสรางของตัวปรที่ตองการวัดจากนิยามนํามาสรางขอคําถาม พื่อ฿ชวัดปใจจัยชิง
สาหตุดานตาง ๆ ดยศึกษาลักษณะการสรางขอคําถามจากอกสารที่กี่ยวของละบบสอบถามของคนอื่น ๆ ที่เด
วิจัย฿นรื่องคลายกันดยปรับปรุงภาษา฿หหมาะสมกับวัยของกลุมตัวอยางละสอดคลองกับนิยามศัพทแฉพาะ  
  1.2 สรางบบสอบถามตามคุณลักษณะตาง ๆ ดยสรางป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิคิรแท (เพศาล วรคํา. 2555 : 245 – 253) 
  1.3 นําบบสอบถามที่สรางสร็จลวสนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองหมาะสม ละนําเปปรับปรุงกเขตามคํานะนํา 
  1.4 นําบบสอบถามที่ปรับปรุงตามขอสนอของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ จากนั้นนํา
บบสอบถามที่ปรับปรุงกเขลวสนอตอผูชี่ยวชาญ พื่อพิจารณาความตรงชิงนื้อหา (Content Validity) ความ
ถูกตองหมาะสมของภาษาที่฿ชตามที่นิยามเวละหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของขอความพรอมนํา
ขอสนอนะมาปรับปรุงกเขผูช่ียวชาญที่฿หความอนุคราะหแตรวจสอบครื่องมือ จํานวน 5 ทาน 
  1.5 นําบบสอบถามที่ปรับปรุงตามความห็นของผูช่ียวชาญลวเปทดลอง฿ช (Try – out) จํานวน 
50 รูป ที่เม฿ชกลุมตัวอยาง  
  1.6 ทําการวิคราะหแคาอํานาจจํานกรายขอดย฿ชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวาง คะนนตละขอ
กับคะนนรวม (Item Total Correlation) ลวกําหนดคัดลือกฉพาะขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เดขอ
คําถามจํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจํานกตั้งต .24 ถึง .85 ละหาคาความช่ือมั่นของบบสอบถาม ดย฿ช

สัมประสิทธ์ิอลฟา (α – coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) ทากับ .91 
  1.7 จัดพิมพแบบสอบถามละนําเป฿ชจริง 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ระยะที่ 1  ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการวิจัยชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณแครู 
ผูปกครองของนักรียนรงรียนพระปรยิัติธรรม ผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัดหนองคาย ลวนํามาวิคราะหแทําปใจจัย
ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียน ดยมีขอบขต ดังนี้ 
 1. ขอบด๎านเขตแหลํงข๎อมูล 
  ผู฿หขอมูล ประกอบดวย ครูละผูปกครองของนักรียน฿นรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา 
฿นจังหวัดหนองคาย จํานวน 12 รูป เดมาดยการลือกบบจาะจง จาก 6 รงรียน จํานวน 12 คน ดังนี้ 
  1.1 ครูผูสอน 6 รูป  
  1.2 ผูปกครอง 6 คน 
 2. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  นื้อหาที่เดศึกษา฿นระยะนี้ ป็นปใจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักรียน เดก ปใจจัยดานตัวผูรียน 
ละปใจจัยสนับสนุน 
 3. ขอบเขตด๎านตัวแปร 
  ตัวปรที่ศึกษา เดก ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียน  
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 ระยะที่ 2  ยืนยันปใจจัยที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยการวิจัยชิงปริมาณ ดยการ
วัดปใจจัยที่ศึกษาเดจากระยะที่ 1 ลว นํามาวิคราะหแการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression)ดยมีขอบขตดังนี ้
 1. ขอบเขตด๎านแหลํงข๎อมูล 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 ฿นรงรียนพระปริยัติธรรม 
ผนกสามัญศึกษา ฿นจังหวัดหนองคายปีการศึกษา 2559 จํานวนนักรียน 1,081 รูป จาก 12รงรียน (สํานักงาน
กลุมรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษากลุมที่ 8 . 2559 : 1-2) 
  1.2 กลุํมตัวอยําง 
   กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้คํานวณดย฿ชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ของทาร 
ยามาน (Taro Yamane.1973:125: อางถึง฿น เพศาล วรคํา. 2555 :101) ที่ระดับความช่ือมั่น 95% เดขนาดกลุม
ตัวอยาง 292  รูป วิธีการลือกกลุมตัวอยางดย฿ชการสุมบงช้ัน 
 2. ขอบเขตด๎านตัวแปร 
  ตัวปรที่ศึกษา เดก ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน 2 ดาน คือ 1) ปใจจัยดาน
ตัวผูรียน 2) ปใจจัยสนับสนุน  
 
ผลการวิจัย 
 1. ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ เดก จตคติทางการรียน (AT)  ละคุณภาพการสอนของครู (QI) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณ (R) ทากับ .569 R2 ทากับ .342 สดงวาตัวปรพยากรณแสามารถพยากรณแ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน นักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
หงชาติ เดรอยละ 32.4 
 2. สมการพยากรณแปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ขียน฿นรูปคะนนดิบ ละคะนนมาตรฐาน ดังนี้ 

 สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ     = .518AT +.486QI – 1.525 

 สมการณแพยากรณแ฿นรูปคะนนมาตรฐาน        =  .431ZAT+.309ZOI 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญ
ศึกษา฿นจังหวัดหนองคาย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ อภิปรายผลของ การวิจัยเดดังนี้ 
 1. ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ เดก รงจูง฿จ฿ฝุ สัมฤทธ์ิ ละคุณภาพการสอนของครู ทั้งนี้ป็นพราะ 
  1.1 จตคติทางการรียน (AM) มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน พราะป็นรงขับที่อยูภาย฿นตัวต
ละคนพื่อ฿หสําร็จอยางที่฿จตั้งเว ดังท่ี พรกมล  ชางทอง (2551 : 42) ละ กชนันทแ  ขมอาวุธ (2549 : 47) สรุปเว
วา จตคติ หมายถึง ความรูสึกทาทีหรือความนมอียงทางจิต฿จของนักรียนที่มีตอสิ่งตาง ๆ อันกิดจากการรียนรู
ละประสบการณแ ซึ่งทํา฿หพรอมที่จะสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งวดลอมหรือสิ่งราตาง ๆ เป฿นทางบวก ทางลบ
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หรือป็นกลาง ละจตคติของนักรียนที่มีตอสิ่ง฿ด ๆ นั้นสามารถสรางละปลี่ยนปลงเด ซึ่งสอดคลองกับ
ภาณุวัฒนแ  สมร (2551 : 53) ที่กลาวาจตคติคือสิ่งหนึ่งทั้ง฿นทางบวกหรือทางลบชอบหรือเมชอบ ห็นดวยหรือเม
ห็นดวย การยอมรับหรือเมยอมรับ ละจตคติสามารถสรางเดละสามารถปลี่ยนปลงเดจากการรียนรูทางสังคม
สภาพวดลอมรอบตัวละสิ่งรา฿หกิดการปลี่ยนปลง ละรณุกา  หนูวัฒนา (2551 : 94) เดพบวาปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เดก ปใจจัยผูรียนดานจตคติตอการรียนภาษาอังกฤษ ปใจจัยดานรงรียน ละ
ปใจจัยดานครอบครัว ละสอดคลองกับรวดี  จันทรแรัศมีชติ (2552 : 106-114) เดศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคอมพิวตอรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษา ผล
การศึกษา พบวาปใจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชาคอมพิวตอรแ เดก จตคติตอการรียนวิชา
คอมพิวตอรแ รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ดานคอมพิวตอรแ การสนับสนุนของผูปกครองดานคอมพิวตอรแ ลักษณะกายภาพ
ของรงรียนดานคอมพิวตอรแ ละพื้นฐานความรูดิมละปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออม เดก ความสัมพันธแระหวาง
นักรียนกับพื่อนดานคอมพิวตอรแ ความตั้ง฿จรียนวิชาคอมพิวตอรและคุณภาพการสอนของครูคอมพิวตอรแ 
  1.2 คุณภาพการสอนของครู (QI ) ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนจะสูงหรือต่ํา ลง ขึ้นอยูกับคุณภาพการจัด
กระบวนการรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคลองกับการคนพบของ อรทัย  จัน฿ด (2553 : 80 – 81) พบวา ปใจจัยชิง
สาหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เดก คุณภาพการสอนของครู บุคลิกภาพของครู 
บรรยากาศ฿นช้ันรียน จตคติตอการรียน ภาษาอังกฤษ ความตั้ง฿จรียน อัตมนทัศนแกี่ยวกับตนอง ละรงจูง฿จ
฿ฝุสัมฤทธ์ิ ละทิพสุคนธแ  วะจีประศรี (2554 : 147 - 148) เดทําการวิจัยรื่องปใจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา
คณิตศาสตรแรื่องภาคตัดกรวยของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาหนองคายขต 1 
พบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลทางออมอยางดียวที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณติศาสตรแ รื่องภาคตัดกรวย คือ 
มนภาพกี่ยวกับตนอง คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตรแ ความถนัดทางการรียนคณิตศาสตรแ บรรยากาศ฿นช้ัน
รียน จตคติตอครูผูสอน ละการคิดวิคราะหแปใจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงละออมที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
วิชาคณิตศาสตรแ รื่องภาคตัดกรวย คือ ความอา฿จ฿สของผูปกครอง รงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์ความรูพื้นฐาน ละจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรแ ปใจจัยที่มีอิทธิพลดยรวมสูงสุดตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตรแ รื่องภาคตัดกรวย 
คือ ความอา฿จ฿สจากผูปกครอง ละวลาที่฿ช฿นการศึกษาพิ่มติม 
 2. สมการพยากรณแปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการนักรียนรงรียนพระปริยัติธรรม ผนสามัญศึกษา
฿นจังหวัดหนองคาย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ขียน฿นรูปคะนนดิบ ละคะนนมาตรฐาน ดังนี้ 

 สมการพยากรณแ฿นรูปคะนนดิบ                   = .518AT +.486QI – 1.525 

 สมการณแพยากรณแ฿นรูปคะนนมาตรฐาน       =  .431ZAT+.309ZOI 

 

ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. ควรสงสริมละสนับสนุน฿หนักรียนเดกิดการสรางจตคติทางการรียน฿หม ความตั้ง฿จ฿นการรียน
การสอนมากขึ้น ดวยวิธีการสอนที่หลากหลายละตรียมการสอนมาป็นอยางดีพื่อกระตุน฿หผูรียนมีความสน฿จ 
ตั้ง฿จรียนละกิดรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธ์ิทางการรียนพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการรียน฿หสูงขึ้น 
 2. ควรกระตุน฿หผูรียน กิดกระบวนการรียนรูที่หลากหลาย กิดความกระตือรือรน฿นการรียนละ
ครูผูสอนควรมีการ ปรับปรุงละพัฒนาตนองอยูสม่ําสมอ จะทํา฿หผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนพิ่มสูงขึ้น  
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 ข๎อเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรหาวิธีการจัดกิจกรรมพื่อสงสริม฿หนักรียนกิดจตคติทางการรียนพื่อกระตุน฿หนักรียนเดทํา
กิจกรรมรวมกัน กิดกระบวนการรียนรูรวมกัน  
 2. ครูผูสอนควร฿ชทคนิคการจัดตรียมผนการรียนรูละปรับ฿หมีความสอดคลอง ตอบริบทของ
นักรียน฿นตละทองถิ่นตามความหมาะสม 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายพื่อศึกษาละปรียบทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง  สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ  ขต  3 จํานกตามประสบการณแการปฏิบัติงานละขนาดของ
รงรียน กลุมตัวอยางท่ี฿ช฿นงานวิจัย เดมาจากการสุมตามระดับช้ันอยางป็นสัดสวนตามขนาดของรงรียนป็นครู
฿นรงรียนขนาดล็ก จํานวน 61 คน รงรียนขนาดกลาง จํานวน 223 คน ละรงรียนขนาด฿หญ จํานวน 59 คน 
รวมทั้งสิ้น 343 คน ครื่องมือที่฿ช฿นงานวิจัยป็นบบสอบถามมี 3 ลักษณะ เดก บบตรวจสอบรายการ บบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ละบบปลายปิด ที่มีคาความช่ือมั่น 0.98 สถิติที่฿ช เดก ความถี่ รอยละ 
คาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดย฿ชการทดสอบคาทีละการวิคราะหแความปรปรวน
ทางดียวละการทดสอบรายคู ตามวิธีการของชพฟุ ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดห็นกี่ยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาพอพียง  สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อ
พิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานอยู฿นระดับมากชนกัน 2) การปรียบทียบความคิดห็นกี่ยวกับสภาพการ
บริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่กา รศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกตาม
ประสบการณแการปฏบิัติงาน ดยรวมละรายดาน ทั้ง 4 ดาน เดก ดานการบริหารจัดการสถานศกึษาดานหลักสูตร
ละการจัดการรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน ละดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานกตามขนาดของรงรียน ดยรวมละรายดานทุกดาน
ตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาพอพียง  
 
ABSTRACT 
 The research aimed to study and compare the opinions states of administration of the 
sufficiency school under  Buriram Primary Education Service Area Office 3, distributed by the 
teachers classified by teaching experiences and school sizes. The sample used in this 343 
personnel, 61 teachers in school size mini, 223 teachers in school size middle and 59 teachers in 
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school size wide, selected using proportional stratified random sampling. The research instrument 
used was a-3 part questionnaire, including checklist, 5 rating scale, and open-ended form. With 
confidence 0.98. The statistic used were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested using t-test, one-way analysis of variance, and pair comparisons by Scheffe 
method test.  The findings were as follows: 1) the opinions on the states of administration of the 
sufficiency school under  Buriram Primary Education Service Area Office 3, already mentioned both 
in overall and each aspect were at a high level; 2) The comparison of opinions on the states of 
administration of the sufficiency school under  Buriram Primary Education Service Area Office 3 in 
item of teaching experiences in four aspects include administration management, curriculum and 
instruction, student development activity arrangement, and school personnel development were 
statistical significant different at the level of .05. When classied by school size as awhole, it was 
significant different at the level of .05.  
Keywords : School Administration, Sufficiency School 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 พระบาทสมด็จพระจาอยูหัวภูมิพลอดุลยดช ทรงมีพระราชดํารัสนะนําปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กประชาชนชาวเทย พื่อ฿ชป็นนวทาง฿นการประยุกตแ฿ช฿นบริบทตาง ๆ ทั้งดานการบริหารงานระดับประทศ 
ความมั่นคงทางศรษฐกิจ การบริหารจัดการองคแกร หรือการดํานินชีวิต฿นระดับครอบครัว ดวยวิธีการที่ประหยัด 
ระมัดระวัง ตถูกตองตามหลักวิชา พื่อ฿หกิดความมั่นคง฿นการดํานินชีวิต จึงคอยสรางสริมความจริญ฿นขั้นที่
สูงขึ้นตามลําดับตอเป (อําพน กิตติอําพน.  2550 : 12) 
 ภาย฿ตหลักการที่สําคัญ฿นการนําปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาป็นนวทาง฿นการพัฒนา หากมุงผลถึง
ความยั่งยืนอยางทจริง จะตองริ่มปลูกฝใงหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หกประชาชนตั้งตอยู฿นวัยด็กหรือ
ยาวชนดยริ่มจาก การปลูกฝใงผานระบบการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนยบายนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง มาจัดป็นหลักสูตรการจัดการรียนการสอน การขับคลื่อนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดา น
การศึกษานนท่ีการปลูกฝใง฿หด็กละยาวชน฿นทุกระดบันอมนําหลกัปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา฿ชป็นหลกั฿จ
หรือหลักคิด หลักการทํางานละหลักปฏิบัติ฿นชีวิตประจําวัน การนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงบรรจุเว฿น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ พื่อ฿หป็นกรอบละนวทาง฿นการพัฒนายาวชนรุน฿หม ฿หมีคานิยมละ
อุปนิสัยอยูอยางพอพียง (ศูนยแศึกษาศรษฐกิจพอพียง.  2554 : 35)  
 สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ป็นหนวยงานทางการศึกษาที่จะตองดํานินการ
ขับคลื่อนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา ละพื่อป็นการสรางความขา฿จ฿หผูบริหารสถานศึกษา
พอพียง ครูละบุคลากร เด฿ชป็นนวทาง฿นการปฏิบัติละพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีผลตอการ
ปลูกฝใงคุณลักษณะที่พึงประสงคแ฿หนักรียนมีจิตสํานึกของการดํานินชีวิตตามนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง฿หสอดคลองกับ บริบทสังคม จึงสงสริม฿หตละรงรียนดํานินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง฿หกิดผลลัพธแอยางป็นรูปธรรมที่ชัดจน ชน ครงการกษตรพื่ออาหารกลางวัน ครงการ
ออมทรัพยแ อยางเรก็ตามมการดํานินงานที่ผานมาจะเดรับผลลัพธแที่ชัดจน ตงานวิจัยกี่ยวกับปรัชญาศรษฐกิจ
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พอพียงที่ผานมา พบวา มีปใจจัยง่ือนเขหลายประการที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง จากงานวิจัย พบวา ประสบการณแกี่ยวกับปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของครู ละขนาดของ
รงรียนมีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ซึ่งตละรงรียนผานการประมินการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ฿นระยะวลาที่ตกตางกัน ซึ่งปใจจัยดังกลาวอาจสงผลตอ
การบริหารสถานศึกษาพอพียงของตละรงรียนที่ขารวมรับการประมิน฿นชวงวลาที่ตางกัน (ระพีพรรณ คณา
ฤทธิ์.  2554 : 79) 
 จากความป็นมาละความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสน฿จศึกษาความคิดห็นของครู
กี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 วามี
การรับรูการดํานินการขับคลื่อนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา อยู฿นระดับ฿ด พื่อป็นขอมูลละ
นวทาง฿นการพัฒนาสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน฿หมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลดียิ่งขึ้นตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ  ขต 3 
 2. พื่อปรียบทียบความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ  ขต 3 จํานกตามประสบการณแการปฏิบัติงานละขนาดของรงรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 เดกําหนดตัวปรที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. ตัวปรอิสระ 
  1.1 ประสบการณแการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ประสบการณแการปฏิบัติงาน ต่ํากวา 10 ปี ละ 
10 ปี ข้ึนเป 
  1.2 ขนาดของรงรียน ประกอบดวย รงรียนขนาดล็ก ขนาดกลาง ละขนาด฿หญ  
 2. ตัวปรตาม คือ สภาพสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ตามความคิดห็นของครู฿น 4 ดาน คือ 
  2.1 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.2 ดานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน 
  2.3 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน 
   2.4 ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
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   ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 
 

สถานภาพของผูตอบบบสอบถาม ดังนี้ 
1.  ประสบการณแการปฏิบัติงาน บงป็น 
     1.1  ต่ํากวา 10 ปี 
     1.2  10 ปี ขึ้นเป 
2.  ขนาดของรงรียน 
     2.1 ขนาดล็ก 
     2.2 ขนาดกลาง 
     2.3 ขนาด฿หญ 

 สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ 
ขต 3 ตามความคิดห็นของครู฿น 4 ดาน คือ 
     1.  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     2.  ดานหลักสูตรละการจัดการรียน 
          การสอน 
     3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน 
     4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง  หมายถึง รงรียนที่มีการจัดกระบวนการรียนการสอนละ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ประกอบดวย 
  1.1 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดํานินงานนยบาย ผนงานครงการ
ดยนอมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมาขับคลื่อน฿นสถานศึกษา ฿นดานวิชาการที่สงสริมการบูรณาการ
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการรียนรู ดานงบประมาณ มีการวางผนการบริหารจัดการงบประมาณการ
ดํานินการตามผนงาน งบประมาณ ติดตามผลการดํานินงานของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ดานบริหารทั่วเป บริหารอาคารสถานที่ ละจัดการหลงรียนรู฿นสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียงการประสานสัมพันธแกับชุมชน฿หมีสวนรวม฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู พื่อสงสริมคุณลักษณะ
อยูอยางพอพียงของผูรียน  
  1.2 ดานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการรียน การสอนที่มี
หลักสูตรหนวยการรยีนรูหลักปรชัญาของศรษฐกิจพอพียง ตามมาตรฐานการรียนรู จัดทําผนการจัดการรียนรูที่
บูรณาการหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มีการนิทศ ติดตาม ประมินผล การนําหนวยการรียนรูหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียงเป฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู มีการศึกษาวิคราะหแ วิจัย พื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
รียนรู หนวยการรียนรูหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง การจัดทําหลงรียนรู฿นสถานศึกษา฿ชหลงรียนรู ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น฿นชุมชนที่สริมสรางพัฒนา คุณลักษณะ “อยูอยางพอพียง” ของผูรียน  
  1.3 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมนะนว ระบบดูลชวยหลือผูรียน
฿หผูรียนเดรูจักการวางผนชีวิตตนอง ฿หสอดคลองกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มีระบบดูลชวยหลือ
ผูรียน ฿หสามารถกปใญหา ละพัฒนาตนองเดอยางสอดคลองกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง การจัด
กิจกรรมนักรียน กิจกรรมลูกสือ นตรนารี มีผนงานครงการกิจกรรมนักรียน กิจกรรมพื่อสังคมละสาธารณะ
ประยชนแ สงสริม฿หมีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มีการประยุกตแ฿ชภูมิปใญญา
ทองถิ่นวัฒนธรรม หลักคําสอนทางศาสนา ฿นการจัดกิจกรรมนักรียน ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมี
กิจกรรมพื่อสงสริมสนับสนุน฿หผูรยีนกิดจิตอาสา ละมีสวนรวม฿นกิจกรรมพื่อสงัคมละสาธารณประยชนแ ตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง   
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  1.4 ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง การสรางความรู ความขา฿จ ละตระหนัก฿น
คุณคาของหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มีการจัดทําผนงาน ครงการพัฒนาบุคลากร ติดตามผลการ
ดํานินงานขยายผล ละผยพรผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง การขารวมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหลงรียนรูตาง ๆ พื่อสงสริมการประยุกตแ฿ชหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿นการ
ดํานินชีวิตละปฏิบัติภารกิจหนาที่ สงสริม฿หบุคลากรสวงหาความรูกี่ยวกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
อยางสม่ําสมอ จัดกิจกรรมสงสริมการดํานินชีวิตละปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
กบุคลากรของสถานศึกษา  
 2. ประสบการณแการปฏิบัติงาน  หมายถึง ระยะวลาตั้งตการบรรจุละตงตั้ง฿หดํารงตําหนงครู หรือ
ระยะวลาตั้งตมีการจาง฿หดํารงตําหนงครูอัตราจางจนถึงปใจจุบัน ฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกเด ดังนี้ 1) ต่ํากวา 10 ปี 2) 10 ปี ข้ึนเป 
 3. ขนาดของรงรียน หมายถึง ขนาดของรงรียนที่บงตามกณฑแของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1 รงรียนขนาดล็ก  ท่ีมีจํานวนนักรียน 1-120 คน 
  3.2 รงรียนขนาดกลาง  ที่มีจํานวนนักรียน 121-300 คน 
  3.3 รงรียนขนาด฿หญ  ท่ีมีนักรียนตั้งต 301 คนขึ้นเป 
 4. ครู หมายถึง ขาราชการครูที่ป็นผูสอน ทําหนาที่ปฏิบัติการสอน฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 
 5. สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 หมายถึง หนวยงานที่มีรูปบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยสถานศึกษา จํานวน 216 รงรียน ดยมีพื้นที่อยู฿น 8 อําภอ คือ อําภอ
นางรอง อําภอละหานทราย อําภอหนองกี่ อําภอหนองหงสแ อําภอปะคํา อําภอนนสุวรรณ อําภอฉลิมพระ
กียรติ ละอําภอนนดินดง ของจังหวัดบุรีรัมยแ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง ประชากร฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยแ ขต 3 จํานวน 2,962 คน กลุมตัวอยาง คือ ครู ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 
ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดย฿ชตารางครซี ละมอรแกน (krejcie and MorGan) เดจํานวน 343 คน 
ประกอบดวย ครู฿นรงรียนขนาดล็ก จํานวน 61 คน ครู฿นรงรียนขนาดกลาง จํานวน 223 คน ละครู฿นรงรียน
ขนาด฿หญ จํานวน 59 คน เดมาดยการสุมตามระดับช้ันอยางป็นสัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดของรงรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม มี 3 ลักษณะ เดก บบตรวจสอบรายการ บบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ละบบปลายปิด 
 ขั้นตอนการสรางบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษานวคิด ทฤษฎี หลักการจากอกสาร ตํารา ละผลงานวิจัย
ที่กี่ยวของกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 
2) กําหนดจุดมุงหมาย฿นการสรางบบสอบถาม 3) ศึกษาวิธีการสรางบบสอบถามพื่อก็บรวบรวมขอมูล 4) นํา
ขอมูลที่เดจากการศึกษาคนความาสรางบบสอบถาม ลวนําบบสอบถามที่สรางขึ้น สนออาจารยแที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแ พื่อตรวจสอบความถูกตอง ละ฿หขอสนอนะ฿นการปรับปรุงกเข 5)ปรับปรุงกเขบบสอบถาม
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ตามคํานะนําของอาจารยแ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ลวนํา เป฿หผูช่ียวชาญตรวจสอบความที่ยงตรงชิงนื้อหา 
(Content Validity) พื่อหาคา IOC จํานวน 3 ทาน ผลปรากฏวา ผานกณฑแทุกขอ ดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67–1 
ซึ่งผานกณฑแทุกขอ 6) นําบบสอบถามที่เดจากการตรวจสอบ  จากผูช่ียวชาญมาปรับปรุงกเขลวนําสนอ
อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพิจารณาอีกครั้ง พื่อที่จะเดบบสอบถามที่สมบูรณแยิ่งขึ้น กอนจะนําเปทดลอง฿ช 7) 
นําบบบบสอบถามเปทดลอง฿ช (Try out) กับครู สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 2 
ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พื่อนําผลที่เดมาหาคุณภาพของบบสอบถามปรากฏวา ผานกณฑแ
ทุกขอ ละมีคาความช่ือมั่นทากับ 0.98 ซึ่งมีคาสูง 8) นําบบสอบถาม มาจัดพิมพแป็นฉบับสมบูรณแ พื่อนําเป฿ช
ก็บรวบรวมขอมูล 
 การก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดํานินการดยสงบบสอบถามละหนังสือถึงครูที่ป็นกลุมตัวอยาง  
ลวขอรับคืนดวยตนองภาย฿นวลาที่กําหนด กรณีมีบบสอบถามที่เมเดรับคืน ผูวิจัยดํานินการติดตามดวยตนอง
ผลปรากฏวาสามารถก็บรวบรวมกลับคืนมาเด 343 ฉบับ คิดป็นรอยละ 100 
 การวิคราะหแขอมูล ตอนที่ 1) ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ตอนที่ 2) ศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ตอนที่ 3) ปรียบทียบความคิดห็น
ของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 
จํานกตามประสบการณแการปฏิบัติงาน ละขนาดของรงรียน ตอนที่ 4) ความคิดห็นละขอสนอนะกี่ยวกับ
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 
 สถิติที่฿ช฿นการนําสนอขอมูล  
 1. สถิติที่฿ช฿นการตรวจสอบคุณภาพของครื่องมือ 1) หาคาอํานาจจํานก ดย฿ชคา t-test 2) คาความ
ชื่อมั่นของบบสอบถาม ดย฿ชสัมประสิทธ์ิอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
 2. สถิติพื้นฐาน 1)รอยละ (Percentage) 2) คาฉลี่ย (Mean) 3) สวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถิติที่฿ช฿นการทดสอบสมมติฐาน1) จํานกตามประสบการณแการปฏิบัติงาน ดยการวิคราะหแคา t – test 
Independent 2) จํานกตามขนาดของรงรียน ดยการวิคราะหแความปรปรวนทาง F – test มื่อพบความตกตาง
ของคาฉลี่ย฿นตละดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลวจะ฿ชวิธีการปรียบทียบความตกตางรายคู 

ตามวิธีการของชฟฟุ (Scheffemethod) 
 

ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 1 ผลการวิจัย พบวา 
 

ตารางที่ 1 คาฉลี่ยละสวนบี่ยงบนมาตรฐานของสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง ตามความคิดห็นของครู 
 สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ดยรวมละรายดาน 

ด๎าน สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง X  S.D ความหมาย อันดับท่ี 

1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 4.08 0.52 มาก 3 
2 หลักสูตรละการจัดการรียนการสอน 4.06 0.50 มาก 4 
3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน 4.10 0.55 มาก 2 
4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 4.11 0.50 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.49 มาก  
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 จากตารางที่ 1 พบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง ตามความคิดห็นของครู สังกัดสํานักงานขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( X = 4.09) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานอยู
฿นระดับมาก ชนกัน ดยรียงลําดับจากดานที่มีคาฉลี่ยสูงเปหาต่ําเดดังนี้ ดานการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษา 

( X = 4.11) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน ( X = 4.10) ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ( X = 4.08) ละ

ดานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน ( X = 4.11) ตามลําดับ 
 วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อที่ 2 ผลการวิจัย พบวา 
 

ตารางที่ 2 ปรียบทียบความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกตามประสบการณแการปฏิบัติงานดยรวมละ รายดาน 

ด๎าน สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง 
ประสบการณ๑การปฏิบัติงาน 

t 
p-

value 
ตํ่ากวํา 10 ปี 10 ปี ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D 
1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 4.21 0.56 4.01 0.48 3.38* .00 
2 หลักสูตรละการจัดการรียนการสอน 4.18 0.49 4.00 0.50 3.15* .00 
3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน 4.26 0.58 4.01 0.50 4.05* .00 
4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 4.24 0.49 4.04 0.49 3.62* .00 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.52 4.01 0.47 3.73* .00 

*  P < .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกตามประสบการณแการปฏิบัติงานดยรวมละรายดาน
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตารางที่ 3 ปรียบทียบความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกตามขนาดของรงรียนดยรวมละรายดาน 

สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง 
แหลํงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 
P- 

value 
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ระหวางกลุม 2 6.81 3.40 13.23* .00 
 ภาย฿นกลุม 336 86.56 0.25   
 รวม 338 93.37    
ดานหลักสูตรละการจัดการรียน ระหวางกลุม 2 10.24 5.12 22.30* .00 
การสอน ภาย฿นกลุม 339 77.86 0.23   
 รวม 341 88.11    
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน ระหวางกลุม 2 10.12 5.06 18.45* .00 
 ภาย฿นกลุม 337 92.46 0.27   
 รวม 339 102.59    
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง 
แหลํงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 
P- 

value 
ดานการพัฒนาบุคลากรของ ระหวางกลุม 2 8.36 4.18 17.89* .00 
สถานศึกษา ภาย฿นกลุม 338 78.95 0.23   
 รวม 340 87.31    
รวม ระหวํางกลุํม 2 8.77 4.38 19.54* .00 
 ภายในกลุํม 330 74.07 0.22   
 รวม 332 82.84    

*  P < .05  
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกตามขนาดของรงรียน ดยรวมละรายดานทุกดานตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพบความตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบป็นรายคู 
ดวยวิธีการของชฟฟุ ดังตาราง 4.9-4.12 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4 ปรียบทียบความคิดห็นของครูกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง  สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 จํานกตามขนาดของรงรียนดยรวม ป็นรายคู  

ขนาดของโรงเรียน X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ 

4.06 4.19 3.75 
ขนาดล็ก 4.06 - 0.13 0.31* 
ขนาดกลาง 4.19  - 0.44* 
ขนาด฿หญ 3.75   - 

* P < .05 
 
 จากตารางที่ 4 มื่อทดสอบป็นรายคู ความคิดห็นของครู กี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง 
สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ดยรวม จํานกตามขนาดของรงรียน พบวา ครูที่
ปฏิบัติงาน฿นรงรียนขนาดล็กกับครูที่ปฏิบัติงาน฿นรงรียนขนาด฿หญละครูที่ปฏิบัติงาน฿นรงรียนขนาดกลาง
กับครูที่ปฏิบัติงาน฿นรงรียนขนาด฿หญ มีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น เม
ตกตาง 
 
อภิปรายผล 
 หลังจากวิคราะหแขอมูลลว สามารถนําผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงคแการวิจัยเดดังตอเปนี้ 
 1. การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยแ ขต 3 พบวาดยรวมอยู฿นระดับมาก พิจารณาป็นรายดานพบวาทุกดานอยู ฿นระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
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นื่องมาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนยบาย ละปูาหมายขับคลื่อนหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษาพอพียงดยมีกลยุทธแคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง สูการปฏิบัติ 
สถานศึกษาจึงมีการนอมนํา หลักปรัชญาขอศรษฐกิจพอพียงมาขับคลื่อน฿นสถานศึกษา มีผนปฏิบัติงานประจําปี
ที่นอมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละมีการติดตามผลการดํานินงานตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ละนักรียนมีความรูความขา฿จละปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
ละหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย  ของ (ปริศนา กลั่นขตรกรรม.  2553 
: 111-127) ที่เดศึกษารื่อง สภาพการดํานินงานการบูรณาการนวคิดศรษฐกิจพอพียง฿นการจัดการศึกษาของ
รงรียนกนนําหลักสูตรบูรณาการปรัชญาศรษฐกิจพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
กษ ผลการศึกษา พบวา ผลการวิคราะหแสภาพการดํานินงานการบูรณาการนวคิดศรษฐกิจพอพียง฿นการจัด
การศึกษาของรงรียนกนนําหลักสูตรบูรณาการปรัชญาศรษฐกิจพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะกษ ฿น 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาละการ฿ชหลักสูตร ดานการจัดการรียนสอน ดานการวัด
ละการประมินผลการศึกษา ละดานการบริหารจัดการกี่ยวกับการศึกษา ฿นภาพรวม พบวา ผลการประมินอยู
฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา มีผลการประมินอยู฿นระดับมาก ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(นภาดาว กตุสุวรรณ.  2555 : 81-83) ที่เดศึกษา รื่องความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาพอพียงกับการขับคลื่อน  หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ฿นสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 4 ผลการศึกษาการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาพอพียง฿นสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 4 พบวา ดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดาน 
พบวาดานที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ การพัฒนานวทางการจัดการศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนา
กระบวนการติดตามละประมินผล สวนดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การผยพรประชาสัมพันธแ  ภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาพอพียงกับการขับคลื่อนปรชัญาศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาพอพียง ฿น
สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 4  ดยรวมอยู฿น ระดับมาก ละความสัมพั นธแระหวางภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาพอพียงกับการขับคลื่อนหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวา ดย
ภาพรวมมีความสัมพันธแกัน฿นระดับมาก 
 2. การปรียบทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง  
  ผลการปรียบทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง เมตกตางกัน มื่อพิจารณากี่ยวกับ
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง ตามความคิดห็นของครู มีดังนี้ 
  2.1 การปรียบทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ผลการวิจัยพบวา  จํานกตามประสบการณแการปฏิบัตงิาน ดยรวมละรายดานทุกดาน
ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจนื่องมาจาก ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ฿นการบริหาร
สถานศึกษาพอพียงดยผานกระบวนการตางๆ ดยมีการประชุมครู ละคณะกรรมการสถานศึกษา พื่อดํานินการ
จัดทําผนพัฒนาประจําปีการบริหารสถานศึกษาพอพียงจําป็นตอง฿ชทรัพยากร งบประมาณละวัสดุอุปกรณแตางๆ 
รวมทั้งความรวมมือจากบุคลากรที่มีความรู ประสบการณแการปฏิบัติงานจากทุกฝุายป็นอยางมาก รวมทั้งปใจจัยที่
อื้อตอความสําร็จของการบริหารสถานศึกษาพอพียงจะตองพิจารณาปใจจัยที่ป็นองคแประกอบตางๆ ซึ่งเดก 
หลงการรียนรูละภูมิปใญญาทองถิ่น ปใจจัยดานธรรมชา ละสิ่งวดลอม ปใจจัยดานสังคมละวัฒนธรรมรวมทั้ง
สถานศึกษาละบุคลากรที่กี่ยวของ ครูซึ่งมีประสบการณแการทํางานมากกวายอมมีความชํานาญละทักษะสูงกวา
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ครูที่มีประสบการณแนอย นอกจากนี้ยังอธิบายพิ่มติมเดวามครู฿นรงรียนสังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 ที่มีประสบการณแ฿นการปฏิบัติงานตางกัน ตตองปฏิบัติตามนยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่฿หรงรียนปลูกฝใงหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿หผูรียน ดยนําหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียงมาจัดป็นหลักสูตรการรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุนทร  จงพียร.  2556 : 
127-128) ที่เดศึกษา รื่อง การบริหารสถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 4 ผลการศึกษา พบวา ตามความคิดห็นของผูบริหารละครูผูสอน ดยรวมละรายดาน
สวน฿หญอยู฿นระดับมาก ยกวนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียนอยู฿นระดับมากที่สุด การบริหารสถานศึกษา
พอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 4 ตามความคิดห็นของบุคลากร 
จํานกตามประสบการณแต่ํากวา 5 ปี ระหวาง 5-10 ปี ละประสบการณแมากกวา 10 ปี ดยรวมละรายดานสวน
฿หญอยู฿นระดับมาก ยกวนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียนอยู ฿นระดับมากที่สุด ผลการปรียบทียบการบริหาร
สถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 4 ตามความคิดห็น
ของบุคลากรที่มีประสบการณแตางกัน ดานกิจกรรมพัฒนาผูรียน ดยรวมตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ เมตกตางกัน 
  2.2 การปรียบทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยแ ขต 3 ตามความคิดห็นของครูที่ปฏิบัติหนาที่฿นรงรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดห็นกี่ยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาพอพียง ดยรวมละรายดานทุกดาน ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งเววาครูที่ปฏิบัติงาน฿นรงรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดห็นกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา
พอพียงตกตางกัน ดยรียงลําดับตามระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียงจากมากเปนอย คือ รงรียน
ขนาดกลาง ขนาดล็ก ละขนาด฿หญ ทั้งนี้อาจนื่องมาจาก รงรียนขนาดกลางละขนาดลก็ รงรียนทั้งสองขนาด
มีจํานวนบุคลากร ละจํานวนนักรียนนอยกวารงรียนขนาด฿หญ ทํา฿หผูบริหารสามารถบริหารงานเดงาย ฿กลชิด 
การติดนิทศ กํากับ ติดตาม สามารถปฏิบัติเดอยางทั่วถึง ละนอกจากนี้ รงรียนขนาดกลางละขนาดล็ก จะ
ตั้งอยู฿นชุมชนชนบท ซึ่งชาวชนบทมีความสัมพันธแสนิทสนม อื้อฟื้อผื่อผ ละจริง฿จตอกัน ป็นปใจจัยสริมการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเดป็นอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ระพีพรรณ คณา
ฤทธิ์.  2554 : 79-81) ทีเ่ดศึกษา รื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของรงรียนสังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ขต 2 พบวา รงรียนที่มีขนาดตางกันมีระดับของการบริหาร
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตางกัน ดยรียงลําดับการบริหารสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
จากมากเปนอย คือ รงรียนขนาดล็ก ขนาดกลาง ละขนาด฿หญ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยครั้งนี้สะทอนพียงระดับของการปฏิบัติ฿นสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียงทานั้น ยังเมเด
ชวยสะทอนถึงผลลัพธแของการบริหารสถานศึกษาพอพียงจึงห็นภาพเมชัดจนวามื่อปฏิบัติลวผลลัพธแตกตางกัน
หรือเม การวิจัยครั้งตอเปควรมีการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียงที่ประสบผลสําร็จ 
พื่อ฿หกิดประยชนแตอการจัดการศึกษาตอเป 
 2. การวิจัยครั้งนี้฿หคําตอบพียงสภาพความป็นจริงกวาง ๆ มิเดสะทอนผลของการบริหารสถานศึกษา
พอพียงท่ีชัดจนป็นรูปธรรม ดังน้ันการวิจัยครั้งตอเปควรมีการศึกษารูปบบการบริหารสถานศึกษาพอพียง ละ
นวทางการบริหารสถานศึกษาพอพียง ท่ีนนทั้งดานประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลอยางดนชัด 
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 3. การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางป็นครู ที่มีประสบการณแตางกัน ละปฏิบัติงาน฿นรงรียนที่มีขนาดตางกัน
ทานั้น การวิจัยครั้งตอเปควรมีการศึกษากลุมตัวอยางที่มีสวนกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาพอพียง ชน 
ผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชน  
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อพัฒนาผนการจัดการรียนรูรื่อง การอานตีความ ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ระหวางกอนรียนละหลังรียน 
ตลอดจนศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด รื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมี
ความบกพรองทางการเดยิน ที่รียนวิชาการอานพินิจสาร ฿นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน 
เดมาจากการสุมบบจาะจง ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยประกอบดวย
ผนการจัดการรียนรูรื่อง การอานตีความ ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานยละบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน  
 ผลการวิจัยพบวาคะนนคุณภาพของผนการจัดการรียนรูรื่อง การอานตีความ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
หัวขอที่เดระดับการประมิน ดีมาก คือ องคแประกอบของผนมีความครบถวน สัมพันธแกับนื้อหา วัตถุประสงคแมี
ความชัดจน กิจกรรมละสื่อการรียนรูมีความหลากหลายหมาะสมกับผูรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนมีคาฉลี่ย
ของคะนน ( X ) ทากับ 31 คิดป็นรอยละ 51.66 ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (SD) ทากับ 2.64 คะนนสอบ
กอนรียนมีคาฉลี่ย ( X ) ทากับ 13 คะนนสอบหลังรียนมีคาฉลี่ย ( X ) ทากับ 31 ดยมีคาความตางระหวาง
คะนนสอบกอนรียน ละหลังรียนคิดป็นคาฉลี่ย ( X ) ทากับ 2.64 ละมื่อปรียบทียบระหวางคะนนกอน
รียนละหลังรียน สูงกวากอนรียน ดยมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนต่ํา
กวากณฑแรอยละ 70 ดยมีคามัธยฐานของคะนนสอบหลังรียนทากับ 32 คะนน ป็นคาคะนนสอบที่ต่ํากวา
กณฑแที่กําหนด ซึ่งมีคามากกวาหรือทากับ 42 คะนน  
คําสําคัญ : การพัฒนาความสามารถ, การอานตีความ, ทฤษฏีการรียนรูของกานย, นักศึกษาผูมีความบกพรอง
 ทางการเดยิน 
 
ABSTRACT 
 This research was conducted according to 3 research objectives: 1) to develop an 
instructional plan of interpretative reading; 2) to study learning achievements of interpretative 
reading, including to compare learning achievements between pre-instruction and post-instruction; 
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and 3) to study learning achievements between post-instruction and set criteria of interpretative 
reading. The research participants were 3 hearing impaired students who enrolled in Analysis 
Reading subject in 2nd semester, academic year of 2016; they were selected by using a purposive 
sampling method and Gagne’s instructional model. The research instruments consisted of an 
instructional plan of interpretative reading using Gagne’s instructional model and  a questionnaire 
for examining learning achievements. 
  The research findings revealed that the quality score of the instructional plan on 
interpretative reading title was in an excellent level. The topics that were evaluated excellent were: 
1) completed elements of plan and content relevance; 2) obvious objectives; and 3) various and 
learner-friendly activities and learning materials. The average ( X ) of learning achievement was at 31 
or 51.66%, and its standard deviation (SD) was at 2.64. The average of pre-test and post-test scores 
was at 13 and 31, respectively. The difference between pre-test and post-test was calculated in the 
form of average ( X ) that was reported at 2.64. The comparison between pre-test and post-test 
found that the post-test scores were higher than the pre-test ones with a statistical significance at 
.05. However, learning achievements were reported lower than set criteria at 70%. The Mean score 
of post-test results was at 32 scores, and it was lower than the set criteria which was defined as or 
more than 42 scores.  
Keywords : A Development of The Ability, Interpretative Reading, Gagne's Instructional Model, 
 Students with hearing impairments 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ฿นปใจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือการศึกษาพิศษ 
ดังท่ี สุรินทรแ ยอดคําปง (2556 : 34) ฿หความหมายของการศึกษาสําหรับคนพิการหรือการศึกษาพิศษเววา ป็น
การศึกษาท่ีออกบบป็นพิศษ฿หกผูที่มีความบกพรองที่ตองการการศึกษาพิศษ 13 ประภท เดก ด็กที่มีความ
บกพรองดานรางกาย ด็กที่มีปใญหา฿นการรียนรู ด็กที่มีปใญหาความบกพรองดานการห็น รวมทั้งผูพิการตาบอด
สนิท ด็กหูตึง หูหนวก ด็กออทิสซึม ด็กที่มีปใญหาทางอารมณแ ด็กปใญญาอาน ด็กที่มีความพิ การซอน ด็กที่มี
ปใญหาดานการพูดละภาษาด็กหูหนวก – ตาบอด ด็กท่ีมีความพิการที่กิดจากความจ็บปุวยละรครื้อรัง ด็กที่มี
ปใญหาจากสมองเดรับบาดจ็บรวมทั้งด็กปใญญาลิศ พื่อป็นการปิดอกาสทางการศึกษา฿หผูพิการเดขารียน
รวมกับคนปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิศษ – ภาษาเทย มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา 
เดปิดรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการเดยินละนักศึกษาที่มีความบกพรองดานการห็นขารียนรวมกับ
นักศึกษาปกติอยู฿นทุกช้ันปี 
 การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการตองมีความช่ือพ้ืนฐาน฿นรื่องของความทาทียมกัน฿นรื่องสิทธิมนุษยชน 
฿นสังคมทุกคนตองมีความสมอภาค ฿นการจัดการศึกษานั้นควรคํานึงถึงความสามารถ฿นการอยูรวมกันเดของผูรียน
ละยอมรับ฿นความตกตางของตละบุคคลทั้งดานกายภาพละความสามารถที่มีขีดจํากัด การจัดการศึกษาควรมี
รูปบบที่หลากหลาย ปรับ฿หหมาะสมกับสภาพความตกตางของผูรียน ดยดูพัฒนาการดานความสามารถที่
พิ่มขึ้นมากกวาดูที่ความพิการ ฿นขณะดียวกันก็สนับสนุน฿หผูรียนท่ีมีความพิการเดมีความมั่น฿จ฿นตนองสามารถ
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พึ่งพาตนองเด (สุรินทรแ ยอดคําปง. 2556 : 43) คํากลาวขางตนมีความสอดคลองกับการจัดการศึกษาตามทฤษฏี
การรียนรูของกานย ที่มุงนนการจัดกระบวนการรียนรูภาย฿นตัวบุคคล฿หหมาะสมกับลักษณะฉพาะของผูรียนที่
มีความตกตางกัน ดยมีนวคิดที่สามารถนํามา฿ช฿นการจัดการรียนการสอนที่ยึดหลักการนําสนอนื้อหาละจัด
กิจกรรมการรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธแ 9 ประการ เดก 1) รงราความสน฿จ 2) บอกวัตถุประสงคแ 3) ทบทวน
ความรูดิม 4) นําสนอนื้อหา฿หม 5) ช้ีนะนวทางการรียนรู 6) กระตุนการตอบสนองบทรียน 7) ฿หขอมูล
ยอนกลับ 8) ทดสอบความรู฿หม ละ 9) สรุปละนําเป฿ช ซึ่งการจัดกิจกรรมสําหรับผูรียนที่มีความตองการพิศษ
฿นลักษณะนี้ ควรจัดกิจกรรมที่นนผูรียนป็นสําคัญดยริ่มจากนื้อหาที่งายเปสูนื้อหาที่มีระดับยากขึ้นเป หรือตอง
ป็นสิ่งที่ผูรียนเดสัมผัสละคุนคย฿นชีวิตประจําวันมากอนละควรจัดบรรยากาศ฿นช้ันรยีน฿นลักษณะที่ปิดอกาส
฿หผูรียนเด฿ชความคิด มีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติเดดวยตนองพื่อกระตุนละสงสริม฿หผูรียนอยากรียนรู มีความ
พยายามคนหาศักยภาพของตนองละสงสริมพัฒนาทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณแอีกทั้งยังรูจักสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีดวยตนอง 
 จากการจัดการรียนการสอนวิชาการอานพินิจสารซึ่งป็นรายวิชาบังคับ ฿นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาเทย สาขาการศึกษาพิศษ – ภาษาเทยละสาขาจิตวิทยา – ภาษาเทย ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฿นหมูรียนสาขาการศึกษาพิศษ – ภาษาเทย มีนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการเดยินขารียน
รวมกับนักศึกษาปกติจํานวน 3 คน จากการจัดการรียนการสอน฿นช้ันรียนพบวานักศึกษาที่มีความบกพรอง
ทางการเดยินมีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนต่ํากวานักศึกษาปกติ นื่องจากขอจํากัดทางดานการ฿ชภาษาเทย฿นลักษณะ
ป็นภาษาที่สอง ทํา฿หเมสามารถตีความขอความหรือถอยคําเดสมบูรณแ  
 จากหตุผลดังกลาวขางตนทํา฿หผูวิจัยมีความสน฿จที่จะพัฒนาความสามารถดานการอานตีความภาษาเทย 
ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดวยการพัฒนาผนการจัดการรียนรู ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิด
ของกานย ศึกษาละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน พื่อชวย
กปใญหาดานการรียน ฿นรายวิชา การอานพินิจสาร รายวิชา฿นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิศษ – ภาษาเทยตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อพัฒนาผนการจัดการรียนรูรื่อง การอานตีความ สําหรับนักศึกษาผูมีความ บกพรองทางการเดยิน 
ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย  
 2. พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรอง ทางการเดยิน 
ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย  
 3. พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการ
เดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางกอนรียนละหลังรียน 
 4. พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการ
เดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานยระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการ
สอนตามนวคิดของกานย มีวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังน้ี นิยามศัพทแฉพาะประกอบดวย ดังน้ี 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หมายถึง คะนนของผูรียนที่เดจากการตอบบบทดสอบ หลังจากที่เดรียน รื่องการอาน
ตีความ ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย 
 นักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน หมายถึง นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ปรกรมการศึกษาพิศษ – 
ภาษาเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูมีความบกพรองทางการเดยินละเมสามารถพูดเด ที่รียนวิชาการ
อานพินิจสาร ฿นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดยผูวิจัย฿ชลามภาษามือชวย฿นการบรรยายละก็บขอมูล
การอานตีความ หมายถึง การอานพื่อคนหาความหมายที่ซอนรน หรือความหมายที่ทจริงของสาร  ดยพิจารณา
ขอความที่อานวาผูขียนมีจตนา฿หผูอานกิดความคิดหรือความรูอะเรนอกหนือเปจากการรับรูรื่องราว วิธีการสอน
ตามนวคิดของกานย หมายถึง วิธีการสอน 9 ขั้นตอนตามนวคิดของกานย ประกอบเปดวย 
   ขั้นที่ 1 สรางความสน฿จ 
   ขั้นที่ 2 จงจุดประสงคแ 
   ขั้นที่ 3 กระตุน฿หผูรียนระลึกถึงความรูดิม 
   ขั้นที่ 4 สนอบทรียน฿หม 
   ขั้นที่ 5 ฿หนวทางการรียนรู 
   ขั้นที่ 6 ฿หลงมือปฏิบัติ 
   ขั้นที่ 7 ฿หขอมูลปูอนกลับ 
   ขั้นที่ 8 ประมินพฤติกรรมการรียนรูตามจุดประสงคแ 
   ขั้นที่ 9 สงสริมความมนยําละถายอน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การจัดการรียนการสอนตามนวคดิของกานย ป็นวิธีการที่ชวย฿หผูรียนสามารถจดจํานื้อหาสาระตางๆ 
เดอยางรวดร็ว มนยํา กิดความรูที่คงทน ดังที่ ทิศนา ขมมณี (2552 : 74-75) กลาววา ทฤษฏีการรียนรูของ
กานยจัดอยู฿นกลุมทฤษฏีการรียนรูบบผสมผสานดยมีการจัดขั้นการรียนรูริ่มจากงายเปยากดยพยายาม
ชื่อมยงการจัดสภาพการรียนการสอนอันป็นสภาวะภายนอกตัวผูรียน฿หสอดคลองกับกระบวนการรียนรูภาย฿น
ซึ่งการทํางานของสมองคลายกับการทํางานของคอมพิวตอรแ ดวยลักษณะฉพาะที่ตกตางกันของผูรียน ดยฉพาะ
ผูรียนที่มีความบกพรองทางการเดยิน การจัดสภาพวดลอมที่อื้อตอกระบวนการรียนรูของผูรียนละการ
ชื่อมยงทางภาษาป็นการรียนรู฿นลักษณะคลายกับการรียนรูการชื่อมยงบบตอนื่องตป็นการรียนรูกี่ยวกับ
การ฿ชภาษาจะมีสวนสําคัญที่ชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ ของผูรียนเด ซึ่งสามารถอธิบายหลักการจัดการรียนการสอน
พื่อ฿หสอดคลองกับกระบวนการรียนรูทั้งหมด 9 ขั้นตอน เดก 
 ขั้นที่ 1 สรางความสน฿จ 
 ขั้นตอนนี้ป็นขั้นตอนที่ทํา฿หผูรียนสน฿จบทรียน ป็นรงจูง฿จที่กิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกละ
รงจูง฿จท่ีกิดจากตัวผูรียนดวย ผูสอนอาจ฿ชวิธีการสนทนา ซักถาม ทายปใญหา หรือมีวัสดุอุปกรณแตางๆ ที่กระตุน
฿หผูรียนตื่นตัวละมีความสน฿จที่จะรียนรู 
 ขั้นที่ 2 จงจุดประสงคแ 
 ขั้นตอนนี้ป็นการบอก฿หผูรียนทราบถึงปูาหมายหรือผลที่จะเดรับจากการรียนบทรียนนั้นดยฉพาะ
พื่อ฿หผูรียนห็นประยชนแ฿นการรียน ห็นนวทางการจัดกิจกรรมการรียนการสอนทํา฿หผูรียนวางผนการรียน
ของตนองเด 
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 ขั้นที่ 3 กระตุน฿หผูรียนระลึกถึงความรูดิม 
 ขั้นตอนนี้ป็นการทบทวนความรูดิมที่จําป็นตอการช่ือมยง฿หกิดการรียนรูความรู฿หม  นื่องจากการ
รียนรูป็นกระบวนการที่ตอนื่อง ตองอาศัยความรูกาป็นพ้ืนฐาน 
 ขั้นที่ 4 สนอบทรียน฿หม 
 ขั้นตอนนี้ป็นการริ่มกิจกรรมการรียนรูของบทรียน฿หมดย฿ชวัสดุอุปกรณแตางๆ ที่ หมาะสม
ประกอบการสอน 
 ขั้นที่ 5 ฿หนวทางการรียนรู 
 ขั้นตอนนี้ป็นการชวย฿หผูรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตัวอง ผูสอนสามารถนะนําการทํากิจกรรมหรือ
หลงคนควาป็นการนําทาง฿หผูรียนป็นนวทางนําเปคิดอง ป็นตน 
 ขั้นที่ 6 ฿หลงมือปฏิบัติ 
 ขั้นตอนนี้ป็นการ฿หผูรียนปฏิบัติ พื่อชวย฿หผูรียนสามารถสดงพฤติกรรมตามจุดประสงคแ 
 ขั้นที่ 7 ฿หขอมูลปูอนกลับ 
 ขั้นตอนนี้ป็นขั้นที่ครู฿หขอมูลกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผูรียนสดงออกวามีความ
ถูกตองหรือเม อยางเร 
 ขั้นที่ 8 ประมินพฤติกรรมการรียนรูตามจุดประสงคแ 
 ขั้นตอนนี้ป็นขั้นการวัดประมินวาผูรียนสามารถรียนรูตามจุดประสงคแการรียนรูของบทรียนพียง฿ด  
ซึ่งอาจทําการวัดดยการ฿ชขอสอบ บบสังกต การตรวจผลงาน ตสิ่งที่สําคัญคือ ครื่องมือที่฿ชวัด ตองมีประสิทธิภาพ 
สามารถช่ือถือเด 
 ขั้นที่ 9 สงสริมความมนยําละถายอนการรียนรู 
 ขั้นตอนสุดทายนี้ป็นการสรุป การย้ํา ทบทวนการรียนรูที่ผานมาพื่อ฿หนักรียนมีพฤติกรรมการรียนรูที่ฝใง
นนขึ้น กิจกรรม฿นขั้นตอนนี้อาจป็นบบฝึกหัด การมอบหมาย฿หทําการบานหรือหาความรูพิ่มติมจากที่เด฿นช้ันรียน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงเดกําหนด฿หวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ป็นตัวปรตนละมีผลสมัฤทธ์ิทางการรยีน
ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน รื่อง การอานตีความ ป็นตัวปรตามดังภาพ 
                           ตัวปรตน                                                             ตัวปรตาม 

 
 
 

วิธีการสอน 9 ขั้นของกานเย 
ขั้นที่ 1 สรางความสน฿จ 
ขั้นที่ 2 จงจุดประสงคแ 
ขั้นที่ 3 กระตุน฿หผูรียนระลึกถึงความรูดิม 
ขั้นที่ 4 สนอบทรียน฿หม 
ขั้นที่ 5 ฿หนวทางการรียนรู 
ขั้นที่ 6 ฿หลงมือปฏิบัติ 
ขั้นที่ 7 ฿หขอมูลปูอนกลับ 
ขั้นที่ 8 ประมินพฤติกรรมการรียนรูตามจุดประสงคแ 
ขั้นที่ 9 สงสริมความมนยําละถายอนการรียนรู 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาผูมีความ
บกพรองทางการเดยิน ร่ือง การอานตคีวาม 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนร่ือง การอานตีความ ของ
นักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยนิ ระหวางกอน
รียนละหลังรียน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนร่ือง การอานตีความ ของ
นักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยนิ ระหวางหลัง
รียนกับกณฑแท่ีกําหนด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการ
สอนตามนวคิดของกานย มีวิธีการวิจัยดังตอเปนี้  
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
  การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ช
วิธีการสอนตามนวคิดของกานย มี กลุมปูาหมายที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ปรกรม
การศึกษาพิศษ – ภาษาเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูมีความบกพรองทางการเดยิน ที่รียนวิชาการอาน 
พินิจสาร ฿นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน เดมาจากการลือกบบจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 2. ผนบบการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ฿ชผนบบการทดลองที่มีการวัดทั้งกอนรียนละหลังรียน (Pretest-Posttest 
Design) ดยสดงเดดังนี้ 
 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
 

  T1 หมายถึง  การทดสอบกอนรียน (Pre-test ) 
  X หมายถึง  การจัดการรียนการสอนตามทฤษฏีการรียนรูของกานย 
  T2 หมายถึง   การทดสอบหลังรียน (Post-test) 
 3. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  3.1 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการทดลอง เดก ผนการจัดการรียนรูดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย 
วิชาการอานพินิจสาร รื่อง การอานตีความ ดยผูวิจัยเดกําหนดฉพาะประด็นการอานตีความจากถอยคํา จํานวน
ทั้งสิ้น 6 ผน  
  3.2 ครื่องมือที่฿ช฿นการวัดผล เดก บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาผูมีความ
บกพรองทางการเดยิน รื่อง การอานตีความ ภายหลังจากเดรับการรียนการสอนดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของ
กานย ป็นบบทดสอบบบปรนัย ชนิดลือกตอบ 4 ตัวลือก จํานวน 60 ขอ 
 4. การสรางครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  4.1 ผนการจัดการรียนรูตามทฤษฏีการรยีนรูของกานย 
   4.1.1 ลักษณะครื่องมือ ผนการจัดการรียนรูดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกาน ดยมี
กระบวนการสอน 9 ขั้นตอนดังตอเปนี้ ขั้นที่ 1 สรางความสน฿จ ขั้นที่ 2 จงจุดประสงคแ ขั้นที่ 3 กระตุน฿หผูรียน
ระลึกถึงความรูดิม ขั้นที่ 4 สนอบทรียน฿หม ขั้นที่ 5 ฿หนวทางการรียนรู  ขั้นที่ 6 ฿หลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 7 ฿ห
ขอมูลปูอนกลับ ข้ันท่ี 8 ประมินพฤติกรรมการรียนรูตามจุดประสงคแ ข้ันท่ี 9 สงสริมความมนยําละถายอนการ
รียนรู 
    4.1.1.1 การสรางครื่องมือ 
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     4.1.1.1.1 ศึกษาอกสาร ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดทําผนการ
จัดการรียนรูดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย วิชาการอานพินิจสาร รื่ อง การอานตีความ ดยผูวิจัยเด
กําหนดฉพาะประด็นการอานตีความจากถอยคํา ซึ่งรายวิชานี้อยู฿นหมวดวิชาฉพาะ กลุมวิชาอกบังคับ 
     4.1.1.1.2 ทดลองขียนผนการจัดการรียนรูที่รียนดย฿ชวิธีการสอนตาม
นวคิดของกานย วิชาการอานพินิจสาร รื่อง การอานตีความ ดยผูวิจัยเดกําหนดฉพาะประด็นการอานตีความ
จากถอยคํา ซึ่งรายวิชานี้อยู฿นหมวดวิชาฉพาะ กลุมวิชาอกบังคับ จํานวนท้ังหมด  6 ผน เดก  
     ผนการรียนรูที่ 1 รื่อง ความรูบื้องตนกี่ยวกับการตีความ  
     ผนการรียนรูที่ 2 รื่อง คําศัพทแพ้ืนฐานสําหรับการตีความ 
     ผนการรียนรูที่ 3 รื่อง การคนหาจตนา น้ําสียงของสาร 
     ผนการรียนรูที่ 4 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งท่ี 1 
     ผนการรียนรูที่ 5 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งท่ี 2 
     ผนการรียนรูที่ 6 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งท่ี 3 
     4.1.1.1.3 นําผนการจัดการรียนรูที่สรางสร็จลวเป฿หผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
3 ทาน ตรวจสอบ พ่ือ฿หขอสนอนะ 
     4.1.1.1.4 กเขปรับปรุงผนการจัดการรียนรู พื่อนําเป฿ชทดลองจริงตอเป 
  4.2 บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน รื่อง การอานตีความ 
   4.2.1 ลักษณะครื่องมือ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การอานตีความ  
วิชาการอานพินิจสาร ป็นบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นอง ป็นบบทดสอบบบปรนัย ชนิดลือกตอบ 4 ตัวลือก 
จํานวน 60 ขอ 
    4.2.1.1 การสรางครื่องมือ 
     4.2.1.1.1 ศึกษาอกสาร ตํารา ละงานวิจัยที่กี่ยวของกับการจัดทําผนการ
จัดการรียนรูดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย วิชาการอานพินิจสาร รื่อง การอานตีความ ดยผูวิจัยเด
กําหนดฉพาะประด็นการอานตีความจากถอยคํา ซึ่งรายวิชานี้อยู฿นหมวดวิชาฉพาะ กลุมวิชาอกบังคับ 
     4.2.1.1.2 สรางบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรื่อง รื่อง การอานตีความ 
วิชาการอานพินิจสาร จํานวน 80 ขอ วัดตามนื้อหาละจุดประสงคแการรียนรู 
     4.2.1.1.3 นําบบทดสอบที่สร็จรียบรอยลว เป฿หผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  3 
ทานตรวจสอบ พ่ือ฿หขอสนอนะ 
     4.2.1.1.4 กเขปรับปรุงบบทดสอบ 
     4.2.1.1.5 ทดลองสอบกับนักศึกษาสาขาภาษาเทย จํานวน 40 คน จากนั้น
คํานวณหาความยากงายละคาอํานาจจํานกของขอสอบ ดยวิธีการอิงกลุมมีกณฑแ฿นการคัดลือกขอสอบที่มีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ละคาอํานาจจํานกอยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00  
     4.2.1.1.6 จากนั้นคัดลือกขอสอบจํานวน 60 ขอ ลวคํานวณคาความช่ือมั่น
ดยวิธีการ KR-20 อิงกลุม ดยตองมีคาความช่ือมั่น ตั้งต 0.70 ขึ้นเป 
 5. การดํานินการทดลอง 
  5.1 ขั้นกอนดํานินการทดลอง 
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   5.1.1 ช้ีจงวัตถุประสงคแการทดลอง การจัดกิจกรรมการรียนการสอนตามทฤษฏีการรียนรู
ของกานย รื่อง การอานตีความ 
   5.1.2 กอนทดลอง฿หนักรียนทําบบทดสอบกอนรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียน รื่อง การอานตีความ 
  5.2 ขั้นดํานินการทดลอง 
   5.2.1 จัดกระบวนการสอนตามผนการรียนรู รื่องการอานตีความ จํานวน 6 ผน ดยผูวิจัย
เดกําหนดฉพาะประด็นนื้อหารื่อง การอานตีความจากถอยคํา ดย฿ชวลา฿นการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง ฿นตละ
ครั้งมีกระบวนการสอน 9 ขั้นตอนดังตอเปนี ้
    ขั้นที่ 1 สรางความสน฿จ 
    ขั้นตอนนี้ป็นขั้นตอนที่ทํา฿หผูรียนสน฿จบทรียน ป็นรงจูง฿จที่กิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุ
ภายนอกละรงจูง฿จท่ีกิดจากตัวผูรียนดวย ผูสอน฿ชวิธีการสนทนา ซักถาม ทายปใญหา หรือมีวัสดุอุปกรณแตางๆ 
ที่กระตุน฿หผูรียนตื่นตัวละมีความสน฿จที่จะรียนรู 
    ขั้นที่ 2 จงจุดประสงคแ 
    ขั้นตอนนี้ป็นการบอก฿หผูรียนทราบถึงปูาหมายหรือผลที่จะเดรับจากการรียน
บทรียนนั้นดยฉพาะพื่อ฿หผูรียนห็นประยชนแ฿นการรียน ห็นนวทางการจัดกิจกรรมการรียนการสอนทํา฿ห
ผูรียนวางผนการรียนของตนองเด 
    ขั้นที่ 3 กระตุน฿หผูรียนระลึกถึงความรูดิม 
    ขั้นตอนนี้ป็นการทบทวนความรูดิมที่จําป็นตอการชื่อมยง฿หกิดการรียนรูความรู฿หม 
นื่องจากการรียนรูป็นกระบวนการที่ตอนื่อง ตองอาศัยความรูกาป็นพ้ืนฐาน 
    ขั้นที่ 4 สนอบทรียน฿หม 
    ขั้นตอนนี้ป็นการริ่มกิจกรรมการรียนรูของบทรียน฿หม ผูสอน฿ชวิธีการบรรยาย
ประกอบปรกรมสําร็จรูป Microsoft Power Point  
    ขั้นที่ 5 ฿หนวทางการรียนรู 
    ขั้นตอนนี้ผูสอนเดชวย฿หผูรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตัวอง ดวยการนะนําการทํา
กิจกรรมหรือหลงคนควาป็นการนําทาง฿หผูรียนป็นนวทางนําเปคิดอง 
    ขั้นที่ 6 ฿หลงมือปฏิบัติ 
    ขั้นตอนนี้ผูสอนจะ฿หผูรียนเดลงมือปฏิบัติบบทดสอบที่สอดคลองตามวัตถุประสงคแ 
พื่อชวย฿หผูรียนสามารถสดงพฤติกรรมตามจุดประสงคแ 
    ขั้นที่ 7 ฿หขอมูลปูอนกลับ 
    ขั้นตอนนี้ผูสอนจะ฿หขอมูลกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผูรียน
สดงออกวามีความถูกตองหรือเม 
    ขั้นที่ 8 ประมินพฤติกรรมการรียนรูตามจุดประสงคแ 
    ขั้นตอนนี้ป็นขั้นการวัดประมินวาผูรียนสามารถรียนรูตามจุดประสงคแการรียนรูของ
บทรียนพียง฿ด ผูสอนทําการวัดดยการ฿ชขอสอบ บบสังกต การตรวจผลงาน 
    ขั้นที่ 9 สงสริมความมนยําละถายอนการรียนรู 
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    ขั้นตอนสุดทายนี้ป็นการสรุป การย้ํา ทบทวนการรียนรูที่ผานมาพื่อ฿หผู รียนมี
พฤติกรรมการรียนรูที่ฝใงนนขึ้น ผูสอนเดมอบหมาย฿หผูรียนเดทําบบฝึกหัดทาย฿บความรูป็นการบานหรือการ
คนควาหาความรูพิ่มติมนอกช้ันรียน 
   5.2.3 ขั้นหลังดํานินการทดลอง 
    หลังจากขั้นดํานินการทดลองลว มอบหมาย฿หผูรียนทําบบทดสอบหลังรียนดวย
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน รื่อง การอานตีความ 
 6. การวิคราะหแขอมูล 
  ขั้นตอนการวิคราะหแขอมูลหลังจากผูวิจัยเดศึกษาละก็บรวบรวมขอมูลละดํานินการสอนตามผน
รียบรอยลว การดํานินการวิคราะหแขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
  6.1 วิคราะหแขอมูลจากผนการจัดการรียนดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย รื่อง การอาน
ตีความ ดยผูวิจัยเดกําหนดฉพาะประด็นนื้อหารื่อง การอานตีความจากถอยคํา จํานวน 6 ผน เดก 
   ผนการรียนรูที่ 1 รื่อง ความรูบื้องตนกี่ยวกับการตีความ  
   ผนการรียนรูที่ 2 รื่อง คําศัพทแพ้ืนฐานสําหรับการตีความ 
   ผนการรียนรูที่ 3 รื่อง การคนหาจตนา น้ําสียงของสาร 
   ผนการรียนรูที่ 4 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งท่ี 1  
   ผนการรียนรูที่ 5 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งท่ี 2  
   ผนการรียนรูที่ 6 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งท่ี 3 
  6.2 วิคราะหแผลสัมฤทธ์ิทางการรียนจากบบทดสอบกอนรียนละหลังรียน รื่อง การอานตีความ 
ดยวิธีการ KR-20 อิงกลุม ดยตองมีคาความช่ือมั่น ตั้งต 0.70 ขึ้นเป 
  6.3 วิคราะหแปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความ
บกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางกอนรียนละหลังรียน 
  6.4 วิคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน 
ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานยระหวางหลังรียนกับกณฑแรอยละ 70 
  6.5 รียบรียงขอมูล ละนําสนอผลการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาวิคราะหแ ประกอบตาราง 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิคราะหแผูวิจัยจะนําสนอผลการวิคราะหแออกป็น 4 ตอน ดังนี ้ 
 ตอนที่ 1 การพัฒนาผนการจัดการรียนรูรื่อง การอานตีความ สําหรับนักศึกษาผูมีความบกพรอง
ทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย  
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความของนักศึกษา ผูมี
ความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ผูวิจัยเดสรางผนการจัดการรียนรูตาม
วิธีการสอนของกานย ท่ีบงกระบวนการสอนออกป็น 9 ขั้นตอน  
 ดยผูวิจัยเดกําหนดกรอบ฿นการสรางผนการจัดการรียนรูจากสภาพปใญหาที่ปรากฏ ดังตอเปนี้  
 1. รียบรียงนื้อหา฿หกระชับมุงนําสนอฉพาะประด็นสําคัญ฿นการอานตีความ ละนื่องจากองคแ
ความรูรื่องคําศัพทแของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยินมีคอนขางจํากัด  พื่อ฿หผูรียนกิดความรูความ
ขา฿จ฿นนื้อหาเดงายยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงหลีกลี่ยงการ฿ชคําศัพทแฉพาะทางภาษา ละนนพัฒนาความขา฿จ ฿นระดับ
ถอยคําป็นสําคัญ พราะการอานตีความนั้นผูรียนตองขา฿จความหมายของถอยคําทั้ง฿นลักษณะความหมายตรง
ละความหมายฝง  



 

 

1725 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 2. นื่องจากการรียนรูของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยินจะรยีนรูเดดผีานการสื่อสารดวยภาพ
มากกวาดวยการ฿ชภาษา ผูวิจัยจึงนนการจัดกิจกรรมดวยการ฿ชภาพประกอบการถายทอดนื้อหา ชน การยกตัวอยาง
ภาพประกอบขอความที่ตองการจะสื่อความหมาย ละพิ่มการตีความจากรูปภาพทนการตีความจากขอความพียง
อยางดียว 
 3. ฿นการจัดการรียนการสอน฿หนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยินนั้น ตองอาศัยลามภาษามือชวย
฿นการอธิบายนื้อหา ผูวิจัยจึงเดจัดทํา฿บความรู นื้อหาละบบทดสอบที่อ้ือตอผูชวยละพื่อ฿หนักศึกษาสามารถ
นําเปคนควาพิ่มติมดวยตนองเด  
 จากขอบขตดังกลาวขางตนจึงเดนําเปสูการพัฒนาผนการจัดการรียนรูรื่อง การอานตีความ สําหรับ
นักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย จํานวนทั้งสิ้น 6 ผน เดก 
ผนการรียนรูที่ 1 รื่อง ความรูบื้องตนกี่ยวกับการตีความ ผนการรียนรูที่ 2 รื่อง คําศัพทแพื้นฐานสําหรับ การ
ตีความ ผนการรียนรูที่ 3 รื่อง การคนหาจตนา น้ําสียงของสาร ผนการรียนรูที่ 4 รื่อง การตีความจากถอยคํา 
ครั้งที่ 1 ผนการรียนรูที่ 5 รื่อง การตีความจากถอยคํา ครั้งที่ 2 ละผนการรียนรูที่ 6 รื่อง การตีความจาก
ถอยคํา ครั้งท่ี 3 
 ดยมีคะนนคาฉลี่ยจากการประมินของผูชี่ยวชาญ ตอคุณภาพของผนการจัดการรียนรูรื่อง การอาน
ตีความ สําหรับนักศึกษาผูมีความบกพรอง จํานวน 6 ผน มีคุณภาพระดับ ดีมาก หัวขอที่เดระดับการประมิน ดีมาก 
คือ องคแประกอบของผนมีความครบถวน สัมพันธแกับนื้อหา วัตถุประสงคแมีความชัดจน กิจกรรมละสื่อการรียนรู
มีความหลากหลายหมาะสมกับผูรียน  
 ตอนท่ี 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน
ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ช
วิธีการสอนตามนวคิดของกานย วิคราะหแจากบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การอานตีความ 
จํานวนทั้งหมด 60 ขอ ดยวิคราะหแคิดคาฉลี่ย ( x ) ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (SD) สามารถสรุปผลการ
วิคราะหแของนักศึกษากลุมตัวอยางเดดังตารางตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 1 สดงผลคะนนการทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน รื่อง การอานตีความ 

ลําดับที ่ กลุํมเปูาหมาย คะแนน (60) 
1 นักศึกษาคนท่ี 1  32 
2 นักศึกษาคนท่ี 2   33 
3 นักศึกษาคนท่ี 3 28 
 รอยละ 51.66 

 คาคะนนฉลี่ย ( x ) 31 

 S.D. 2.64 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา คะนนจากการทําบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การอานตีความ 
ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย คะนนฉลี่ย ( x ) ทากับ 31 
คิดป็นรอยละ 51.66 
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 ตอนที่ 3 การปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรอง
ทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางกอนรียนละหลังรียน 
 การปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเด
ยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางกอนรียนละหลังรียน สามารถนําสนอผลตามตารางเด
ดังตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 2 สดงผลคะนนบบทดสอบระหวางกอนรียนละหลังรียน 

กลุํมเปูาหมาย คะแนน 
กํอนเรียน 

คะแนน 
หลังเรียน 

ผลตําง 

นักศึกษาคนท่ี 1 11 32 21 
นักศึกษาคนท่ี 2 13 33 20 
นักศึกษาคนท่ี 3 15 28 13 

คาฉลี่ย 13 31 18 

S.D 2 2.64 4.35 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผลคะนนบบทดสอบระหวางกอนรียนละหลังรียน รื่อง การอานตีความของ
นักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่องการอานตีความ 
จํานวน 60 ขอ คะนนสอบกอนรียนมีคาฉลี่ยของคะนน ทากับ 13 คะนนสอบหลังรียนมีคาฉลี่ยของคะนน 
ทากับ 31 ดยมีคาความตางระหวางคะนนสอบกอนรียน ละหลังรียนคิดป็นคาฉลี่ยของคะนน ทากับ 18 
 
ตารางที่ 3 สดงการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรอง
 ทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางกอนรียนละหลังรียน 

กลุํมเปูาหมาย กํอน 
x 

หลัง 
y 

ผลตําง 
y-x 

เคร่ืองหมาย t  

นักศึกษาคนท่ี 1 11 32 21 + 3     0* 
นักศึกษาคนท่ี 2 13 33 20 +  
นักศึกษาคนท่ี 3 15 28 13 +  

รวม t =3 

*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรอง
ทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางกอนรียนละหลังรียนของนักศึกษาผูมี ความ
บกพรองทางการเดยิน พบวา คะนนหลังรียนของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน สูงกวากอนรียน ดยมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 



 

 

1727 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ตอนท่ี 4 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการ
เดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด 
 การปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเด
ยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด ดย฿ช T-test for one simple 
ปรากฏผลดังตารางตอเปน้ี 
 
ตารางที่ 4 สดงผลคะนนบบทดสอบหลังรียนละคาฉลี่ยรอยละ 

ลําดับที ่ กลุํมเปูาหมาย คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน(60) 

ร๎อยละ 

1 นักศึกษาคนท่ี 1 32 53.33 
2 นักศึกษาคนท่ี 2  33 55 
3 นักศึกษาคนท่ี 3 28 46.66 

ฉลี่ย  31 51.66 

 
 จากตารางที่ 4 พบวาผลคะนนบบทดสอบหลังรียนรื่อง การอานตีความ ของนักศึกษาผูมีความ
บกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย มีคาฉลี่ยพิ่มขึ้น คิดป็นรอยละ 51.66 ตต่ํากวา
กณฑแรอยละ 70 ตามที่ผูวิจัยเดกําหนดเว  
 
ตารางที่ 5 สดงการปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด 

 
กลุํมเปูาหมาย 

คะแนนหลังสอบ เกณฑ๑ระดับดี เคร่ืองหมาย  

t  + - 
นักศึกษาคนท่ี 1 32 42  - 0 
นักศึกษาคนท่ี 2 33   -  
นักศึกษาคนท่ี 3 28   -  

Mdn 32 ≥42 0 3  

 
 จากตารางที่ 5 สดงการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด พบวา คามัธยฐาน
ของคะนนสอบหลังรียนของผูรียนทั้งหมด มีคาทากับ 32 คะนน ดยพบวา ป็นคาคะนนสอบท่ีต่ํากวากณฑแที่
กําหนด ซึ่งมีคามากกวาหรือทากับ 42 คะนน  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความภาษาเทย ของนักศึกษา
ผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดวยการพัฒนาผนการจัดการรียนรู ดย฿ชวิธีการสอน ตามนวคิดของกานย ผลวิจัย
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการ  เดยินหลังรียนสงูกวากอนรียน ดยมีคะนน
สอบกอนรียนมีคาฉลี่ยของคะนน ( x ) ทากับ 13 คะนนสอบหลังรียนมีคาฉลี่ยของคะนน ( x ) ทากับ 31 
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ดยมีคาความตางระหวางคะนนสอบกอนรียน ละหลังรียนคิดป็นคาฉลี่ยของคะนน ( x ) ทากับ 18 ซึ่งจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนนั้น สดง฿หห็นวาวิธีการสอนตามนวคิดของกานย สามารถทํา฿หนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นตเมถึงระดับดี ดยสามารถนํามาอภิปรายผลเดป็น 2 ประด็น คือ การ฿ชผนการจัดการรียนรู ดย฿ช
วิธีการสอน ตามนวคิดของกานย ที่นําเปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรื่องการอานตีความ ละขอจํากัด
ทางการรียนรูของผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดังมีรายละอียดตอเปนี้ 
 1. การ฿ชผนการจัดการรียนรู ดย฿ชวิธีการสอน ตามนวคิดของกานย ท่ีนําเปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนรื่องการอานตีความ 
  การจัดการรียนการสอนของผูมีความบกพรองทางการเดยินนั้น ผูวิจัย฿ชนวคิดของกานย ฿นการ
สรางผนการจัดการรียนรูทั้งหมด 9 ขั้นตอน ริ่มจากการสรางความสน฿จกผูรียน จงจุดประสงคแกระตุน฿ห
ผูรียนระลึกถึงความรูดิมกอนการนําสนอบทรียน฿หม ลว฿หนวทางการรียนรู พื่อ฿หผูรียนสามารถนําเปลงมือ
ปฏิบัติจริง กอนการ฿หขอมูลปูอนกลับ หลังจากนั้นก็ประมินพฤติกรรมการรียนรูของผูรียนตามจุดประสงคแที่เด
กําหนดเว จนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ สงสริมความมนยําละถายอนการรียนรู  
  ฿นกระบวนการจัดการรียนรูนั้น ผูวิจัย฿ชนวคิดการสอนดย฿ชภาษามือประจําชาติป็นภาษารก
ละสอนภาษาประจําชาติดยฉพาะอยางยิ่งภาษาขียนป็นภาษาที่สอง ดย฿ชผูสอน 2 คน คือผูวิจัยละลามผู
ปลภาษามือ รียกวา การสอนบบสองภาษา (bilingual Method) ละเดจัดบรรยากาศ฿นการรียนรูบบ
ผชิญหนา ฿หนักศึกษาอยู฿นพื้นที่ที่หมาะสมตอการรียนรูพื่อลดการรบกวนดานการมองห็น ปิดอกาส฿ห
นักศึกษาเดสดงความคิดห็นหรือซักถามขอสงสัย ฿นหัวขอที่มีความยาก ผูวิจัย฿ชวิธีขียนผนจัดการรื่องรูซ้ําต
ปลี่ยนวิธีการสอน฿หหลากหลายละมีการอธิบายซ้ํา฿นประด็นดิม ดย฿ชคําพูดที่ตกตางออกเปจากครั้งรกพื่อ
ชวย฿หผูรียนมีความขา฿จมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการ฿ชรูปภาพประกอบขอความดวยจํานวนที่มีพิ่มมากขึ้น สงผล
฿หผูรียนมีความขา฿จความหมายของถอยคํา฿นลักษณะของการตีความเดชัดจนมากยิ่งข้ึน  
 2. ขอจํากัดทางการรียนรูของผูมีความบกพรองทางการเดยิน 
  จากการ฿ชผนการจัดการรียนรู ดยวิธีการสอนตามนวคิดของกานย พื่อพัฒนาความสามารถดาน
การอานตีความภาษาเทย ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน นั้น ถึงมวาผูรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นตก็
เมสามารถเปถึงระดับดี นื่องจากผูมีความบกพรองทางการเดยินมีขอจํากัดทางภาษา ดยฉพาะการอาน จากการ
รายงานของสํานักบริหารงานการศึกษาพิศษ (2550) พบวา ปใญหาการรียนของผูรียนที่มีความบกพรองทางการเด
ยิน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดยฉพาะวิชาภาษาอังกฤษละภาษาเทยที่คอนขางต่ํา นื่องจากผูรียนมีปใญหา
ทางการฟใง การพูด การอานละการขียน ซึ่งการ฿ชภาษามือที่มีรูปบบคําศัพทและรูปบบเวยากรณแที่ตกตาง
ออกเป อีกทั้งการอานป็นรื่องที่เมกี่ยวของกับภาษาทาทางที่ผูรียนรูจัก ดวยหตุที่ภาษามือกับตัวอักษรมี
ความสัมพันธแกันนอยมาก การรียนรูจึงซับซอน ตองการวิธีการสอนป็นพิศษพราะผูรียนเมสามารถรียนรูดย
ธรรมชาติ ตองอาศัยประสบการณแทางภาษาซ้ําๆ (มะลิวัลยแ  ธรรมสง. 2550 : 9) ดังนั้นการศึกษาถอยคําภาษาเทย
ที่ตองอาศัยการตีความ฿นลักษณะของความหมายฝงนั้นป็นเปเดยากกวาการอานปกติ พราะถอยคําสวน฿หญเมมี
ปรากฏ฿นภาษามือ ตองอาศัยการอธิบายของลามผูปลภาษามือป็นสําคัญ มื่อผูรียนเมขา฿จ฿นนื้อหาอยางถอง
ท จึงสงผล฿หการรียนรูเมป็นเปตามจุดประสงคและมีผลสัมฤทธ์ิเมถึงกณฑแที่กําหนดเว 
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิคราะหแการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความ 
ของนักศึกษาผูมีความบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย ทํา฿หผูวิจัยสน฿จจะศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ดยทดลอง฿ช฿นหัวขออ่ืน ละทดลอง฿ชรูปบบวิธีการสอนบบอ่ืน 
 2. ผูวิจัยทาน฿ดที่มีความสน฿จ฿นการ฿ชวิธีการสอนตามนวคิดของกานย สามารถนําทฤษฎีดังกลาวเป
ทดลองกับรายวิชาของตนองเดตามความหมาะสมของกลุมตัวอยาง  
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การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความร๎ูเป็นกลุํม 
ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ๑ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทคัดยํอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทยที่฿ชรูปบบ
การรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ละปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาเทย ฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศ
เทย ที่รียนรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม ละรูปบบการสอนบบ
บรรยาย ระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด รอยละ 80 ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย เดก ผนการสอนรื่อง ประวัติ
การวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ละบบทดสอบกอนรียน-หลังรียน ดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาช้ันปี 2 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย  
 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเทยที่ป็นกลุมตัวอยาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
สูงขึ้น คิดป็นรอยละ 100 ดยคะนนหลังรียนของนักศึกษาที่สูงข้ึนฉลี่ย 16.21 คิดป็นรอยละ 81.03 สวนผลการ
ปรียบทียบรูปบบวิธีการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม ละวิธีการสอนบบ
บรรยาย พบวา นักศึกษาท่ี฿ชรูปบบวิธีการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุมสูงกวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักศึกษาที่฿ชการรียนการสอนบบบรรยาย คิดป็นรอยละ 9.16 สดง฿หห็นวา การ
฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ทํา฿หผูรียนมีอกาสเดพัฒนา
ความคิดอยางต็มที่ ดยการศึกษาคนควาดวยตนองทํา฿หผูรียนมีความอยากรูละสวงหาความรูอยูตลอดวลา 
ผูรียนมีอกาสเดฝึกความคิด ฝึกการกระทํา ทํา฿หผูรียนรูวิธีการจัดการระบบความคิดละวิธีสวงหาความรูดวย
ตนอง ทํา฿หจดจํารื่องราวหรือนื้อหาท่ีตนสวงหาเดนาน ละนําเป฿ชหรือนําสนอหรือถายทอด฿หผูอื่นเด  
คําสําคัญ : วิธีการสอนบบกระบวนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม, วิชาวรรณกรรมวิจารณแ, การพัฒนา
 ทักษะการรียนรู 
 
ABSTRACT 
 This article was conducted according to 2 research objectives: 1) to study learning 
achievements of 2-year students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University on the Literature 
Criticism subject focusing on the title of literature criticism history in Thailand, in which it was 
studied through the group investigation instructional model ; and 2) to compare learning 
achievements of 2-year Thai Language major students on the Literature Criticism subject focusing 
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on the title of literature criticism history in Thailand, in which it was studied through the group 
investigation instructional model and the lecture instructional model between post-study and set 
criteria for 80 percent. The research instruments consisted of: 1) an instructional plan on the 
history of literature criticism in Thailand, and 2) pre-test and post-test. The research participants 
were the 2-year Thai Language major students, bachelor of education curriculum. 
 The research findings showed that the learning achievement of 2-year Thai Language 
major students, the sample group ones, was at 100% higher. The score of post-test was averagely 
higher, at 16.21 or 81.03%. On the other hand, the comparison between the group investigation 
instructional model of Joyce and Weil and the lecture instructional model revealed that the 
learning achievement of students who employed the group investigation instructional model was 
higher than those who employed the lecture instructional model at 9.16%. It also showed that 
the use of group investigation instructional model of Joyce and Weil thoroughly helped students 
get more opportunities in developing their thinking skills. In addition, the self-independent study 
helped students be eager in searching for more knowledge all the time; the students had 
chances in practicing their thinking skills and actions, so it helped them know how to deal with 
their thinking process and how to search for knowledge on their own. They could also connect 
their learning outcomes. Therefore, it helped them mesmerize stories and contents that they had 
found longer, present, and pass on their knowledge to other people.  
Keywords : Group Investigation Instructional Model, Literary Criticism, A development of learning 
 skill 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การจัดการรียนการสอน฿นปใจจุบันนับวามีการปลี่ยนปลงเปมาก เมวาจะป็นการพัฒนา฿นรูปบบของ
การบริหาร การจัดการ ดยฉพาะอยางยิ่ง฿นปใจจุบันซึ่งป็นยุคหงสังคมขอมูลสารสนทศหรือที่รียกกันวา  “ยุค
ลกาภิวัตนแ” นั้น เดสงผลตอรูปบบกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งตัวปรสําคัญที่สงผลกระทบตอการปลี่ยนปลง
ดังกลาวคือความจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแทคนลยีที่มีความทันสมัยละมีประสิทธิภาพสูง รวมเปถึง
ครื่องมือตาง ๆ ที่฿ช฿นการคนหาขอมูลละติดตอสื่อสาร ลวนจําป็นตอบริบทของสังคม฿นปใจจุบัน 
 ปใจจุบันป็นยุคของการรียนการสอนที่ยึดผูรียนป็นศูนยแกลาง ดยครูผูสอนจะป็นผูสงสริม฿หผูรียนรูจัก
รียนรูดวยตนอง พื่อ฿หสอดคลองกับความสามารถละความตองการ ละพัฒนาศักยภาพของตนองอยางต็มที่ 
ซึ่งนวคิดการจัดการศึกษานี้ป็นนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาละทฤษฎีการรียนรู ตาง ๆ ที่เดพัฒนา
มาอยางตอนื่องยาวนาน ละป็นนวทางที่เดรับการพิสูจนแวาสามารถพัฒนาผูรียน฿หมีคุณลักษณะตามตองการ
อยางเดผล (วัฒนาพร ระงับทุกขแ. 2542) 
 การจัดรูปบบกระบวนการรียนการสอนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม ถือป็นรูปบบการรียน
การสอนที่ยึดผูรียนป็นศูนยแกลาง พราะป็นการกระตุน฿หผูรียนกิดความรูสึกที่จะสวงหาความรูดวยตนอง  
อีกทั้งกระบวนการกลุมจะชวย฿หผูรียนรูจักการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่น฿นสังคมดวย ดังที่ ธล น (2552 : 248) 
เดกลาววา สิ่งสําคัญที่สามารถชวย฿หผูรียนกิดความรูสึกหรือความตองการที่จะสืบคนหรือสวงหาความรู คือตัวปใญหา 
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ตปใญหานั้นตองมีลักษณะที่มีความหมายตอผูรียนละทาทายพอที่จะทํา฿หผูรียนกิดความตองการสวงหา
คําตอบ ดยปใญหาที่กลาวถึงคือนื้อหา฿นบทรียนที่ผูรียนตองอาศัยการรียนรูนอกบทรียนพิ่มติม พื่อ฿หกิด
ความรูความขา฿จมากยิ่งนอกหนือจาก฿นบทรียน ละสามารถอภิปรายความรูความขา฿จที่ตนหามารวมกับผูอื่นเด 
 วิชาวรรณกรรมวิจารณแป็นรายวิชาบังคับ กลุมภาษา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตละ หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย ดังนั้นถึงมนื้อหา฿นการรียนการสอนจะตกตางกันตามวิชาชีพ ตการจัด
กระบวนการรียนการสอนเมตางกันมากนัก ดยนื้อหาที่฿ช฿นการรียนการสอนมีทั้งหมด 8 บท เดก บทที่ 1 
ความรูทั่วเปกี่ยวกับวรรณกรรมละวรรณกรรมวิจารณแ บทที ่2 ประวัติการวิจารณแวรรณกรรมของตะวันตก บทที่ 3 
ประวัติการวิจารณแวรรณกรรมของเทย บทที่ 4 ทฤษฎีการวิจารณแวรรณกรรม บทที่ 5 การวิจารณแนวนิยายละรื่องสั้น 
บทที่ 6 การวิจารณแบทรอยกรอง บทที่ 7 การวิจารณแภาพยนตรแ ละบทที่ 8 การขียนบทความวิจารณแ ซึ่งลักษณะ
ของการรียนการสอน฿นตละบทจะป็นการบรรยายพรอมกับ฿หนักศึกษาฝึกการคิดวิคราะหและการวิจารณแ ตมีพียง
บางบททานั้น ที่ผูสอนจะนนการบรรยายป็นหลัก ดยฉพาะบทที่ 3 รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย  
 ฿นฐานะที่ผูวิจัยป็นผูสอน฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ ทํา฿หทราบวาปใญหาที่พบของการรียนการสอน
บบบรรยาย คือ ผูรียนขาดความกระตือรือรน฿นการสวงหาความรู อีกท้ังยังจดจําละทําความขา฿จกับนื้อหาเด
เมดีทาที่ควร ผูวิจัยจึงเดศึกษาวิธีการละรูปบบการรียนการสอนที่หมาะสม พื่อสามารถพัฒนาการรียนรูของ
ผูรียนเดมากข้ึน พบวา รูปบบการรียนการสอนละกระบวนการสืบสวนละสวงหาความรูป็นกลุมของ จอยสแ
ละวีล (ทิศนา ขมณี. 2545 : 246- 248 ; อางอิงจาก จอยสและวีล, 1996 : 80 - 88) ป็นรูปบบการรียนการ
สอนรูปบบหนึ่งที่นาสน฿จ ดยป็นรูปบบท่ีนน฿หผูรียนพยายามคนหาคําตอบจากปใญหา฿นบทรียน พื่อ฿หกิด
ความรูความขา฿จ฿นบทรียนพิ่มมากขึ้น ละสามารถนําความรูนั้นมาผยพรหรืออภิปรายรวมกันป็นกลุมกับ
พื่อนเด 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสน฿จที่จะพัฒนาการรียนรูของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่รียน
฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ ดย฿ชรูปบบการรียนการสอนละกระบวนการสืบสวนละสวงหาความรูป็นกลุม 
ละ฿ชนื้อหาบทที่ 3 รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ทั้งนี้จากการที่ผูวิจัยเดรับผิดชอบ฿นการ
สอนนักศึกษาจํานวน 2 หอง คือ  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ละหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเทย ผูวิจัยจึง฿ชรูปบบการรียนการสอนละกระบวนการสืบสวนละสวงหาความรูป็นกลุม พื่อ
ศึกษาพัฒนาการรียนรูละผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตซึ่ง฿ชป็นกลุมทดลอง 
ละศึกษาปรียบทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ที่฿ชรูปบบการรียน
การสอนบบบรรยายป็นกลุมควบคุม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฿นรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทยที่฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการ สืบสอบ 
ละสวงหาความรูป็นกลุม  
 2. พื่อปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเทย ฿นรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ที่รียนรูปบบการรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม ละวิธีการสอนบบบรรยาย ระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด 
รอยละ 80 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการรียนรู ดยการจัดการรียนการสอนดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบ
สอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ป็นการจัดการรียนการสอนที่มุง฿หผูรียนมีทักษะการรียนรูที่พิ่มมากขึ้น ดย
การจัดการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม จะมุงพัฒนาทักษะ฿นการสืบสอบพื่อ฿ห
เดมาซึ่งความรูความขา฿จ กระตุนความสน฿จหรือความอยากรู ละชวยดํานินการสวงหาความรูหรือคําตอบที่
ตองการ ตัวปรตน ละตัวปรตาม ดังภาพ 
 
 ตัวแปรต๎น  ตัวแปรตาม 
วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ  
และแสวงหาความรู๎เป็นกลุํม 
ขั้นที่ 1 ฿หผูรียนผชิญปใญหาหรือสถานการณแที่
ชวน฿หงุนงงสงสัย  
ขั้นที่ 2 ฿หผูรียนสดงความคิดห็นตอปใญหาหรือ
สถานการณแนั้น 
ขั้นที่ 3 ฿หผูรียนตละกลุมรวมกันวางผน฿นการ
สวงหาความรู 
ขั้นที่ 4 ฿หผูรียนดํานินการสวงหาความรู  
ขั้นที่ 5 ฿หผูรียนวิคราะหแขอมูล สรุปผลขอมูล 
นําสนอละอภิปรายผล 
ขั้นที่  6 ฿หผู รียนกําหนดประด็นที่ตองการสืบ
สาะหาคําตอบตอเป 

       ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ฿นรายวิชาวรรณกรรม
วิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศ
เทย ของนักศึกษาชั้นปีที่  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม 
  
 

 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย  
 วิธีการสอนบบกระบวนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม หมายถึง  การรียนการสอนที่฿ช
กระบวนการ 6 ขั้น เดก ขั้นที่ 1 ฿หผูรียนผชิญปใญหาหรือสถานการณแที่ชวน฿หงุนงงสงสัย ข้ันที่ 2 ฿หผูรียนสดง
ความคิดห็นตอปใญหาหรือสถานการณแนั้น ขั้นที่ 3 ฿หผูรียนตละกลุมรวมกันวางผน฿นการสวงหาความรู ขั้นที่ 4 
฿หผูรียนดํานินการสวงหาความรู ขั้นที่ 5 ฿หผูรียนวิคราะหแขอมูล สรุปผลขอมูล นําสนอละอภิปรายผล  ละ
ขั้นที่ 6 ฿หผูรียนกําหนดประด็นที่ตองการสืบสาะหาคําตอบตอเป  
 วิชาวรรณกรรมวิจารณแ  หมายถึง รายวิชาบังคับที่บรรจุอยู฿นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตละหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดย฿นงานวิจัยนี้จะลือกฉพาะนื้อหา฿น
บทที่ 3 คือ ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ทานั้น  
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตละศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันปีท่ี 2 ฿นภาครียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน หมายถึง คะนนของผูรียนที่เดจากการตอบบบทดสอบ ละสังกตพฤติกรรม 
หลังจากที่เดรียน รื่องประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ดย฿ชวิธีการสอนบบกระบวนการสืบสอบ
ละสวงหาความรูป็นกลุม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง การพัฒนาทักษะการรียนรู ดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบละ
สวงหาความรูป็นกลุม ฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
มีวิธีดํานินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง  
  ประชากร 
  ประชากร ฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่รียนวิชา
วรรณกรรมวิจารณแ ฿นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 หมูรียน เดก p1 นักศึกษาหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย จํานวน 39 คน ละ p2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย 
จํานวน 29 คน รวม 68 คน 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักศึกษาช้ันปีที่  2 หมูรียน p2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเทย จํานวน 29 คน เดมาจากการสุมบบ Cluster Random Sampling คือ กลุมทดลอง ละกลุม
ควบคุม คือ หมูรียน p1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย จํานวน 39 คน ดยกลุมทดลอง
฿ชวิธีการสอนรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ละกลุมควบคุม฿ชวิธีการ
สอนบบบรรยาย 
 2. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย เดก ผนการจัดการรียนรู ดยวิธีการสอนบบกระบวนการสืบสอบ ละ
สวงหาความรูป็นกลุม ละบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการรียน ดังนี ้
  2.1 ครื่องมือที่฿ช฿นการทดลอง เดก ผนการจัดการรียนรูละ฿บความรู ดยวิธีการสอนบบ
กระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม 
  2.2 ครื่องมือที่฿ช฿นการวัดผล เดก บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง ประวัติการ
วิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย 
 3. การดํานินการทดลอง 
  ฿นการดํานินการทดลอง ผูวิจัยดํานินการทดลอง ดังนี้ 
  3.1 ขั้นกอนดํานินการทดลอง 
   3.1.1 ช้ีจงวัตถุประสงคแการทดลอง การจัดกิจกรรมการรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการ
รียนรู ดย฿ชวิธีการสอนบบกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม 
   3.1.2 กอนทดลอง฿หผูรียนทําบบทดสอบกอนรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียน รื่องประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย 
  3.2 ขั้นดํานินการทดลอง 
   3.2.1 การจัดการรียนการสอนตามผน ดยวิธีการสอนบบกระบวนการสบืสอบ ละสวงหา
ความรูป็นกลุม มีขั้นตอนการจัดการจัดการรียนรู 6 ขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 ฿หผูรียนผชิญปใญหาหรือสถานการณแที่ชวน฿หงุนงงสงสัย 
    - บงกลุมผูรียนป็น 6 กลุม ฿นจํานวนทา ๆ กัน 
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    - ผูสอนริ่มตั้งคําถามพื่อนําเปสูนื้อหาวา “รูจักความหมายของการวิจารณแวรรณกรรม
หรือเม” ละ “รูหรือเมวาการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทยมีประวัติความป็นมาอยางเร”  
   ขั้นที่ 2  ฿หผูรียนสดงความคิดห็นตอปใญหาหรือสถานการณแนั้น 
    - ผูรียนตละกลุมรวมกันสดงความคิดห็นตอคําถามที่ผูสอนถามเป฿นตอนริ่มตน ละ
รวมกันอภิปรายคําตอบที่ตละกลุมเดตอบละสดงความคิดห็น จากนั้นผูสอนเดอธิบายละสอดทรกความรู
พิ่มติมจากนวคําตอบของผูรียน  
   ขั้นที่ 3  ฿หผูรียนตละกลุมรวมกันวางผน฿นการสวงหาความรู 
    - มื่อผูรียนริ่มขา฿จละสน฿จ฿นการอธิบายพิ่มติมจากผูสอนลว ฿หตละกลุ มจับ
ฉลากพื่อลือกหัวขอประวัติการวิจารณแวรรณกรรมที่บงป็นยุคสมัย จากนั้นรวมกันศึกษาละหาความรูรื่อง
ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นยุคท่ีตนจับฉลากเด พื่อมาอภิปรายรวมกันอีกครั้ง 
   ขั้นที่ 4  ฿หผูรียนดํานินการสวงหาความรู  
    - ผูรียนตละกลุมสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ รวมถึง฿บความรูที่รื่องประวัติการ
วิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทยที่ผูสอนจก฿ห 
   ขั้นที่ 5  ฿หผูรียนวิคราะหแขอมูล สรุปผลขอมูล นําสนอละอภิปรายผล 
    - มื่อตละกลุมเดศึกษาละสวงหาความรูรียบรอยลว ฿หนําขอมูลหลานั้นม า
วิคราะหและสรุปออกมา฿นรูปบบของ Mind Mapping ลวนําสนอ฿หพื่อนกลุมอื่น ๆ เดรียนรู ละรวมกัน
อภิปรายพื่อลกปลี่ยนความรูความซึ่งกันละกัน 
   ขั้นที่ 6  ฿หผูรียนกําหนดประด็นที่ตองการสืบสาะหาคําตอบตอเป 
  3.3 ขั้นหลังดํานินการทดลอง 
   3.3.1 ฿หทําบบทดสอบหลังรียนดวยบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน รื่อง ประวัติ
การวิจารณแวรรณกรรม 
 4. การวิคราะหแขอมูล 
  ขั้นตอนการวิคราะหแขอมูลหลังจากผูวิจัยเดศึกษาละก็บรวบรวมขอมูลละดํานินการสอนตามผน
รียบรอยลว การดํานินการวิคราะหแขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 วิคราะหแขอมูลจากผนการจัดการรียนรู ดยวิธีการสอนบบกระบวนการสืบสอบ ละสวงหา
ความรูป็นกลุม 
  4.2 วิคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการรียนจากบบทดสอบกอนรียนละหลังรียน รื่อง ประวัติการ
วิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย  
  4.3 วิคราะหแขอมูลพื่อปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนที่฿ชรูปบบการรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบละสวงหาความรูป็นกลุม ละวิธีการสอนบบบรรยาย  ดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักศึกษากลุมทดลองละกลุมควบคุมมาคิดระหวางหลังรียนกับกณฑแที่กําหนด รอยละ 80 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิคราะหแผูวิจัยจะนําสนอผลการวิคราะหแออกป็น 2 ตอน ดังนี้  
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 ตอนท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรู ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฿นรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทยที่฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการ 
สืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม  
  1.1 วิคราะหแการพัฒนาทักษะการรียนรู ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเทย ฿นรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ดยวิคราะหแจากการสังกต  กระบวนการ
สอนดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม คือ  
   1.1.1 ฿หผูรียนผชิญปใญหาหรือสถานการณแที่ชวน฿หงุนงงสงสัย   
   1.1.2 ฿หผูรียนสดงความคิดห็นตอปใญหาหรือสถานการณแนั้น 
   1.1.3 ฿หผูรียนตละกลุมรวมกันวางผน฿นการสวงหาความรู 
   1.1.4 ฿หผูรียนดํานินการสวงหาความรู  
   1.1.5 ฿หผูรียนวิคราะหแขอมูล สรุปผลขอมูล นําสนอละอภิปรายผล 
   1.1.6 ฿หผูรียนกําหนดประด็นที่ตองการสืบสาะหาคําตอบตอเป 
   สามารถสรุปผล฿นรูปบบของพรรณนาวิคราะหแเดดังนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาเทย
ที่ป็นกลุมตัวอยาง มีความกระตือรือรน฿นการรียนรู ริ่มตั้งตการถูกกระตุนดวยการตั้งคําถามของครูผูสอนจาก
นวคําถามทาย฿บความรู พื่อ฿หกิดความสงสัยละตองการหาคําตอบ จากนั้นนักศึกษารวมกันสดงความคิดห็น
กอนที่จะวางผนชวยกัน฿นการหาคําตอบละสวงหาความรู ดยศึกษาพิ่มติมจาก฿บความรูที่ครูผู สอนจก฿ห 
มื่อเดนวคําตอบลวจึงรวมกันวิคราะหและอภิปราย พรอมสรุปคําตอบที่เดจากการรวมกันสวงหาความรู 
  1.2 วิคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเทย ฿นรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย ดยวิคราะหแจากการสังกต กระบวนการสอน
ดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม จากการทําบบทดสอบกอนรียน
ละหลังรียน สามารถสรุปผลการวิคราะหแเดตามตารางตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิคราะหแปรียบทียบคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนจากการทําบบทดสอบรื่อง ประวัติการ
 วิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย กอนรียนละหลังรียน ของนักศึกษาที่฿ชรูปบบการรียนการสอน
 กระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม  

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คะแนนกํอนเรียน X1 คะแนนหลังเรียน X2 ผลตําง D 
คะแนน 

20 
ร๎อยละ
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ 
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ
100 

1 นางสาวกฤษณา บุตรศรีภูมิ 12 60 16 80 4 20 
2 นางสาวจิณณพัต พธินาม 10 50 15 75 5 25 
3 นางสาวจิดาภา ก่ึงสํารง 14 70 18 90 4 20 
4 นางสาวจินตา วารี 12 60 18 90 6 30 
5 นางสาวจุฬารักษแ หนุนกระทก 13 65 18 90 5 25 
6 นางสาวชลธิชา บุรานันทแ 11 55 16 80 5 25 
7 นางสาวชิษณุชา ศิริวัฒนแ 12 60 17 85 5 25 
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ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คะแนนกํอนเรียน X1 คะแนนหลังเรียน X2 ผลตําง D 
คะแนน 

20 
ร๎อยละ
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ 
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ
100 

8 นางสาวณัฐวรา ซต็ง 10 50 16 80 6 30 
9 นางสาวทัศนียแ ระเหวนอก 10 50 14 70 4 20 
10 นางสาวธนัตดา มณีกระทก 11 55 18 90 7 35 
11 นางสาวธัญวรรณ จันทรแพิทักษแ 8 40 14 70 6 30 
12 นางสาวธันยพร ปานาลาด 10 50 16 80 6 30 
13 นางสาวบญจวรรณแ ผลทิพยแ 12 60 18 90 6 30 
14 นางสาวบญจวรรณ  ราชตราชู 9 45 14 70 5 25 
15 นางสาวบญจาพร หินม 12 60 16 80 4 20 
16 นางสาวรัชนก ภูจํานง 12 60 18 90 6 30 
17 นางสาวสายชล ทวกระทก 10 50 14 70 4 20 
18 นางสาวสุจิรา ชัยปรีดา 11 55 16 80 5 25 
19 นางสาวสุนิษา หลาบุรี 12 60 18 90 6 30 
20 นางสาวสุภาวนาถ อุดชา 12 60 17 85 5 25 
21 นางสาวอภิรญา ฐานวิสัย 10 50 15 75 5 25 
22 นางสาวอัญธิตกา นอยลา 9 45 15 75 6 30 
23 นายกิตติพิสิฐ พ็งสูงนิน 10 50 15 75 5 25 
24 นายกิตติมศักดิ์ สุภารัตนแ 11 55 18 90 7 35 
25 นายธนากร ปะติคํา 11 55 17 85 6 30 
26 นายธีรพงศแ สายทรัพยแ 10 50 15 75 5 25 
27 นายพีรพล ชํานาญกุล 13 65 18 90 5 25 
28 นางสาวจิรวรรณ ขื่อนงูหลือม 10 50 15 75 5 25 
29 นางสาวชุติมา ชิดกระทก 11 55 15 75 4 20 

 ฉลี่ย 10.97 54.83 16.21 81.03 5.24 26.21 

  
 จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละ
สวงหาความรูป็นกลุม ของนักศึกษาจํานวน 29 คน สูงขึ้น คิดป็นรอยละ 100 ดยคะนนทดสอบหลังรียนของ
นักศึกษาสูงข้ึนฉลี่ย 16.21 คิดป็นรอยละ 81.03 
 ตอนท่ี 2  ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแ
วรรณกรรม฿นประทศเทย ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเทย ที่สอนดย฿ชรูปบบการรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ละการสอนดย฿ช รูปบบการรียนการสอนบบบรรยาย 
สามารถสรุปผลการปรียบทียบเดตามตารางตอเปนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิคราะหแปรียบทียบคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียนจากการทําบบทดสอบรื่อง ประวัติการ
 วิจารณแวรรณกรรม฿นประทศเทย กอนรียนละหลังรียน ของนักศึกษาที่฿ชรูปบบการรียนการสอน
 บบบรรยาย 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คะแนนกํอนเรียน X1 คะแนนหลังเรียน X2 ผลตําง D 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ 
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ100 

1 นางสาวกรวรินทแ กาพิมาย 12 60 17 85 5 25 
2 นางสาวจิราภรณแ พวงสันทียะ 11 55 14 70 3 15 
3 นางสาวจุฑามาศ การพียร 14 70 17 85 3 15 
4 นางสาวชลิตา มุงฝากกลาง 10 50 14 70 4 20 
5 นางสาวต็มสิริ ศิลปะ 9 50 14 70 5 25 

6 นางสาวธีรดา เกรสุวรรณ 9 45 10 50 1 5 
7 นางสาวนริศรา ดอกสันทียะ 15 75 18 91 3 17 
8 นางสาวนาตยา สิมกันยา 10 50 12 60 2 10 
9 นางสาวนิลาวัลยแ ประจิตร 10 50 14 70 4 20 
10 นางสาวนุสบา ขุยชัยภูมิ 14 70 18 91 4 22 
11 นางสาวบุษบา กูลพิมาย 10 50 14 70 4 20 
12 นางสาวปใทมาวดี ลิศสันทียะ 11 55 16 80 5 25 
13 นางสาวพรหมพิลาส ป็นพันธกุล 7 35 9 45 2 10 
14 นางสาวพ็ญนภา ตรวจมรรคา 11 55 16 80 5 25 
15 นางสาววรรณิศา มูลมณี 13 65 16 82 3 17 
16 นางสาววรารัตนแ เชยสงคแ 10 50 11 55 1 5 
17 นางสาวศรีนวล นานา 8 40 14 70 6 30 
18 นางสาวศศิธร ปูงนวล 9 45 10 50 1 5 
19 นางสาวสิมารัตนแ กอผือกกลาง 10 50 12 60 2 10 
20 นางสาวสุนิสา ภูมิคอนสาร 15 75 16 80 1 5 
21 นายนันทวัฒนแ กวประสงคแ 10 50 14 70 4 20 
22 นายฤทธิกียรติ กวศรี 9 45 12 60 3 15 
23 นายวุฒินันทแ ภูมิเธสง 9 45 12 60 3 15 
24 นางสาวจีรนันทแ ทองกลาง 12 60 15 75 3 15 
25 นางสาวอาภา วหน 11 55 16 80 5 25 
26 นางสาวชารินา ห็มพรม 10 50 16 80 6 30 
27 นางสาวณัชชา สงรัตนพงษแ 11 55 16 80 5 25 
28 นางสาวณัฐธิดา กาะคง 13 65 16 80 3 15 
29 นางสาวณัฐภรณแ ประสริฐยิ่ง 13 65 15 75 2 10 
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ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คะแนนกํอนเรียน X1 คะแนนหลังเรียน X2 ผลตําง D 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ 
100 

คะแนน 
20 

ร๎อยละ100 

30 นางสาวธิติญา นกสามมือง 10 50 14 70 4 20 
31 นางสาวนริศรา กวดอนรี 12 60 16 82 4 22 
32 นางสาวนิภาพร กลางพิมาย 8 40 12 60 4 20 
33 นางสาวบญญา รือนอินทรแ 13 65 17 85 4 20 
34 นางสาววรรณนิภา กานคางพลู 12 60 16 80 4 20 
35 นางสาวสุพรรณษา พลียสูงนิน 11 55 15 75 4 20 
36 นางสาวอรทัย หมือนจันทึก 10 50 15 77 5 27 
37 นางสาวอักษรเทย สิงหวิสัย 10 50 14 70 4 20 
38 นายอนุวัฒนแ พรชกระทก 9 45 14 70 5 25 
39 นายอิสรพงษแ คําฟ ู 8 40 12 60 4 20 

 ฉลี่ย 10.74 53.85 14.33 71.87 3.59 18.21 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนดย฿ชรูปบบการรียนการสอนบบบรรยายของนักศึกษา
จํานวน 39 คน สูงขึ้นฉลี่ย 14.33 คิดป็นรอยละ 71.87  
 จากตารางคะนนขางตน สามารถสรุปผลการวิคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษากลุมทดลอง
ละกลุมควบคุมเดดังตารางตอเปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ปรียบทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรียนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ รื่อง ประวัติการวิจารณแวรรณกรรม฿น
 ประทศเทย ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเทย ที่สอนดย฿ชรูปบบการรียนการสอน
 กระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ละการสอนดย฿ชรูปบบการรียนการสอนบบ
 บรรยาย 

กลุํม คํา X2 (เฉลี่ย) 

การรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม  81.03 
การรียนการสอนบบบรรยาย 71.87 
คาความตาง 9.16 

 
 จากตารางที่ 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเทย ที่รียนดย฿ชการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม สูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย ที่฿ชการรียนการสอนบบ
บรรยาย คิดป็นรอยละ 9.16   
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อภิปรายผล 
 การวิจัยรื่อง การพัฒนาทักษะการรียนรู ดย฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบละ
สวงหาความรูป็นกลุม ฿นรายวิชาวรรณกรรมวิจารณแ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบวาผลสมัฤทธ์ิทางการรยีนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย ที่฿ช
รูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม สูงขึ้น คิดป็นรอยละ 100 ดยคะนน
หลังรียนของนักศึกษาที่สูงขึ้นสูงขึ้นฉลี่ย 16.21 คิดป็นรอยละ 81.03 ซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงกวานักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเทย ที่฿ชการรียนการสอนบบบรรยาย คิดป็นรอยละ 9.16 จากผลการวิจัย
ดังกลาวสดง฿หห็นวา การ฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม ถือวา
สามารถพัฒนาทักษะการรียนรูของนักศึกษาเดป็นอยางดี พราะทํา฿หนักศึกษาเดรียนรูกระบวนการคิด การสืบ
สอบสวงหาความรูพิ่มติม ละการวิคราะหแขอมูลความรูที่ตนหาเด นักศึกษาจึงมีพัฒนาการ฿นการคิดวิคราะหแ
มากขึ้น฿นการทําบบทดสอบ ดังที่ ครูนรัญญา (ออนเลนแ : 2556) เดกลาวถึงขอดีของการ฿ชรูปบบการรียนการ
สอนกระบวนการสืบสอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม วาการรียนที่฿ชรูปบบการรียนการสอนกระบวนการสืบ
สอบ ละสวงหาความรูป็นกลุม นับวาป็นการรียนการสอนที่ยึดผูรียนป็นศูนยแกลาง ทํา฿หผูรียนมีอกาสเด
พัฒนาความคิดอยางต็มที่ ดยการศึกษาคนควาดวยตนองทํา฿หผูรียนมีความอยากรูละสวงหาความรูอยู
ตลอดวลา ผูรียนมีอกาสเดฝึกความคิด ฝึกการกระทํา ทํา฿หผูรียนรูวิธีการจัดการระบบความคิดละวิธีสวงหา
ความรูดวยตนองทํา฿หความรูคงทน ละถายยงการรียนรูเด กลาวคือทํา฿หจดจํารื่องราวหรือนื้อหาท่ีตนสวงหา
เดนาน ละสามารถนําเป฿ช฿นสถานการณแ฿หมหรือนําสนอหรือถายทอด฿หผูอื่นเดดวย  
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การวิเคราะห๑บริบทชุมชนด๎วยขอ๎มูลเชิงพ้ืนที่ในตําบลกระเบื้องใหญํ อําเภอพิมาย  
และตําบลหินดาด อําเภอห๎วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

THE COMMUNITY CONTEXT ANALYSIS USING SPATIAL DATA IN TAMBON KRABUENG YAI 
AMPHOE PIMAY AND TAMBON HINDAD AMPHOE HUAI THALAENG NAKHON RATCHASIMA 

PROVINCE 
 

สโรชินี แก๎วธาน ี
Sarochinee Kaewthani 

อาจารยแหลักสตูรภมูิสารสนทศ  คณะวิทยาศาสตรและทคนลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
บทคัดยํอ 
 วัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี้ คือ พื่อวิคราะหแบริบทชุมชนดวยขอมูลชิงพื้นที่฿นขตตําบลกระบื้อง
฿หญ อําภอพิมาย ละตําบลหินดาด อําภอหวยถลง จังหวัดนครราชสีมาสําหรับสนับสนุนการวางผนพัฒนาชิง
พื้นที่ ดย฿ชขอมูลจากฐานขอมูลชิงพื้นที่ท่ีสรางขึ้นจํานวน 20 ช้ันขอมูล จากนั้นวิคราะหแระดับศักยภาพของชุมชน 
฿นดานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาคุณประยชนแมนุษยแ ละคุณคาคุณภาพชีวิต จากปใจจัยทั้งสิ้น 
18 ปใจจัยดวยปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตรแ ผลการศึกษาพบวาศักยภาพรวมของพื้นที่ตําบลกระบื้อง฿หญมี
ระดับศักยภาพชิงพื้นที่฿นระดับสูง คิดป็นรอยละ 41.76 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง 
รอยละ 44.64 ละระดับศักยภาพต่ํา รอยละ 13.61 ตามลําดับ ศักยภาพดยรวมของพื้นที่ตําบลหินดาด พบวา 
พื้นที่สวน฿หญของตําบลหินดาดมีระดบัศักยภาพอยู฿นระดับต่ํา คิดป็นรอยละ 40.81 ของพื้นที่ท้ังหมด รองลงมาคือ 
ระดับศักยภาพระดับปานกลาง รอยละ 37.24ละระดับศักยภาพสูงรอยละ 21.95 ตามลําดับ 
คําสําคัญ : บริบทชุมชน, ขอมูลชิงพื้นที่, ระบบสารสนทศภูมิศาสตรแ, จังหวัดนครราชสีมา 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research to context analysis of Tumbon Krabueng Yai Amphoe 
Pimay and Tumbon Hindad Amphoe Huytalang Nakhon Ratchasima using spatial data and create 
thematic mapping for support physical planning. The data collection process is led by 
community participation, in addition, to create 20 layers in spatial database. Established for 
community evaluation of 18 factors in 4 main context, Physical Resource, Biological Resource, 
Human Use Value and Quality of life. The results from this study also revealed that. 1) The 
potentiality of Tambon Krabueng Yai was highly 41.76 percent, moderately 44.64 percent and 
lowly 13.61 percent. 2) The potentiality of Tambon Hindad was lowly 40.81 percent, moderately 
37.24 percent and highly 21.95 percent.  
Keywords : Community context, Spatial data, GIS, Nakhon Ratchasima Province 
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ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ปใจจัยสําคัญ฿นการพัฒนาชุมชนก็คือการขา฿จสภาพปใญหาละความตองการของคน฿นชุมชน รูจัก
สภาพวดลอมทางธรรมชาติ ขนบธรรมนียมประพณี ละวิถีชีวิตของคน฿นชุมชนป็นอยางดี ฿นอดีตการขา฿จ
สภาพตางๆหลานี้ สวนหนึ่งกิดจากการที่ชาวบานหรือนักพัฒนาเด฿ชชีวิตอยู฿นชุมชนนั้นมากอน ตก็ป็นพียง
ความขา฿จ฿นขอบขตกวางๆ หรือรูวาป็นปใญหาตเมคยตระหนัก หรืออาจรูรื่องดีป็นบางดานเมพียงพอที่จะ
วางผนหรือกําหนดครงการพัฒนาชุมชนเดอยางละอียดชัดจน (ธีระภัทรา อกผาชัยสวัสดิ์. 2554)  
 การศึกษาชุมชนป็นการศึกษาละอธิบายกี่ยวกับชุมชนเดอยางป็นระบบวา ชุมชนนั้นมีสภาพดยรวม
ป็นอยางเร มีง่ือนเขทางดานสิ่งวดลอม รูปบบการผลิต หรือทํามาหากิน มีรูปบบความสัมพันธแระหวางสมาชิก
฿นชุมชนป็นอยางเร องคแกรชาวบานมีอยางเร มีง่ือนเขทางดานสิ่งวดลอม รูปบบการผลิต หรือการทํามาหากิน 
มีรูปบบความสัมพันธแระหวางสมาชิก฿นชุมชนอยางเร ชุมชนมีองคแความรูที่เดสะสมมาอยางเร มีวิธีการ มีศักยภาพ
อยางเร฿นการกปใญหา ละมีปใจจัยอะเรที่มีบทบาทสําคัญ฿นการกําหนดทิศทางละรูปบบความสัมพันธแ ขอมูล
หลานี้ ถาสามารถก็บรวบรวมก็จะนํามาซึ่งความขา฿จ฿นการปลี่ยนปลงละปใญหาที่กิดขึ้นจากการปลี่ยนปลง 
(ชยันตแ วรรธนะภูติ. 2536) 
 ฿นการสรางฐานขอมูลชิงพื้นที่สําหรับการบริหารจัดการดยฉพาะ฿นองคแกรปกครองสวนทองถิ่น นับป็น
ยุทธศาสตรแการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งยวด การนําทคนลยีภูมิสารสนทศ 
(Geo-informatics) ซึ่งป็นกระบวนการ ทางทคนิคหรือวิชาการสมัย฿หมที่นําคอมพิวตอรแมา฿ชรวบรวม จัดก็บ 
ละการจัดการชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุ ถึงตําหนงหรือสถานที่฿นภาคพื้นดินเดอยางถูกตอง ตรงกับความป็นจริง
มาประยุกตแ฿ชพื่อจัดทําระบบฐาน ขอมูลบริบทชุมชนทางดานทรัพยากร (Resource Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน 
ภูมิปใญญาทองถิ่น ทักษะละความชํานาญการ ของคน฿นชุมชน (Skill Mapping) ลวนมีความสําคัญละป็น
ประยชนแอยางมากตอการวางผน ละการตอบสนองนยบายรัฐบาล฿นการพัฒนาศรษฐกิจชุมชน ละยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน ฿นการศึกษาครั้งนี้เดทําการวิคราะหแบริบทชุมชนดวยขอมูลชิงพื้นที่฿นขตตําบล
กระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย ละตําบลหินดาด อําภอหวยถลง จังหวัดนครราชสีมาสําหรับสนับสนุนการวางผน
พัฒนาซึ่งป็นสวนหนึ่งของการศึกษาบริบทชุมชนพื่อการวางผนพัฒนาชิงพื้นที่฿นขตตําบลกระบื้อง฿หญ 
อําภอพิมาย ละตําบลหินดาด อําภอหวยถลง จังหวัดนครราชสีมา ดวยทคนลยีภูมิสารสนทศ 
 

วัตถุประสงค๑ 
 พื่อวิคราะหแบริบทชุมชนดวยขอมูลชิงพื้นที่฿นขตตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย ละตําบลหินดาด 
อําภอหวยถลง จงัหวัดนครราชสีมาสําหรับสนับสนุนการวางผนพัฒนาชิงพื้นที่ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. พ้ืนที่ศึกษา 
  ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย อยูทางทิศตะวันตกฉียงหนือของที่วาการอําภอพิมาย  มีนื้อที่
ประมาณ 71.60 ตารางกิลมตร หรือ 44,750 เร ลักษณะภูมิประทศป็นพื้นที่ราบลุมมีความสูงระหวาง 151-159 
มตรจากระดับน้ําทะลปานกลางมีอาณาขตครอบคลุม 11 หมูบาน จํานวนประชากรปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 
6,321 คน ป็นประชากรหญิง 3,228 คนละประชากรชาย 3,093 คน ตําบลหินดาด อําภอหวยถลง จังหวัด
นครราชสีมานื้อที่ประมาณ 74 ตารางกิลมตรหรือพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 46,250 เร ประกอบเปดวยหมูบาน
ทั้งสิ้น 14 หมูบาน จํานวนประชากรปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 7 ,555 คน ยกป็น ชาย 3,848 คน 
หญิง 3,707 คน 
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 2. การรวบรวมข๎อมูล 
การรวบรวมขอมูลประกอบดวย ขอมูลชิงพื้นที่ ละขอมูลชิงบรรยาย มีรายละอียดดังตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 รายละอียดช้ันขอมลูประกอบฐานขอมูลชิงพื้นที่  

ชุดข๎อมลู ชั้นข๎อมูล แหลํงที่มาของข๎อมูล 
 

รัฐกิจ 
ขอบขตตําบลกระบื้อง฿หญ กรมผนที่ทหาร   
ขอบขตหมูบาน ครงการ GIS Korat 
ตําหนงหมูบาน กรมผนที่ทหาร  

 
 

กายภาพ 

ภูมิประทศ กรมผนที่ทหาร 
ลักษณะทางธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 
ชุดดิน ศูนยแสารสนทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 
หลงน้ําผิวดิน ครงการ GIS Korat 
ทรัพยากรร กรมทรัพยากรธรณี 

สาธารณูปภค/
สาธารณูปการ 

สถานบริการสุขภาพ ครงการ GIS Korat 
สถานศึกษา ครงการ GIS Korat 
ศาสนสถาน  ครงการ GIS Korat 
ระบบคมนาคมขนสง ครงการ GIS Korat 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ครงการ GIS Korat 

การ฿ชประยชนแท่ีดิน การ฿ชประยชนแท่ีดินปี 2543 ศูนยแสารสนทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 
การ฿ชประยชนแท่ีดินปี 2554 ศูนยแสารสนทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ภัยพิบัต ิ

พื้นที่นํ้าทวม ครงการ GIS Korat 
พื้นที่ภัยลง ครงการ GIS Korat 
พื้นที่การพรกระจายดินค็ม ครงการ GIS Korat 

ครงการพัฒนา ครงการพัฒนา ผนพัฒนา 3 ปี  
 
 3. การสํารวจข๎อมูลบริบทชุมชน 
  การวิจัยครั้งนี้ เดทําการสํารวจขอมูล฿นภาคสนาม พื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุติยภูมิละ
ก็บคา พิกัดของหลงที่ก็บรวบรวมขอมูล รวมกับการ฿ชวิธีการสํารวจชุมชน฿นพื้นที่ศึกษา บงออกป็น 2 สวน คือ 
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลชิงพื้นที่ ละการสัมภาษณแ พื่อสํารวจขอมูลบริบทชุมชนดวยดย฿ชครื่องมือ
คือบบสํารวจขอมูลชุมชน 
 4. การสร๎างฐานข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ 
  การจัดทําช้ันขอมูลชิงพื้นที่ท้ังสิ้น 18 ช้ันขอมูลดยรูปบบขอมูลภาย฿นฐานขอมูลชุดนี้ถูกสรางขึ้นมา
พื่อการ฿ชงานที่หลากหลาย ดยจัดก็บป็นรูปบบขอมูลชิงพื้นที่฿นรูปบบ ขอมูล *.shp ที่สนับสนุนการ฿ชงาน
ผานระบบสารสนทศภูมิศาสตรแขั้นสูง (ArcMap, ArcView, QGIS)  
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 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่บริบทชุมชน 
  ฿นการวิจัยครั้งนี้เดจํานกบริบทชุมชนที่จะทําการวิคราะหแขอมลูออกป็น 4 ดานเดก บริบท฿นดาน
ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resource) บริบท฿นดานทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resource) บริบท฿นดานคุณคา
การ฿ชประยชนแของมนุษยแ (Human Use Value) ละบริบท฿นดานคุณคาคณุภาพชีวิต (Quality of life) จากนั้น
ทําการวิคราะหแศักยภาพของพื้นที่ท้ัง 2 ตําบล฿นบริบทท้ัง 4 ดานที่กลาวมา มรีายละอียดการวิคราะหแขอมลู
ดังตอเปนี ้
   4.1 การจัดกลุํมข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ 
   ทําการจัดกลุมขอมูล (Data Classify) ชิงพื้นที่ที่เดจากฐานขอมูลที่สรางขึ้นพื่อนําเปวิคราะหแ
บริบทชุมชนทั้ง 4 ดานดย฿นการวิจัยครั้งนี้เดประยุกตแ฿ชนวทาง฿นการจัดกลุมขอมูลของ ฉัตรพงษแ ฉยเสย (ฉัตรพงษแ 
ฉยเสย. 2551) ซึ่งป็นการจัดกลุมผนที่ศักยภาพ฿หสอดคลองกับสิ่งวดลอมทองถิ่นประภทตําบล พื่อนําเป฿ช
สนับสนุนการวางผนพัฒนาพ้ืนท่ี รายละอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 รายละอียดชุดขอมูลผนที่ศักยภาพ 

ชุดข๎อมลู ชื่อป๓จจัย รายละเอียด 
 

ทรัพยากรกายภาพ 
(Physical Resource) 

P1 ความลาดชัน 
P2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
P3 ความอุดมสมบูรณแของดิน 
P4 หลงน้ําผิวดิน 
P5 ทรัพยากรรธาตุ 

ทรัพยากรชีวภาพ 
(Biological Resource) 

B1 พื้นที่ปลูกพืชศรษฐกิจ 
B2 พื้นที่ปุาสาธารณะ 

 
 

คุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ 
(Human Use Value) 

H1 การ฿ชประยชนแท่ีดิน 

H2 พื้นที่กษตรกรรม 

H3 การคมนาคมขนสง 
H4 น้ําพื่อการอุปภค/บริภค 
H5 เฟฟูา 

 
 

คุณคาคณุภาพชีวิต 
(Quality of life) 

Q1 การมีงานทําของประชากร฿นพ้ืนท่ี 
Q2 ที่ดินทํากิน 
Q3 สภาพสิ่งวดลอม 
Q4 ความปลอดภัยจากความสี่ยง฿นชุมชน 
Q5 การบริการดานการศึกษา 
Q6 การบริการดานสุขภาพ 

   
 



 

 

1746 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 4.2. การให๎คะแนนศักยภาพของพ้ืนที่ 
   ฿หคาคะนนศักยภาพของพื้นที่฿นตละช้ันขอมูลออกป็น 3 ระดับจากการคํานวณดย฿ชวิธี 
Natural Breaks ละ฿นปใจจัยที่฿ชขอมูลจากฐานขอมูล กชช.2 ค. จะ฿หคะนนตามที่ กชช.2 ค. กําหนดดังนี ้
   1 คะนน หมายถึง ศักยภาพต่ําหรือ มีปใญหามาก 
   2 คะนน หมายถึง ศักยภาพปานกลาง หรือ มีปใญหาปานกลาง 
   3 คะนน หมายถึง ศักยภาพสูง หรือ เมมีปใญหา 
 

ตารางที ่3 คาระดับคะนนศักยภาพของพื้นที่ 
ความลาดชัน (P1) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ความลาดชัน 0-2 ปอรแซ็นตแ 3 

2-5 ปอรแซ็นตแ 2 
> 5 ปอรแซ็นตแ, พื้นที่อ่ืนๆ 1 

ลักษณะทางธรณีวิทยา (P2) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

การกระจายของหินที่ป็นหลงรละวัสดุ
กอสราง 

ตะกอนหรือหินอ่ืนๆ 3 
หมวดหินคกกรวด / หินอัคนีชนดิบะซอลตแ / 
หมวดหินพระวิหาร / ภูพาน (วัสดกุอสราง) 

2 

หมวดหินมหาสารคาม (กลือหิน) 1 
ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน (P3) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ความอุดมสมบูรณแของดิน  สูง 3 

ปานกลาง-ปานกลางคอนขางต่าํ, ต่ํา-คอนขางต่ํา 2 
เมสารสารถจํานกเด 1 
แหลํงน้ําผิวดิน (P4) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ความหนานนของลําน้ําละหลงน้ํา > 0.7 ตร.กม. 3 

400 – 300 ตร.กม. 2 
< 200 ตร.กม. 1 

ทรัพยากรแรํธาตุ (P5) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

การกระจายของทรัพยากรรที่สามารถ
นํามา฿ช฿นรงงานอุตสาหกรรมหรือ฿ช฿นการ
พาณิชยกรรม 

รหล็ก รยิปซัม  รทองดง  รอมมอรี-่
ซิลลมิาเนตแ   

3 

กลือหิน  หินปูน หินออน ดินหนยีวดง ร
หล็ก หินกาบ ทรายกอสราง 

2 

เมพบ/เมมีขอมูล 1 
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พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (B1) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

พื้นที่ปลูกพืชศรษฐกิจ ของจังหวัดเดก 
ขาวนาปี มันสําปะหลัง ขาวพดลี้ยงสัตวแ 
ละออย 

>  0.7 ตร.กม. 3 
0.3 – 0.7 ตร.กม. 2 

< 0.3 ตร.กม. 1 
พ้ืนที่ปุาสาธารณะ (B2) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
พื้นที่ปุาสาธารณะ  > 15 เร 3 

3 - 15 เร 2 
< 3เร, เมมีพื้นท่ีปุาสาธารณะ 1 

พ้ืนที่ชุมชน (H1) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

การ฿ชประยชนแท่ีดินสําหรับรองรับการขยายตัว
ของชุมชน  

> 3.50 ตร.กม. 3 
0.15 – 3.50 ตร.กม. 2 

< 0.15 ตร.กม. 1 
พ้ืนที่เกษตรกรรม (H2) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
พื้นที่กษตรกรรม             >  0.7 ตร.กม. 3 

0.3 – 0.7 ตร.กม. 2 
< 0.3 ตร.กม. 1 

การคมนาคมขนสํง (H3) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

ระดับการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงตาม
การประมินจากฐานขอมูล กชช.2 ค. 

มาก 3 
ปานกลาง 2 

นอย 1 
น้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภค (H4) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ระดับการพัฒนาดานน้ําพื่อการอุปภค/บริภค
ตามการประมินจากฐานขอมูล กชช.2 ค. 

มาก 3 
ปานกลาง 2 

นอย 1 
ไฟฟูา (H5) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ระดับการพัฒนาดานเฟฟูาตามการประมิน
จากฐานขอมูล กชช.2 ค. 

มาก 3 
ปานกลาง 2 

นอย 1 
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การมีงานทําของประชากรในพื้นที่ (Q1) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

การมีงานทําของประชากร฿นพ้ืนท่ี ตามการ
ประมินจากฐานขอมูล กชช.2 ค. 

มาก 3 
ปานกลาง 2 

นอย 1 
ที่ดินทํากิน (Q2) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ที่ดินทํากิน ตามการประมินจากฐานขอมูล 
กชช.2 ค. 

มาก 3 
ปานกลาง 2 

นอย 1 
สภาพสิ่งแวดล๎อม (Q3) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
สภาพสิ่งวดลอม ตามการประมินจาก
ฐานขอมูล กชช.2 ค. 

มาก 3 
ปานกลาง 2 

นอย 1 
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (Q4) 

ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 
ความปลอดภัยจากความสี่ยง฿นชุมชน  มาก 3 

ปานกลาง 2 
นอย 1 

การบริการด๎านการศึกษา (Q5) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

พื้นที่฿หบริการดานการศึกษา  < 500 มตร 3 
500-2,000 มตร 2 
> 2,000 มตร 1 

การบริการด๎านสุขภาพ (Q6) 
ป๓จจัยท่ีใช๎ในการศึกษา ประเภทข๎อมูล คําคะแนน 

พื้นที่฿หบริการดานสุขภาพ < 5,000 มตร 3 
5,000-10,000 มตร 2 

>10,000 มตร 1 
 

  4.3 การวิเคราะห๑ศักยภาพชุมชน 
   ทําการซอนทับขอมูล฿นตละกลุมปใจจัย ดยประยุกตแระบบสารสนทศภูมิศาสตรแรวมกับ 
หลักการวิคราะหแศักยภาพของพื้นที่ (Potential Surface Analysis) ละวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay analysis) 
ตามสมการดังนี้ (ประวิทยแ  จันทรแฉง. 2553) 
S = W1 R1 + W2 R2 + W3 R3  …  Wn Rn  
ดยที่ W = คาคะนนความสาํคญัของปใจจัยหลัก R = คาคะนนของปใจจัยยอย n = จํานวนปใจจัยที่฿ช฿นการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่บริบทชุมชน 
 1. ตําบลกระเบื้องใหญํ อําเภอพิมาย 
  ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) พื้นที่สวน฿หญของตําบลกระบื้อง฿หญ มีระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางกายภาพ อยู฿นระดับปานกลาง คิดป็นรอยละ 77.20 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพสูง รอยละ 12.33 
ละระดับศักยภาพต่ํา รอยละ 10.48  ดยหมูบานท่ีพื้นที่ระดับศักยภาพทรัพยากรทางกายภาพสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง 
คือ บานนนทอง รอยละ 8.52 รองลงมาคือบานจบก รอยละ 3.78 (ภาพที่ 1) 
  ทรัพยากรทางชีวภาพ (Biological Resource) พื้นที่สวน฿หญของตําบลกระบื้อง฿หญ มีระดับ
ศักยภาพทรัพยากรทางชีวภาพ฿นระดับต่ํา คิดป็นรอยละ 39.95 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพภาพสูง รอยละ 37.96 
ละระดับศักยภาพปานกลาง รอยละ 22.10 ตามลําดับ ดยหมูบานที่พื้นที่ระดับศักยภาพทรัพยากรทางชีวภาพสูง 
ป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บานตย รอยละ 37.92 (ภาพที่ 2) 
  คุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ (Human Use Value) พื้นที่สวน฿หญของตําบลกระบื้อง฿หญ มีระดับ
ศักยภาพคุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ ฿นระดับปานกลาง คิดป็นรอยละ 60.53 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพต่ํา 
รอยละ 23.54 ละระดับศักยภาพสูง รอยละ 15.92 ตามลําดับ ดยหมูบานที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณคาการ฿ช
ประยชนแของมนุษยแสูง ป็นอันดับที่หน่ึง คือ บานตําย รอยละ 15.91 (ภาพที่ 3) 
  คุณคาคุณภาพชีวิต (Quality of life) พื้นที่สวน฿หญของตําบลกระบื้อง฿หญ มีระดับศักยภาพคุณคา
คุณภาพชีวิต ฿นระดับปานกลาง คิดป็นรอยละ 53.41 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพสูง รอยละ 26.20 ละระดับ
ศักยภาพต่ํา รอยละ 20.40 ตามลําดับ ดยหมูบานท่ีพื้นที่ระดับศักยภาพคุณคาคุณภาพชีวิตสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง คือ 
บานตําย รอยละ 12.62 รองลงมา คือบานตย รอยละ 7.52ละบานนนสว รอยละ 5.19 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 
 2. ตําบลหินดาด อําเภอ ห๎วยแถลง 
  ทรัพยากรทางกายภาพ พื้นท่ีสวน฿หญของตําบลหินดาด มีระดับศักยภาพทรัพยากรทางกายภาพ อยู฿น
ระดับต่ํา คิดป็นรอยละ 43.49 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง รอยละ 38.90 ละระดับ
ศักยภาพสูง รอยละ 17.61 ตามลําดับ ดยหมูบานท่ีพื้นที่ระดับศักยภาพทรัพยากรทางกายภาพสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง 
คือบานมืองพชร รอยละ 4.14 รองลงมาคือบานสะพานทอง รอยละ 2.20 ละบานหนองมวง รอยละ 1.88 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5) 
  ทรัพยากรทางชีวภาพ พื้นที่สวน฿หญของตําบลหินดาด มีระดับศักยภาพทรัพยากรทางชีวภาพสูง คิดป็น
รอยละ 56.09 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพต่ํา รอยละ 33.11 ละระดับศักยภาพปานกลางรอยละ 
10.81 ตามลําดับ ดยหมูบานท่ีพื้นที่ระดับศักยภาพทางชีวภาพสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บานหลุมดิน รอยละ 8.95 
รองลงมาคือบานมืองพชร รอยละ 3.25 ละบานหัวสะพาน รอยละ 4.32 ตามลําดับ (ภาพท่ี 6) 
  คุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ พื้นที่สวน฿หญของตําบลหินดาด มีระดับศักยภาพคุณคาการ฿ช
ประยชนแของมนุษยแอยูปานกลาง คิดป็นรอยละ 44.12 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง 
รอยละ 38.26 ละระดับศักยภาพต่ํา รอยละ 17.60 ตามลําดับ ดยหมูบานที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณคาการ฿ช
ประยชนแของมนุษยแสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บานมืองพชร รอยละ 10.74 รองลงมาคือบาน ตะครอหนือรอยละ 7.88 
ละบานหินดาด รอยละ 7.05 ตามลําดับ (ภาพท่ี 7) 
  คุณคาคุณภาพชีวิต พื้นที่สวน฿หญของตําบลหินดาด มีระดับศักยภาพคุณคาคุณภาพชีวิตสูง คิดป็น
รอยละ 43.90 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง รอยละ 38.48 ละระดับศักยภาพต่ํารอยละ 
17.62 ตามลําดับ ดยหมูบานที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณคาคุณภาพชีวิตสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บานมืองพชร รอยละ 
10.75 รองลงมาคือบาน ตะครอหนือรอยละ 7.88 ละบานหินดาดละบานหัวสะพาน รอยละ 6.00 ตามลําดับ (ภาพที ่8) 
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ภาพที ่1 ผนที่ตําบลกระบื้อ฿หญสดงระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางกายภาพ 
 

ภาพที ่2 ผนที่ตําบลกระบื้อ฿หญสดงระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางชีวภาพ 

ภาพที ่3 ผนที่ตําบลกระบื้อ฿หญสดงระดับศักยภาพ
คุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ 
 

ภาพที ่4 ผนที่ตําบลกระบื้อ฿หญสดงระดับศักยภาพ
คุณคาคุณภาพชีวิต 
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ภาพที ่5 ผนที่ตําบลหินดาดสดงระดบัศักยภาพ
ทรัพยากรทางกายภาพ 
 

ภาพที ่6 ผนที่ตําบลหินดาดสดงระดบัศักยภาพ
ทรัพยากรทางชีวภาพ 

ภาพที ่7 ผนที่ตําบลหินดาดสดงระดบัศักยภาพ
คุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ 
 

ภาพที ่8 ผนที่ตําบลหินดาดสดงระดบัศักยภาพ
คุณคาคุณภาพชีวิต 
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สรุป 
 ศักยภาพดยรวมของพื้นที่ตําบลกระบื้อง฿หญ มีระดับศักยภาพชิงพื้นที่ ฿นระดับสูง คิดป็นรอยละ 
41.76 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง รอยละ  44.64 ละระดับศักยภาพต่ํา รอยละ 
13.61 ตามลําดับ   ศักยภาพดยรวมของพื้นที่ตําบลหินดาด พ้ืนท่ีสวน฿หญของตําบลหินดาด มีระดับศักยภาพอยู฿น
ระดับต่ํา คิดป็นรอยละ 40.81 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพระดับปานกลาง รอยละ 37.24ละ
ระดับศักยภาพสูงรอยละ 21.95 ตามลําดับ ดยหมูบานที่พื้นที่ระดับศักยภาพสูง ป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บานมือง
พชร รอยละ 5.98 รองลงมาคือบานตะครอหนือรอยละ 4.48 ละบานหินดาด รอยละ 3.69 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 การวิคราะหแบริบทชุมชนพื่อการวางผนพัฒนาชิงพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่นั้น ป็นการวิคราะหแ
ขอมูลพื่อสนับสนุนการวางผนพัฒนาตามศักยภาพดานตางๆของพื้นที่ การประยุกตแ฿ชระบบสารสนทศภูมิศาสตรแ
สรางฐานขอมูลละวิคราะหแขอมูล ทํา฿หสามารถนําสนอขอมูลเดทั้ง฿นรูปบบผนท่ีละขอมูลสถิติ ดังท่ี ฟาดีละหแ 
สะอะละคณะ (2557) เดทําการศึกษารื่อง ภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการ฿ชครื่องมือประมงพ้ืนบานละการกระจายตัว
ของพื้นที่การทําประมงดยประยุกตแ฿ชระบบสารสนทศภูมิศาสตรแ (GIS) บริวณหมูที่  2 ละหมูที่ 3 ตําบลหลม
พธิ์ อําภอยะหริ่ง จังหวัดปใตตานี สวนหน่ึงของการศึกษา คือ ศึกษานวทางละรูปบบการสริมสรางการรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการ฿ชครื่องมือ ประมงพ้ืนบานละการกระจายตัวของพื้นที่การทําประมงดยประยุกตแ฿ชระบบ
สารสนทศภูมิศาสตรแ (GIS)  ดยมุงหวัง฿หกิดประยชนแ฿นมิติดานการพัฒนา คือ กิดการสรางความรู ละนํา
ความรูที่ผลิตผานระบบสารสนทศภูมิศาสตรแ (GIS) ป็นสื่อนําสนอขอมูลดานทรัพยากรประมงพื้นบานของชุมชน฿น
รูปบบผนที่ อันจะนําเปสูการรวมกัน จัดการความรูละการสรางหลงรียนรูชุมชนภาย฿นชุมชนตอเป ดังชน ฿น
การศึกษาครั้งน้ีเดสรางช้ันขอมูลจํานวน 18 ช้ันขอมูล฿นบริบทชุมชน 4 ดานเดก ดานทรัพยากรทางกายภาพ ดาน
ทรัพยากรทางชีวภาพ ดานคุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ ละดานคุณคาคุณภาพชีวิต ซึ่งทั้ง 4 ดานนี้สามารถ
สดง฿หห็นบริบทชุมชนละฐานทรัพยากร฿นพ้ืนท่ี รวมทั้งผลจากการ฿ชทรัพยากรที่นําเปสูคุณคาคุณภาพชีวิตของ
คน฿นชุมชน ท่ีสดงผล฿หห็นเดอยางชัดจน฿นรูปบบขอสนทศชิงพื้นที่ กลาวคือการวิคราะหแศักยภาพของพื้นที่
นั้นมีความสําคัญตอการวางผนพัฒนา  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ฿นดานทรัพยากรกายภาพ ละทรัพยากรชีวภาพ พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงนั้นถือเดวาป็นจุดข็ง
ของพื้นที่฿นการสงสริมศักยภาพพื่อการพัฒนาจากฐานทรัพยากรที่มี฿นทองถิ่น สวนพื้นที่ที่มีระดับศักยภาพต่ํา ถือ
ป็นจุดออนของพื้นที่ท่ีควรวางผน฿นการกเขปใญหา หรือปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากร ชน ความอุดมสมบูรณแ
ของดิน หรือทรัพยากรน้ํา฿นพ้ืนท่ี 
 2. ฿นดานคุณคาการ฿ชประยชนแของมนุษยแ ละคุณคาคุณภาพชีวิต ซึ่งกี่ยวของกับปใจจัยละครงสราง
พื้นฐาน฿นการดํารงชีวิตของประชากร ซึ่งสัมพันธแกับบริบท฿นดานศรษฐกิจละสังคมของชุมชน พื้นที่ที่มีระดับ
ศักยภาพต่ํา ป็นพื้นที่ตองมีการกําหนดยุทธศาสตรแ฿นพัฒนา กเขปใญหา พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร฿น
พื้นที่฿หดีขึ้น ดยสามารถกําหนดลําดับวลา฿นการวางผนพัฒนาจากพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพต่ํา ป็นลําดับรก  
 3. ผนที่ตางๆที่เดจากฐานขอมูลสารสนทศภูมิศาสตรแระดับตําบลรวมถึงผนที่ระดับศักยภาพของพื้นที่ 
สามารถนําเป฿ชป็นสื่อพ้ืนฐานที่อธิบายถึงบริบทชุมชน฿นดานกายภาพ ศรษฐกิจละสังคมเด 
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การศึกษาความสามารถด๎านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 3  
โดยการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎แบบโครงงาน 

A STUDY OF LANGUAGE ABILITY AND SOCIAL BEHAVIOR FOR STUDENT IN KINDERGARTEN 3 
BY PROJECT APPROACH 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ พื่อปรียบทียบความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทางสังคมกอนละ
หลังการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงานกลุมตัวอยางการวิจัย เดก นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาครียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 รงรียนบานบะ฿หญ อําภอวังน้ําขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 13 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย
ประกอบดวยครื่องมือที่฿ช฿นการทดลอง เดก ผนการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน จํานวน 15 ผน 
ครื่องที่฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลเดก บบวัดความสามารถดานภาษา ละบบสังกตพฤติกรรมทางสังคม สถิติ
ที่฿ช฿นการหาขอมูลเดก คาฉลี่ย คารอยละ คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละการทดสอบคาที(t-test)  
 ผลวิจัย พบวา 1) นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถดานภาษาหลังการจัดประสบการณแการรียนรู
บบครงงาน มีคะนนฉลี่ยทากับ 22.54 คิดป็นรอยละ 96.99 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 3.27 สูงกวา กอนการจัด
ประสบการณแการรียนรูบบครงงานมีคาคะนนฉลี่ย 20.15 คิดป็นรอยละ 86.29 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 5.84 
ละความกาวหนามีคาคะนนฉลี่ย 2.23 คิดป็นรอยละ10.70 2) นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถดานภาษา
หลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงานสูงกวากอนการจัดประสบการณแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรมทางสังคมหลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน สูงกวากอนการ
จัดประสบการณแ มีคาคะนนฉลี่ย 18.23 คิดป็นรอยละ 75.96 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 7.05กอนการจัดประสบการณแ
การรียนรูบบครงงานมีคาคะนนฉลี่ย9.31 คิดป็นรอยละ 38.87 สวนบี่ยงบนมาตรฐาน 20.52 ละ
ความกาวหนามีคาคะนนฉลี่ยทากับ 8.92 คิดป็นรอยละ 37.24 ละ 4) นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรม
ทางสังคมหลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : การจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน, ความสามารถดานภาษา, พฤติกรรมทางสังคม 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study Kindergarten 3 students’ language ability and social 
behavior for kindergarten 3 student Project Approach and to compare language ability and social 
behavior before and after the implementation of Project Approach. Research samples were 13 
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kindergarten 3 students’ from Bayai Scool in Wang Num Khiao District, Nakhonn Ratchasima 
Province in the first semester of the academic year 2017. Research tools 15 Project Approach 
lesson plans for the “Tree transformation and Explore the trees” Data-collection tools  were a 23 
– itemed test onlanguage ability and social behavior Statistice used for data analysis were mean, 
percentage, standard deviation, and t-test.   
  The finding results showed that 1) Relating the student in kindergarten 3 of  language 
ability after the implementation of Project Approach, the average post-test scores were 22.54, 
96.99 percent. The standard deviation after the implementation of Project Approach was 3.27. 
before the implementation of Project Approach, the average post-test scores were 20.15, 86.29 
percent. The standard deviation was 5.84 and the average post-test scores of the prepress were 
2.23, 10.70 percent. 2) Student in kindergarten 3 of language ability after the implementation of 
Project Approach, were higher then before with the statistical significance at the .05 level. 3) The 
average post-test scores of Kindergarten 3 students’ social behavior after the implementation of 
Project Approach were 18.23, 75.96 the standard deviationwas 7.05. The average post-test scores 
before the implementation of Project Approach were 9.31, 38.87.  The standard deviation was 
20.52. and the average scores of the progress were 8.92, 37.24 and 4) The Kindergarten 3 
students’ social behavior after the implementation of Project Approach were higher than before 
with the statistical significance at the .05 level.  
Keywords :  Project Approach, language ability, social behavior 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยป็นรากฐานสําคัญที่สุด฿นการรียนรูดยมีปูาหมายหลักพื่อการพัฒนาด็กอยางป็น
องคแรวม฿นทุกดานการจัดการศึกษา฿นระดับปฐมวัยมีความสําคัญอยางยิ่ง฿นการวางรากฐานของชีวิตพราะการป็น
ผู฿หญที่ดี฿นวันขางหนาตองเดรับการปูพื้นฐานที่ดีมาตั้งตด็กปฐมวัย ฿นชวง 6 ปีรกของชีวิตป็นชวงที่ด็กพัฒนา
฿นทุกดานอยางรวดร็วมากประสบการณแที่ด็กเดรับจะป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกๆ ดานอยางตอนื่องกันเป
จนกระทั่งติบตป็นผู฿หญ ดยฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสังคมละสติปใญญา (สิริมา  ภิญญอนันตพงษแ 2545 : 62) 
 การจัดประสบการณแที่สงสริมพัฒนาการดานการ฿ชภาษาละสังคมของครูนั้นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
พื่อจุดมุงหมาย฿นการขียนจะชวย฿หด็กตระหนักวาการขียนป็นกระบวนการธรรมชาติ฿นการติดตอสื่อสาร ครูจะชวย
ด็กท่ีทําองเมเดจริงๆ จะกระตุน฿หด็กมีความกลาที่จะอานขียน มรูวาจะเมสามารถขียนเดถูกตองหมือนผู฿หญ 
พราะครูนนความสําคัญของความหมายมากกวาความถูกตองของตัวสะกด (บันลือ พฤกษะวัน, 2543: 1) ภาษาจึงป็น
ทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยทักษะการฟใง การพูด ซึ่งป็นพื้นฐานของการอานละการขียน ดังนั้นการพัฒนา
ภาษาควรริ่มตั้งตด็กปฐมวัยพราะด็ก฿นวัย 2-7 ปี ป็นวัยที่พัฒนาการทางภาษาจริญงอกงามอยางรวดร็ว (กุลยา 
ตันติผลาชีวะ, 2551: 136) ด็กรียนรูภาษาตามลําดับขั้นพัฒนาการ ริ่มจากความคุนคยจากการเดยิน เดฟใง การพูดคุย 
สนทนา ทํา฿หพัฒนาการทางภาษาจริญงอกงาม ด็กริ่มรียนจากภาษางายๆ รียนรูการ฿ชคําศัพทแดวยการ฿ชประยคครู
สอนภาษาคนรกของด็กคือพอม สียงรกที่ด็กเดยินเดฟใงคือ สียงจากพอมการตตอบของพอมทํา฿หด็ก
รียนรูภาษา การพูดละสนทนากับด็กคือการสรางสริมพัฒนาการทางภาษา฿หกับด็กปฐมวัย  
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 การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมจําตองริ่มพัฒนาตั้งตวัยด็ก ทั้งนี้พราะประสบการณและการเดรับการ
ถายทอดทัศนคติทางจิต฿จละสังคมที่ดี฿นชวงรกของชีวิตจะมีอิทธิพลละป็นผลสืบนื่องตอการพัฒนาพฤติกรรม
ทางสังคมตอเป฿นวันขางหนา(ดวงดือน  ศาสตรภัทร. 2546 : 9) ซึ่งสอดคลองกับ  ทวีศักดิ์  ยูซุป  (2546 : 3)  เด
กลาววา  ด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการละพฤติกรรมทางสังคมป็นบบผนตามลําดับขั้นตอนละมีความสําคัญตอ
การปรับตัว฿หอยูรวมกับผูอื่น฿นสังคมเด  ด็กที่มีปใญหาพฤติกรรมทางสังคมจะกิดการรียนรูเดดีขึ้นละสามารถ
ปรับตัว฿หขากับสิ่งวดลอมเดจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝุายดยริ่มจากครอบครัวตองขา฿จ  อบรมลี้ยง
ดูดวยความรักความอบอุน  ช้ีนวทางปฏิบัติอยางถูกตองสวนสถานศึกษา  มีบทบาทสําคัญ฿นการชวยหลือหาทาง
กปใญหา  หาสาหตุของปใญหาทางพฤติกรรมที่เมพึงประสงคแ฿หลดลงละหาทคนิควิธีการตางๆ ฿นการสราง
พฤติกรรมที่พึงประสงคแ฿หกด็ก  ดยการจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿หหมาะสมละสอดคลองกับความสน฿จที่
ด็กอยากรียนรู  พื่อ฿หด็กเดรียนรูรวมกับผูอื่นเดอยางมีความสุข  ซึ่งการพัฒนาทุกดานอยางสมดุลนั้น  ตองริ่ม
พัฒนาตั้งตรกกิดถึง 6 ปี  พราะป็นวัยที่รางกายละสมองของด็กกําลังจริญติบต  ด็กตองการความรักความ
อา฿จ฿สดูลอยาง฿กลชิด  ด็กวัยนี้มีอกาสรียนรูบนพ้ืนฐานการอบรมลีย้งดู  ละการสงสริมกระบวนการรียนรูที่
สนองตอธรรมชาติละพัฒนาการตามศักยภาพ฿นบริบทสังคมวัฒนธรรม  ที่ด็กอาศัยอยูพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิต  ฿หด็กเดพัฒนาเปสูความป็นมนุษยแที่สมบูรณแ  กิดคุณคาตอตนองละสังคม  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547 : 5)  
 ด็ก฿นวัย 3-6 ปี ป็นวัยที่รียนรูกี่ยวกับการอยูรวมกันกับผูอื่น ละจากสิ่งตางๆ รอบตัว ด็กวัยนี้ชอบลน
ป็นกลุมมากกวาลนคนดียว  ตองการตัวบบดานสังคมละจริยธรรม  ลือกพื่อนของตนองเด ชวยหลือผูอื่นเด  
รูจักการ฿หละการรับ  พื่อป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดังนั้นจึงควรสงสริมพฤติกรรมทางสงัคมที่หมาะสม  พื่อชวย
฿หด็กมีพัฒนาการ  สามารถปรับตัวขากับสังคมละอยูรวมกับบุคคลอื่นอยางมีความสุข฿นอนาคต สิริมา  ภิญญ
อนันตพงษแ (2545 : 92) ดังนั้นประสบการณแที่จัดควรปิดกวาง฿หด็กทํากิจกรรมอยางมีความสนุกสนานพราะ
กระบวนการรียนรูของด็กปฐมวัยมีลักษณะฉพาะตัว  ตองอาศัยประสบการณแตรงผานการรับรูของประสาทสัมผัส
ตางๆ ละตองคํานึงถึงธรรมชาติการรยีนรูของด็ก  การสงสริมการกระตุน฿หกําลัง฿จ฿หด็กเด฿ชความสามารถของ
ตน฿นการกระทําสิ่งตางๆ  ท่ีตนพอ฿จอยางต็มที่จะสามารถชวยพัฒนาด็กเดป็นอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาหงชาติ 2543 : 22-23) 
 ผลการประมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ของรงรียนบานบะ฿หญ ซึ่งพัฒนาการ ดาน
สติปใญญาคือความสามารถดานภาษา การฟใง พูด เดคะนนรอยละ 55.00 ละพฤติกรรมทางสังคมเดคะนนรอย
ละ 58.00  ซึ่ง (รงรียนบานบะ฿หญ  : 2559)อยู฿นกณฑแพอ฿ช สังกตจากผลการประมินพัฒนาการดานสติปใญญา 
พบวานักรียนยังขาดทักษะดานความสามารถดานการฟใง คือการปฏิบัติตามคําสั่ง การบอกช่ือสิ่งตางๆ ละการลา
รื่องราว ละพฤติกรรมทางสังคมดานการ฿หความชวยหลือ การยอมรับ ละการ฿หความรวมมือ฿นการทํากิจกรรม 
มื่อวิคราะหแถึงสาหตุของ พบวา ครูผูสอนยังขาดทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู ยังขาด
สื่อการรียนรู นนการบรรยาย ขาดการกระตุนพื่อสงสริม฿หกิดความสามารถดานภาษา ละพฤติกรรมทางสังคม  
การจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน ป็นวิธีที่นนผูรียนป็นศูนยแกลาง ซึ่งการจัดประสบการณแรียนรูบบ
ครงงานป็นนวทางหนึ่งซึ่งช่ือวาสามารถพัฒนาด็กเด฿นหลายๆดาน ซึ่งปิดอกาส฿หด็กเดศึกษากระบวนการ
ดวยตนอง ป็นการทํากิจกรรมรวมกัน มีการวางผนสดงความคิดห็นรวมกัน มีการลารื่องราวจากกิจกรรม มี
การตอบคําถาม สดงความคิดห็นจากการทํากิจกรรมดยการทํา฿บงานชน วาดภาพ  ฿นการหาวิธีการรียนรู
พื่อ฿หบรรลุปูาหมายการจัดประสบการรียนรูบบครงงานยังนนกระบวนการรียนรูที่พัฒนา฿หด็กกิดทักษะทุก



 

 

1757 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ดานทั้งดานสติปใญญา อารมณแ-จิต฿จ สังคม ละสงสริม฿หด็กสดงศักยภาพอยางต็มที่ จะห็นเดจากการสดง
ความคิดห็น การสรางผลงานจากการรียนรู ตามที่  
 วรนาท  รักสกุลเทย (2542:128)  กลาววา การจัดประสบการณแบบครงงานยังมีการประสานความ
รวมมือจากบิดา มารดา ผูปกครอง องคแการชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่น สถาบันสังคม สถานประกอบการ หนวยงาน 
ละบุคคล฿นชุนชนหลาย ๆ ฝุาย พื่อรวมพัฒนาด็ก฿หรียนรูตามศักยภาพ สถานบันพัฒนาความกาวหนา ( 2544: 
9 ) ละสอดคลองกับพัชรี  ผลยธิน (2544 : ข) กลาววา การจัดประสบการณแบบครงงานเดรับความสน฿จอยาง
มาก฿นการศึกษาปฐมวัยละครูปฐมวัย฿หความสน฿จอยางตอนื่อง พราะป็นการจัดประสบการณแที่ยึดผูรียนทุกคน
มีความสําคัญ สามารถรียนรูละพัฒนาตนองเด มีการจัดนื้อหาสาระที่คลอดคลองกับความสน฿จละความถนัด
ของผูรียน คํานึงถึงความตกตางระวางบุคคล ผูรียนเดฝึกกระบวนการคิด รียนรูจากการกิดประสบการณจริ ง
ละการกเขปใญหา มีการรียนรูอยางตอนื่องภาย฿ตการนะนําชวยหลือจากครู ดังนั้นผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษา
กี่ยวกับความสามารถทางภาษาละพฤติกรรมทางสังคมนื่องจากด็กอนุบาลยังมีพัฒนาการทางภาษาละ
พฤติกรรมทางสังคมที่จะตองพัฒนา 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงนําวิธีการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน ป็นกิจกรรม฿นการจัดการรียนการสอน 
พื่อศึกษาความสามารถทางภาษาละพฤตกิรรมทางสังคม ซึ่งผลการวิจัย฿นครั้งน้ีจะชวย฿หครูละผูกี่ยวของกับด็ก
ปฐมวัยท่ีจะพัฒนาการจัดประสบการณแ พื่อป็นการศึกษาความสามารถทางภาษาละพฤติกรรมทางสังคมตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อปรียบทียบความสามารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 กอนละหลังการการจัด
ประสบการณแรียนรูบบครงงาน 
 2. พื่อปรียบทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 กอนละหลังการการจัด
ประสบการณแรียนรูบบครงงาน 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 1. การจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน หมายถึง รูปบบการจัดกิจกรรมที่สงสริม฿หนักรียนเด
มีอกาสกําหนดรื่องตองการตามความสน฿จ ซึ่งขั้นตอนของการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน
ประกอบดวย ระยะที่ 1 วางผนละริ่มตนครงงานประกอบดวย การสังกต/สรางความสน฿จของนักรียน ดยครู
นําสิ่งของมา฿หนักรียนสังกตอยาง฿กลชิดลวรวมกันกําหนดหัวขอครงงานรวมกันกําหนดหัวขอครงงานภาย฿ต
ความสน฿จของนักรียนลวรวมกันอภิปราย฿หนักรียนลารื่องหรือนําสนอผลงาน ระยะที่ 2 พัฒนาครงงาน 
นักรียนกําหนดปใญหาที่จะศึกษา นักรียนตั้งสมมุติฐานบื้องตน ตามความรูดิมที่มีอยู ละนําสนอสมมุติฐานของ
ตน ครูจัดทําปูายสดงรื่องราว ดยการถายภาพ ทดสอบสมมุติฐานบื้องตน ครูจะป็นผูตรียมอุปกรณแ฿นการ
ดํานินการทดสอบสมมุติฐานของนักรียน ตรวจสอบผลการตรวจสอบสมมุตติฐาน ระยะที่ 3 สรุปละอภิปรายผล
ครงงาน นักรียนบรรลุปูาหมายการรียนรูนําสนอผลงานครงงาน ดยการจัดป็นนิทรรศการขึ้น฿นหองรียนลว
ชิญนักรียนจากหองอื่น ๆ  ผูปกครองมาชมนิทรรศการ สิ้นสุดครงงานกากําหนดครงงาน฿หม 
 2. ความสามารถทางภาษาหมายถึง ความสามารถ฿น การฟใง การพูด วัดเดจากบบทดสอบการ฿ชภาษา 
ที่ผูวิจัยที่ผูวิจัยเดสรางขึ้นอง 
  2.1 การฟใง  หมายถึง  ความสามารถ฿นการฟใงละปฏิบัติตามคําสั่งเด 
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  2.2 การพูด  หมายถึง  ความสามารถบอกช่ือสิ่งตางๆเดละลารื่องจากภาพเด 
 3. พฤติกรรมทางสังคม  หมายถึง  การพูดหรือการสดงออกระหวางด็กกับด็กหรือด็กครูขณะที่ทํา
กิจกรรมสรางสรรคและลนตามมุม กิจกรรมกลางจง ดยจํานกพฤติกรรมทางสังคมออกป็น 3 ดาน 
  3.1 การชวยหลือ  หมายถึง  การสดงความตองการ ที่จะชวยกปใญหาหรือตอบสนองความ
ตองการของพื่อนดย฿ชคําพูด หรือการกระทํา ชนการบงปใน หรือการชวยหลือกื้อกูลกันละกัน 
  3.2 การยอมรับ  หมายถึง  การสดงพฤติกรรมที่ช่ืนชมยินดี฿นความดีของตนองละผูอื่น ยอมรับ
สถานการณแ ยอมรับความคิดห็น ยอมชวยหลือละ฿หอกาส 
  3.3 การ฿หความรวมมือ  หมายถึง  การยอมรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น ปฏิบัติตามขอตกลงหรือ
กฎระบียบเด ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นเด มีความรับผิดชอบงานท่ีรับมอบหมายจนสําร็จ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย฿ชการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน จัดประสบการณแ฿หด็กปฐมวัยพื่อพัฒนา
ความสามารถดานภาษาละพัฒนาการทางสังคมจากขั้นตอน 3 ขั้นสามารถชวย฿หนักรียนกิดพัฒนาการดานการ
฿ชภาษาละพฤติกรรมทางสังคม 
 ตัวจัดกระทํา ตัวปลที่ศึกษา 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เดกนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 วังน้ําขียวสามัคคี อําภอวังน้ํา
ขียว จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3 จํานวน 7 รงรียน 
นักรียนจํานวน 85 คน 
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา รงรียนบานบะ฿หญ 
ตําบลอุดมทรัพยแ อําภอวังน้ําขียว สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขต 3  จํานวน 13 คน 
เดมาดยการลือกบบจาะจง (Purposive sampling) 
 
 

การสอนบบครงงาน 
 ระยะที่ 1 ริ่มตนครงงาน 
  ระยะที่ 2 พัฒนาครงงาน 
  ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป 

ความสามารถดานภาษา 
-ความสามารถดานการฟใง 
-ความสามารถดานการพูด 

พฤติกรรมทางสังคม 
-การชวยหลือ 
-การยอมรับ 
-การรวมมือ 
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 3. ผนบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ป็นการวิจัยตรียมการทดลอง( Pre –experimental design ) กอนรียนกับกลุมตัวอยาง 
จากนั้นทําการทดลองดย฿ชผนบบการวิจัย บบหนึ่งกลุมทดลองมีการทดสอบกอนละหลังการจัดประสบการณแ 
(สมทรง อัศวกุล.  2541 : 31) ดังภาพท่ี 1  
  ภาพที่ 2  ผนบบการวิจัย 
  O1  ทน  การประมินความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทางสังคมกอนการจัดประสบการณแ 

  X    ทน  การจัดประสบการณแบบครงงาน 
  O2  ทน  การประมินวัดความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทาง สังคมหลังการจัดประสบการณแ 
 4. ครื่องมือที฿ช฿นการวิจัย 
  1. ผนการจัดประสบการณแบบครงงาน 
  2. บบประมินความสามารถทางภาษา 
  3. บบสังกตพฤติกรรมทางสังคม 
 การดําเนินการทดลอง 
 ดํานินการทดลองตามผนการจัดประสบการณแ จํานวน15 ผน ดยสอนสัปดาหและ 5 วัน วันละ 60 นาที 
ป็นระยะวลา 3 สัปดาหแ  ฿นกิจกรรมสริมประสบการณแ ละกิจกรมสรางสรรคแสังกตพฤติกรรมทางสังคมระหวาง
ทํากิจกรรม 
 การวิคราะหแขอมูล 
 - การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดํานินการวิคราะหแขอมูลจากบบการวัดความสามารถดานภาษาละพฤติกรรม
ทางสังคม ดยหาคาฉลี่ย ( ) คารอยละ(%) ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะนนบวัดความสามารถดาน
ภาษาละพฤติกรรมทางสังคม ซึ่ง฿ชวิธีทางสถิติจากปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูป ตนื่องจากจํานวนกลุม
ตัวอยางนอย ผูวิจัยลยทําการทดสอบการจกจงคงปกติของขอมูลทั้งกอนละหลังการจัดประสบการณแ ดย฿ช
สถิติ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 พื่อปรียบทียบความสามารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ดย฿ชการจัด
ประสบการณแการรียนรูบบครงงาน 
 
ตารางที่ 1 ผลการปรียบทียบความสามารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 กอนละหลังการจัดประสบการณแ
 รียนรูบบครงงาน 

กลุมตัวอยาง N X  S.D. t p 
กอนการจัดประสบการณแ 13 20.15 1.21   

    6.48* .000 
หลังการจัดประสบการณแ 13 22.54 0.52   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 1  สดงวานักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงานมี
คาฉลี่ยของคะนนความสามารถดานภาษา สูงกวากอนการจัดประสบการณแ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2 การปรียบทียบคะนนพฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 กอนละ หลังการจัดประสบการณแ
 การรียนรูบบครงงาน 

กลุมตัวอยาง N X  S.D. t p 
กอนการจัดประสบการณแ 13 9.13 2.46   
    21.47* .000 
หลังการจัดประสบการณแ 13 18.23 1.69   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 สดงวานักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน มี
คาฉลี่ยของคะนนพฤติกรรมทางสังคมสูงกวากอนการจัดประสบการณแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพื่อศึกษาความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 จาก
การจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน สรุปผลการวิจัยเดครั้งนี้  
 การศึกษาความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 กอนละหลังการ
จัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน พบวา 
 1. นักรียนอนุบาลปีที่ 3 มีความสารถดานภาษากอนการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน มีคา
คะนนฉลี่ยทากับ 20.15 ละหลังการหลังการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน ดยมีคาคะนนฉลี่ยทากับ 
22.54 มีคะนนฉลี่ยความกาวหนาทากับ 2 หรือรอยละ 8.69 
 2. ความสามารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน 
สูงกวากอนการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน อยางมีนัยสําคัญ .05 
 2. นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรมทางสังคม กอนการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน มี
คาฉลี่ยทากับ  9.31 ละหลังการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน ดยมีคาคะนนทากับ 18.23 มีคะนน
ฉลี่ยความกาวหนาทากับ 8.92  หรือรอยละ  37.24 
 3. พฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน 
กอนการจัดประสบการณแ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยพื่อศึกษาความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 จากการ
จัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน ผูวิจัยมีประด็นหลัก฿นการอภิปรายดังนี้  
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 1. ผลการศึกษาความสามารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 จากการจัดประสบการณแการ
รียนรูบบครงงาน พบวา สูงกวากอนจัดประสบการณแบบครงงานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดยมีคะนน
ฉลี่ยหลังรียนสูงกวากอนรียน ท้ังนี้สดง฿หห็นวา การจัดประสบการณแรียนรูบบครงงานป็นกิจกรรมการรียน
การสอนที่สงสริมความสารถมารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ฿หพิ่มขึ้น นื่องจากการจัดประสบการณแ
ที่ยึดด็กป็นศูนยแกลาง ฿หอิสระชวยพัฒนาความสามารถดานภาษา การฟใง การพูด 
 2. ความสามารถดานภาษาของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณแการรียนรูบบ
ครงงาน สูงกวากอนการจัดประสบการณแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถดานภาษาของด็ก
ปฐมวัยที่เดรับการจัดประสบการณแดวยการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงาน นักรียนเดกิดพัฒนาการทุก
ขั้นตอนของการจัดประสบการณแดังนี้ ระยะที่ 1ริ่มตนครงงาน นักรียนเดรวมกันสนทนาหาคําตอบของปใญหาที่
สงสัย สรางความสน฿จของด็กอาจ฿ชกิจกรรม  หรือวัสดุหรือสิ่งของที่นาสน฿จขามา฿นหองรียน  ปิดอกาส฿ห
นักรียนสังกต กระตุน฿หด็กสังกต฿นรายละอียดของสิ่งนั้นดยครูป็นผูกระตุ นความสน฿จหัวรื่องที่จะรียนรู
รวมกันป็นกลุม พื่อที่จะนําขาสูหัวขอของครงงาน 
 3. พฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3หลังการจัดประสบการรียนรูบบครงงานสูงกวา
กอนการจัดประสบการณแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ที่
เดรับการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงานมีพฤติกรรมทางสังคมอยูทุกขั้นตอนของการจัดประสบการณแ  
 ดังนั้นการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงานจึงป็นรูปบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอนที่
สามารถสงสริมละพัฒนาความสามารถดานภาษาละพฤตกรรมทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 เด 
ผลการวิจัยครั้งนี้สดง฿หห็นวาการจัดประสบการณแรียนรูบบครงงานสามารถนําความสามารถดานภาษามา฿ช฿น
กิจกรรม การฟใง การพูด การอานละพฤติกรรมทางสังคม จึงทํา฿หผลการทดลองครั้งนี้ป็นเปตามสมมุติฐานที่ตั้งเว 
คือ นักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ท่ีเดรับการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน กอนละหลังการทดลองตกตาง
กันคือ หลังการทดลองนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถดานภาษาสูงขั้น ดยมีคะนนกอนทดลอง 20.15 
ละหลังการทดลองมีคะนนฉลี่ย 22.54 ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ละพฤติกรรมทาง
สังคมกอนละหลังการทดลอง สวนพฤติกรรมทางสังคมที่สูงขึ้น ดยมีคะนนฉลี่ยกอนทอลอง 9.13 ละหลังการ
ทดลองมีคะนนฉลี่ย 18.23 ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 จากผลการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน พื่อพัฒนาความสามารถดานภาษาละพฤติกรรม
ทางสังคมของนักรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3  ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอสนอนะ ฿นการนําเป฿ช 
 1. ขอสนอนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 การ฿ชคําถามนําซึ่งป็นสวนที่สําคัญที่จะกระตุนการรียนรูของด็กนั้นควรจะป็นคําถาม
ปลายปิดละป็นคําถามที่มีความหลากหลาย สามารถคิดวิคราะหและจินตนาการเดอยางสรางสรรคแ กระตุน฿ห
ด็กหาคําตอบดวยการสืบคนหาขอมูลตางๆ 
  1.2 กรณีที่ครูตองการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงาน ซึ่งป็นการสอนที่ตกตางจากดิม ครู
ควรมีผนการตรียมความพรอม฿หกับด็กพื่อปรับพฤติกรรมการรียนของด็ก฿หคุนคยกบลักษณะการรียนรูบบ
ครงงานกอน 
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 2. ขอสนอนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 ควรมีการจัดประสบการณแการรยีนรูบบครงงานท่ีมีผลตอพัฒนาการทั้ง 4ดาน คือ ดานรางกาย 
อารมณแ ดานจิต฿จ ดานสังคม ละดานสติปใญญา ชนครงงานศรษฐกิจพอพียง 
  2.2 ควรมีการจัดประสบการณแการรียนรูบบครงงานที่มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมดาน
อื่นๆ ชน ดานการสื่อสาร รูจักปฏิสธ ละยอมรับ ป็นตน 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายพื่อศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา 
กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักรียนช้ันมัธยมศึกษา ภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 รงรียนรียนสาร
คามพิทยาคม รงรียนขวาเรศึกษา ละรงรียนบรบือ สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ขต 
26 จํานวน 379 คน เดมาดยทําการสุมอยางงายดยวิธีการจับสลาก ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก 
รียงความ รื่อง “รียนคณิตศาสตรแ฿หมีความสุขเดอยางเร” ลวนําผลที่เดมาพิจารณาถึงการสดงความคิดของ
กลุมตัวอยางพื่อวิคราะหแตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของกลุมตัวอยาง สะทอน฿หห็นถึงความคิดที่
นักรียนตองการจากการรียนรูคณิตศาสตรแ พื่อนํามาวิคราะหแ สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก รอยละ 
ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา สํานักงานขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ขต 26 รียงตามลําดับความถี่จากมากเปหานอยป็นดังนี้คือ นักรียน
สนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณติศาสตรแ, ครูสอนขา฿จ มีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มยมจม฿สมีความป็นกันองกบั
นักรียน, นักรียนราริง จม฿ส เมครียดขณะรียนคณิตศาสตรแ, ละนักรียนนําความรูคณิตศาสตรแเป฿ช฿น
ชีวิตประจําวันเด ซึ่งมื่อพิจารณาการสดงความคิดของกลุมตวัอยาง฿นการขียนรยีงความ รื่อง “รียนคณิตศาสตรแ
฿หมีความสุขเดอยางเร พบวาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา คือนักรียน
สนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแมากที่สุด  
คําสําคัญ : ตัวบงช้ีความสุข, การขียนรียงความ  
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the joy indicator in the mathematical learning of high school 
students. The samples used in this research include junior high school students, 1st academic 
year, 2561. Sarakhamphityakhom School,Khewaraisuaksa School,Borabue School, Office of 
Mahsarakham Education District Area 26 ,379 people have come by making a simple coop by 
lottery methods. The tools used in this research include the following: "Howt to study 
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mathematics to be happy" The results of the sample group are taken into account the expression 
of the samples to analyse the pleasure of learning the math. Reflects the idea that students 
want from learning mathematics to be analyzed. The statistics used to analyze the data are the 
percentage of the research. The happiness indicator of high school student math Learning High 
Education district office in Maha Sarakham District 26, sorted in descending order of frequency, as 
follows: A fun student with activities made in mathematics, The teacher understands the good 
personality, smiling, and very friendly. Student, cheerful, student Do not stress in mathematics, 
and students take math knowledge to use in daily life. When considering the concept of a 
sample to write a story, "How is math to be happier?" Find the peace indicator in the 
mathematical learning of secondary students. The students are enjoying the activities that have 
been made in the most mathematical subjects.  
Keywords : the joy indicator, writing essay 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 คณิตศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยแ ทํา฿หมนุษยแมีความคิดสรางสรรคแ คิดอยางมี
หตุผล ป็นระบบ มีบบผน สามารถวิคราะหแปใญหาหรือสถานการณแเดอยางถี่ถวน รอบคอบ ชวย฿หคาดการณแ 
วางผน ตัดสิน฿จ กปใญหา ละนําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเดอยางถูกตอง หมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรแยังป็น
ครื่องมือ฿นการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแ ทคนลยีละศาสตรแอื่น ๆ คณิตศาสตรแจึงมีประยชนแตอการดํานิน
ชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หดีขึ้น ละสามารถอยูรวมกับ ผูอื่นเดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
น.16) อยางเรก็ตามคณิตศาสตรแ ป็นวิชาที่นักรียนสวน ฿หญเมชอบ พราะผูรียนคิดวาป็นวิชาที่ยาก นาบื่อ เม
สนุกสนาน มีการบานมากละครูดุ ปใญหา฿นดาน การจัดกิจกรรมการรียนการสอนคือ ครูจะนนพียงทักษะการคิด
คํานวณพียงดานดียว ดยบรรยายตัวอยาง บนกระดาน อธิบายลวทําบบฝึกหัด ทั้งยังเมนนกระบวนการคิด 
ความสามารถ฿นการกปใญหาอยางมีหตุ ผลการตอบคําถามมักนนพียงคําตอบดียวจนนักรียนเมสามารถนํา
ความรูเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด มีผล฿ห มีจตคติที่เมดีละมีผลสัมฤทธิ์อยู฿นระดับที่เมนาพอ฿จ (ยุพิน พิพิธกุล , 
2553) จากรายงานการศึกษาของ (วรสุดา บุญยเวรจนแ, 2553) พบวา การรียนการสอนคณิตศาสตรแที่ผานมา เม
ประสบผลสําร็จทาที่ควร ผลสัมฤทธ์ิอยู฿นกณฑแที่เมนาพอ฿จ นักรียนจํานวนมากเมชอบรียนคณิตศาสตรแ ดยมี
ความคิดวาป็นวิชาที่ยาก พลิกพลง มีกฎระบียบที่ตอง ทองจํามาก ละตองทําบบฝึกหัดมาก นักรียนจึงรูสึก
กลัว ทอท ขาดความมั่น฿จ฿นการรียน ละหาก นักรียนเดรับประสบการณแบื้องตนที่นาบื่อหนายลว ทัศนคติ
ของนักรียนที่มีตอการรียนคณิตศาสตรแก็จะ ป็นเป฿นทางลบมากขึ้น ดังนั้น ครูควรมีความช่ือบื้องตนวา “ถาครู
เมสามารถสอนคณิตศาสตรแ฿หผูรียน ทุกคนกงคณิตศาสตรแเด ทําอยางเรจะสอนคณิตศาสตรแ฿หผูรียนทุกคนเม
กลียดละกลัววิชาคณิตศาสตรแ” (ปรีชา นาวแย็นผล, 2556)  
 จากผลการสํารวจปใญหากี่ยวกับการรียนลวป็นทุกขแ รียนลวเมมีความสุข ดย สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาหงชาติ รวมกับองคแการยูนิซฟ ละสถาบันศิลปวัฒนธรรม พื่อการพัฒนา (มายา) ที่เดทํา
การสํารวจความคิดห็นของสมัชชาด็ก อันประกอบดวยด็กจาก 76 จังหวัดทั่วประทศจํานวน 304 คน มื่อวันที่ 
27-29 พฤศจิกายน 2541 ดยก็บขอมูลจากปูาย นิทรรศการ 64 ผน กลองงารื่องครูที่ชอบ-ครูที่เมชอบ 56 
กลอง ละภาพผนังรื่องวิชาที่ชอบ วิชาที่เมชอบ 28 ผืน ที่ด็ก ๆ รวมกันจัดทํา ผลการศึกษาพบวา ด็กบื่อการ
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รียนละรียนอยางเม มีความสขุ จากสาหตุดานรูปบบการรียนการสอนของครูมากท่ีสุด (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศแ
, 2541) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีศึกษามดลความสมัพันธแชิงสาหตุของปใจจัยที่มีผลตอการรียนรูอยางมีความสุข
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พบวา ตัวปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการ รียนรูอยางมีความสุข เดก การ
จัดการรียนการสอน ลักษณะครู ลักษณะนักรียน ลักษณะพื่อน ฿นกลุม ละลักษณะพอมผูปกครอง ตามลําดับ 
(พรวพรรณแ พิศษ 2549) ละผลการศึกษาพบวา บบประมินการจัดการรียนรูอยางมีความสุขของนิสิตครู฿น
ศตวรรษที่ 21 จํานกออกป็น 5 องคแประกอบ เดก องคแประกอบท่ี 1 ดานการรียนรู อยางมีความสุขของนักรียน 
องคแประกอบที่ 2 ดานคุณลักษณะ ละกระบวนการจัดกิจกรรมการรียนรู ของครู องคแประกอบที่ 3 ดานการจัด
บรรยากาศละหลงรียนรูพื่อสงสริมการรียนรูอยางมีความสุขของ นักรียน องคแประกอบท่ี 4 ดานการออกบบ
บทรียนละการ฿ชสื่อประกอบการรียนรูอยางมีความสุข ละองคแประกอบที่ 5 ดานการวัดละประมินผลการ
รียนรู สอดคลองกับนวคิดของหนวยงานทาง การศึกษาละนักวิชาการทางการศึกษาที่สนอนวคิดกี่ยวกับการ
รียนรูอยางมีความสุข (ลภัสรดา จูมฆา ละ ปกรณแ ประจันบาน) ทํา฿หผูวิจัยสน฿จที่จะศึกษาวาบบการรียนของ
นักรียนละบบการสอนของครูเทย฿นปใจจุบันป็นบบด ดยสวน฿หญลวจะสอดคลองกันหรือตกตางกัน ละ
สงผลทํา฿หกิดความบื่อหนายหรือความสุข฿นการ รียนรูของนักรียนมากกวากัน นอกจากนี้ผูวิจัยยังสน฿จดวยวา
หากวิคราะหแนักรียนบงตามกลุม สาระการรียนรูลว ทั้งบบการรียนละบบการสอนจะป็นบบ฿ด มีความ
สอดคลองกันหรือเม มากนอยพียง฿ด ความสุข฿นการรียนรูของนักรียนจะป็นอยางเร ละความสอดคลอง
ระหวาง บบการรียนละบบการสอนสงผลตอความสุข฿นการรียนรูมากนอยพียง฿ด ละตกตางกัน หรือเม 
อยางเร 
 สวน฿นดานบรรยากาศของการรียนรูนั้น (อัมพร มาคนอง , 2555) กลาววา การสรางบรรยากาศ฿น ช้ัน
รียนป็นสิ่งสําคัญที่จะสงสริม฿หผูรียนกิดความรูสึกนึกคิดตอตนอง รูจักตัวองดีขึ้น บรรยากาศ ฿นหอง รียนมี
หลายรูปบบ ซึ่งผูสอนควรพิจารณาลือก฿ช฿หหมาะสมกับนื้อหาวิชา ละกลุมปูาหมายของผูรียน ปใจจุบันการ
จัดการรียนการสอนป็นเป ดยผูสอนสวน฿หญจะมุงนนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหรือสาระ ความรู ดยละลย
การศึกษาดานความรูสึกของผูรียน คุณลักษณะละคานิยมที่จะปลูกฝใง฿หกับผูรียน บรรยากาศ฿นการรียนชนนั้น
อาจทํา฿หผูรียนบื่อหนาย มีความกดดันเมสนุกกับบทรียนละสงผล฿หเมชอบ วิชานั้นเด฿นที่สุด จากรายงาน
การศึกษาของ (ทิศนา ขมมณี, 2550) รื่องบรรยากาศการรียนการสอน คณิตศาสตรแ พบวา นักรียนมีความพึง
พอ฿จอยู฿นระดับมาก ตองการ฿หครู฿ชกิจกรรมการสอนที่สนุกสนาน เมซ้ําบบดิมชน การลนกม การขงขัน 
รวมทั้งนักรียนสวน฿หญตองการ฿หครูอา฿จ฿ส ดูลอยาง฿กลชิด ซึ่งทํา฿หนักรียนทุมทความพยายาม฿นการรียน
วิชาคณิตศาสตรแมากขึ้น 
 การรียนรูอยางมีความสุขป็นการรียนการสอนที่มุงนน฿หนักรียนเดรับความรู ดยที่ตัวนักรียนอง มี
ความสุข฿นการรับความรูนั้น ยิ่ง฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแดวยลว ถานักรียนรียนลวมีความสุข฿นการ รียน ก็
ถือเดวา การรียนการสอนของครละนักรียนนั้นประสบผลสําร็จป็นอยางยิ่ง ละป็นสิ่งสนับสนุน ฿หครูพัฒนา฿ห
นักรียนมีความสามารถ฿นทุกๆดาน พราะมื่อกระทํากิจกรรม฿ดลว กิดความสุข นักรียนยอมอยากทํากิจกรรม
นั้นซ้ําอีก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติ, 2545) กี่ยวกับความสุขน้ี ครู ป็นผูสรางบรรยากาศหงการ
รียนรูอยางมีความสุข ฿หกิดกผูรียน ดวยการสราง฿หผูรียนกิดความรัก ความผูกพันละศรัทธาตอครูละตอ
การรียน ดวยการจัดบทรียน฿หมีคุณคาละมีความหมายหมาะกับความ สน฿จละความตองการของผูรียน ปิด
อกาส฿หผูรียนเดศึกษาคนควาหาคําตอบจากธรรมชาติละชุมชน รูจักวิคราะหแตนอง ทํางานรวมกับผูอื่นเดอยาง
มีความสุข ละสามารถปรับตัว฿หดํารงชีวิต฿นสังคมเดอยาง สุขสบายทั้งกายละ฿จ (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาหงชาติ, 2544) การรียนรูอยางมีความสุขควรมีลักษณะดังนี้ จัดการรียนรูที่สนุกสนาน กระตุน฿ห 
ผูรียนสน฿จ กิดความรัก฿นสิ่งที่กําลังรียนรู จัดการรียนรูที่นนกระบวนการคิด การลงมือกระทํากิจกรรม บูรณา
การช่ือมยงรื่องราวละนวคิดของสิ่งที่รียนรู฿นหองรียนกับความป็นจริงของชีวิต นําการคลื่อนเหว การออก
กําลังกาย ดนตรี ศิลปะ ขามาผสมผสานการจัดการรียนรูที่มีความสุข ซึ่งลักษณะดังกลาวมีผลตอ อารมณแ ทํา฿ห
กิดความสุข฿นการรียนรู ละมีผลตอพฤติกรรม คือ ด็กตอบสนองการ฿ฝุรู กระตือรือรน สน฿จเขวควา สนุกท่ีจะเด
รียนรูอยางสรางสรรคแ ถือเดวา ความสุขป็นรงจูง฿จที่มีพลังที่สุด ด็กที่มีความสุข ฿นการรียนจะตั้ง฿จรียนละ
รียนเดดีขึ้น ป็นสวนหนึ่งที่ทํา฿หประสิทธิภาพ฿นการรียนรูพิ่มขึ้น (ปรีชา นาวแย็นผล, 2554) 
 การปรียบทียบการรียนรูอยางมีความสุขของนักรียน ดยจํานก ตามพศ ระดับช้ันละกลุมอายุ 
พบวาลักษณะการรียนอยางมีความสุขของนักรียนมี ลักษณะดังนี้ ดานผูรียน มีลักษณะนักรียนมีสุขภาพรางกาย
ข็งรงสามารถรียนเดอยางต็มที่ นักรียนมีความรูสึกภูมิ฿จ฿นตนอง ละนักรียนเดรียนวิชาที่ตนองชอบ 2) 
ดานผูสอน มีลักษณะ ดังนี้ ครูมีการจัดกิจกรรมการรียนการสอนดย฿หนักรียนเดรับความรูจากประสบการณแตรง 
ครูมี ความรูความขา฿จ฿นนื้อหาวิชาที่สอน ละครูมีการตรียมความพรอม฿นการสอน 3) ดาน สภาพวดลอม฿น
รงรียนมีลักษณะ บริวณรงรียนรมรื่นละอากาศย็นสบาย นักรียนรูสึก ภาคภูมิ฿นที่รงรียนมีช่ือสียงดานตาง 
ๆ ละรงรียนมีการยกยองนักรียนที่ทําความดี ละป็นที่ ยอมรับของรงรียน ละ 4) ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น 
มีลักษณะพอม฿หกําลัง฿จละชวยหลือ นักรียน มื่อนักรียนมีปใญหา พอมยอมรับความสามารถของนักรียน 
ละสมาชิก฿นครอบครัว ของนักรียนผูกพัน฿กลชิดกัน (สายทิพยแ กวอินทรแ , 2548) ซึ่งสอดคลองกับ (สายสมร 
ลหะกิจ, 2546) การจัดกิจกรรมการรียนรูอยางมีความสุข ทํา฿หนักรียนสน฿จ กระตือรือรน มีความสุขละ
สนุกสนาน฿นการรียนนักรียนรูจักบทบาทหนาที่ของตนอง ละมีความมั่น฿จ฿น การสดงความคิดห็น กลา
สดงออก สามารถกปใญหาละนําความรูเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด ทํา฿หผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของนักรียนสูงขึ้น 
ความคิดห็นของนักรียนท่ีมีตอการจัดการรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแ ดานกี่ยวกับตนอง ดานกี่ยวกับวิชารียน 
ดานกี่ยวกับสัมพันธภาพกับคนอ่ืน ละดานกี่ยวกับบรรยากาศ฿นการรียน หลังรียน มีคาฉลี่ยสูงกวากอนรียน  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรแของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
฿นปีการศึกษา 2560 ที่ผานมา ปรากฏวา฿น 3 วิชาหลักเดก วิชาคณิตศาสตรแ ภาษาอังกฤษ ละวิทยาศาสตรแ มี
คะนนฉลี่ย 26.30, 30.45 ละ 32.28 คะนนตามลําดับ จะห็นวาคะนนฉลี่ยอยู฿นระดับต่ําละเมผานกณฑแ
รอยละ 50 ละผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นรายวิชาคณิตศาสตรแอยู฿นระดับต่ํา (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
หงชาติ, 2560) ซึ่งหากปรียบทียบกับ 3 ปีที่ผานมา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
฿นวิชาคณิตศาสตรแ ปีการศึกษา 2560 นับวาอยู฿น฿นระดับที่ต่ํามาก  
 จากหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียน
ช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พื่อป็นนวทาง฿นการสงสริมความสุข฿น
การรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียน อันจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการรียนคณิตศาสตรแ฿หสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาอกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ผูวิจัยเดศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 26 ดยการกําหนดหัวขอรียงความ 
รื่อง “รียนคณิตศาสตรแ฿หมีความสุขเดอยางเร”  ละทําการตรวจสอบความสุขที่เดจากการรียนรู ละสรุป
ลักษณะสําคัญที่ทํา฿หผูรียนกิดความสุข฿นการรียน ละมีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธ์ิทางการรียน สรุปป็นกรอบ
นวคิดเดดังนี้ 

 
 

นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 “ความสุข” หมายถึง ความสุขป็นสิ่งที่กิดขึ้นภาย฿นจิต฿จ ป็นสิ่งที่มนุษยแสวงหา ละป็นจุดมุงหมาย
หนึ่ง฿น ชีวิตมนุษยแ คือ ความพึงพอ฿จ ความรูสึกสมหวัง มื่อจิต฿จมีความสุข รางกายก็ผอนคลาย พื่อ฿หกิดสุขรา
จะตองมีความพียรพยายาม฿นการพัฒนาจิต฿หดีขึ้น 
 “ความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแ” หมายถึง ความสุข฿นการรียนรู ป็นการรียนรูบนฐานหงความรัก
ละศรัทธาของนักรียนที่มีตอครูละวิชา ถือวาป็นองคแประกอบที่จําป็นที่จะชวย฿หนักรียนห็น คุณคา฿นสิ่งที่
รียน ดยนน฿หนักรียนกิดความรู ทั้ง฿นละนอกหองรียน  การที่นักรียนจะประสบความสําร็จเดนอกจากการ
รียนรูลว นักรียนจะตองรูจักตนอง ยอมรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น  ละตองรูจักปรับตัว การที่นักรียนปฏิบัติ
ชนนี้เด ยอมพบกับความสุข  
 “ปใจจัยที่สงผลตอความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแ” หมายถึง ปใจจัยที่สงผลตอความสุข฿นการรียนรู 
เดก ครูผูสอน การจัดรียนการสอน  ลักษณะนักรียน ลักษณะพื่อน฿นกลุม ละลักษณะพอมผูปกครอง การเด
ลือกรียนตามความถนัดละความสน฿จ ละสิ่งที่รียนรูสามารถนําเป฿ชเด฿นชีวิตประจําวัน   
 “ตัวบงช้ีวาผูรียนกิดการรียนรูอยางมีความสุข” หมายถึง ตัวบงช้ีที่สามารถป็นตัวช้ีวัดวาผูรียนกิด
ความสบาย฿จ ความพอ฿จท่ีเดรับจากการจัดประสบการณแรยีนรูคณติศาสตรแ นักรียนกิดการรียนรูอยางสนุกสนาน 
รักการรียน เมกิดความครียดหรือบื่อหนายตอการรียน  มีความมุงมั่น อยากรู฿นสิ่งที่ยังเมรู อยากทํา฿นสิ่งท่ียังเม
คยทํา อยากป็นสิ่งท่ีเมคยป็นขา฿จคุณคาของสิ่งตางๆ ละมีความตอบสนองความ฿ฝุรู 
 “การขียนรียงความ” หมายถึง งานขียนชนิดหนึ่งที่ผูรียนเดสดงความสามารถ฿นการขียน สดง
ความรูสึก ความคิด ความรู ความขา฿จ ของตนอง฿หผูอื่นทราบ ดย฿ชภาษาที่เดรียบรียง฿หถูกตองตามหลัก
ภาษาลําดับความคิดที่ป็นระบียบมีมารยาท฿นการขียน ตลอดจนรูจักระบียบ฿นการขียน ละฝึก฿หด็กกิด
ความคิดสรางสรรคแ 
 

ลักษณะความสุข฿นการรยีน 
1. กิจกรรมที่นักรียนเดทํา 
2. ตัวครูผูสอน 
3. บรรยากาศภาย฿นหองรียน 
4. นําเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของ 
นักรียนช้ันมัธยมศึกษา 

สํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 26 

มีความสมัพันธแทางบวก 

ภาพสดงกรอบนวคดิ฿นการวิจยั 
 



 

 

1769 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดกําหนดกรอบการวิจัยดย฿ชการขียนรียงความ รื่อง “รียนคณิตศาสตรแ฿หมี
ความสุขเดอยางเร” 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุํมตัวอยําง  
 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัย เดก นักรียนช้ันมัธยมศึกษา ที่กําลังศึกษา฿นภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 รงรียนที่สังกัดสํานักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขต 26 จํานวน 379 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก  รียงความ รื่อง “รียนคณิตศาสตรแ฿หมีความสุขเดอยางเร”  
นื่องมาจากงานขียนนี้ป็นงานที่ผูรียนเดรับมอบหมาย฿หทํา฿นช้ัน ฿นวลา 2 ช่ัวมง  เมมีการตรียมหาขอมูล฿น
การ฿นขียนมากอนลวงหนา ละป็นงานท่ียังเมเดรับการตรวจกจากผูสอน จึงนาจะป็นงานที่สดง฿หห็นถึงการ
สดงความคิดของกลุมตัวอยางเดอยางทจริง ละหมาะสมที่จะนํามาวิคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความสุข฿นการ
รียนรูคณิตศาสตรแของกลุมตัวอยาง ละสะทอน฿หห็นถึงความคิดที่นักรียนตองการจากการรียนรูคณิตศาสตรแ 
จากตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา เดดีกวางานขียนท่ีเดรับการกเขลว 
 การสร๎างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยเดกําหนดขั้นตอน฿นการสรางครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย รื่อง การศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรู
คณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา ตามลําดับดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะของความสุข฿นการรียน 
 1. ศึกษาอกสารนวคิดทฤษฎีละงานวิจัยที่กี่ยวของกับความสขุ฿นการรยีนพื่อรวบรวมความหมายหา
ลักษณะความสุขทางการรียน ละพฤติกรรมที่สดงออกถึงความสุขทางการรียน 
  1.1 ศึกษาอกสารนวคิดทฤษฎี ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของกับความสุข฿นการรียน 
  1.2 รวบรวมลักษณะของความสุข฿นการรียน 
  1.3 กําหนดนิยามชิงปฏิบัติการของความสุข฿นการรียน ฿นลักษณะของความสุข฿นการรียนที่เดจาก
การรวบรวม 
 2. ศึกษาลักษณะที่สงสริม฿หกิดความสุข฿นการรียน฿นบริบทของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา สํานักงานขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขต 26 จากการขียน รียงความ฿นหัวขอ “รียนคณิตศาสตรแอยางเร฿หมี
ความสุข” 
  2.1 ฿หนักรียนช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 220 คน จากรงรียนสารคามพิทยาคม จํานวน 57 คน 
รงรียนขวาเรศึกษา ละรงรียนบรบือ จํานวน 102 คน ขียนรียงความ฿นหัวขอ “รียนคณิตศาสตรแอยางเร฿หมี
ความสุข” 
  2.2 สรุปลักษณะของความสุข฿นการรียนที่เดจากการศึกษาอกสารนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ละการ
ขียนรียงความของนักรียน ดยสรุปนื้อหากี่ยวกับลักษณะความสุข ฿นการรียนดานตางๆ ลวจัดทําตารางการ
จัดกลุมลักษณะของความสุขทางการรียน รวมทั้ง ทําตารางสรุปผลครงสรางลักษณะความสุขทางการรียน ลว
นําสนอคณะกรรมการผู ควบคุมวิทยานิพนธแ พื่อพิจารณาความหมาะสมความถูกตอง ความสมหตุสมผล รวมทั้ง 
ปรับปรุงการ฿ชภาษา฿นขอความ 
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 ขั้นตอนที่ 2 นําครื่องมือที่สรางขึ้น สนอตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธแพื่อตรวจสอบความถูกตองหมาะสม
ของประด็นคําถาม ฿หครอบคลุมตามประด็นที่ตองการศึกษาละ฿หขอสนอนะ จากนั้นนําขอสนอนะมา
ปรับปรุงกเข 
 ขั้นตอนที่ 3 นําครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบ เป฿ชป็นครื่องมือ฿นการวิจัยตอเป 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ฿นการก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเดดํานินการป็นข้ันตอนดังนี้  
 1. จัดทําหนังสือขอความอนุคราะหแ฿นการก็บรวบรวมขอมูลเปยังผูอํานวยการขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ขต 26 พื่อประสานงานเปยังรงรียน฿นสังกัด พื่อขออนุญาตก็บขอมูล พรอมทั้งจง
วัตถุประสงคแ ละกําหนดวันวลา฿นการดํานินการก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ตรียมการก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่฿ช฿นการทดสอบครื่องมือ ดยติดตอประสานงานเปยัง
รงรียนที่ตองการก็บขอมูล ลวกําหนดวันวลาละจํานวนนักรียนท่ีจะทําการก็บรวบรวมขอมูล 
 3. จัดตรียมบบวัดความสุข฿นการรียน ฿หพียงพอกับจํานวนนักรียนที่฿ชป็นกลุมทดสอบครื่องมือ 
รวมทั้งจํานวนนักรียนท่ีป็นกลุมตัวอยางตามที่กําหนดเว 
 4. ทําการก็บรวบรวมขอมูลตามผนที่เดวางเว ดยผูวิจัยป็นผูดํานินการก็บละรวบรวมขอมูลดวย
ตนอง ดังนี้ 
  4.1 ประสานงานขอความรวมมือครูประจําช้ัน ฿หความสะดวกจัดก็บขอมูลจากนักรียน฿นรงรียน
นั้นๆ ดยผูวิจัยอธิบายรายละอียด฿นการตอบบบวัด วัตถุประสงคแของการวัด ความสําคัญของการวัดละผูวิจัย
จัดก็บขอมูลดวยตนอง 
  4.2 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณแ กอนนําบบสอบถามเปวิคราะหแขอมลู 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ฿นการวิคราะหแขอมูล ผูวิจัยวิคราะหแขอมูลดยหาความถี่จากการขียนรียงความ รื่อง “รียน
คณิตศาสตรแ฿หมีความสุขเดอยางเร” มื่อนําเปวัดกลุมตัวอยาง ดังนี้ วิคราะหแขอมูลที่เดจากการขียนรียงความดย
การ฿ช คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ลวนําเปปรียบทียบคาฉลี่ย 
 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเด฿ชสถิติพื้นฐาน฿นการวิคราะหแขอมูล ดังนี้  

  1.1 คําเฉลี่ย ( Mean : X ) คํานวณเดจากสูตร (เพศาล วรคํา, 2554 : 317) ดังนี ้
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 มื่อ   X ทนคาฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   iX  ทนขอมูลชุดที่ i  
   n  ทนจํานวนสมาชิก฿นกลุมตัวอยาง 
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  1.2 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คํานวณจากสูตร (เพศาล วรคํา, 
2554 : 318) ดังนี ้
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  มื่อ  . .S D  ทนสวนบี่ยงบนมาตรฐาน 

   X  ทนคะนนฉลี่ย 

   iX  ทนขอมูลชุดที่ i  
   n  ทนจํานวนกลุมตัวอยาง 
  1.3 ร๎อยละ (Percentage) คํานวณเดจากสูตร  ดังนี ้

   

f
P

N


 
  มื่อ  P  ทนรอยละ 

   f  ทนความถี่ท่ีตองการปลง฿หป็นรอยละ 

   N  ทนจํานวนความถี่ท้ังหมด 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง การศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา ผูวิจัย
นําสนอผลการวิคราะหแขอมูล ดังนี้ 
 
ตาราง 1  สดงการปรียบทียบตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา 
    ความคิดห็นจากการขียนรียงความ 

รงรียน จํานวน นักรียนสนุกสนาน ครูสอนขา฿จมีบุคลิกภาพ นักรียนราริง นักรียนนําความรู 

 
อัตราสวน กับกิจกรรมที่เดทํา ที่ดียิ้มยมจม฿สมีความ จม฿ส เมครียดขณะ คณิตศาสตรแเป฿ช 

  
฿นวิชาคณิตศาสตรแ ป็นกันองกับนักรียน รียนคณิตศาสตรแ ฿นชีวิตประจําวันเด 

สารคามพิทยาคม คน 82 53 46 39 
  รอยละ 37.2 24.1 21 17.7 
ขวาเรศึกษา คน 25 14 14 4 
  รอยละ 43.9 24.6 24.6 7 
บรบือ คน 35 26 28 13 
  รอยละ 34.3 25.5 27.5 12.7 

รวม 
คน 142 93 88 56 
ร๎อยละ 37.5 24.5 23.2 14.8 

 
 จากตาราง 1 พบวานักรียนช้ันมัธยมศึกษาของรงรียนสารคามพิทยาคม มีความสุข฿นการรียนรู
คณิตศาสตรแดยสรุป นักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแมากที่สุด มีจํานวน 82 คน คิดป็น
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รอยละ 37.2  ครูสอนขา฿จ มีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มยมจม฿สมีความป็นกันองกับนักรียน มีจํานวน 53 คน คิดป็น
รอยละ 24.1 นักรียนราริง จม฿ส เมครียดขณะรียนคณิตศาสตรแ มีจํานวน 46 คน คิดป็นรอยละ 21  ละ
นักรียนนําความรูคณิตศาสตรแเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด มีจํานวน 39 คน คิดป็นรอยละ 17.7  นักรียนช้ัน
มัธยมศึกษาของรงรียนขวาเรศึกษา มีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแดยสรุป นักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่
เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแมากที่สุด มีจํานวน 25 คน คิดป็นรอยละ 43.9  ครูสอนขา฿จ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้ม ยม
จม฿สมีความป็นกันองกับนักรียน มีจํานวน 14 คน คิดป็นรอยละ 24.6 นักรียนราริง จม฿ส เมครียดขณะ
รียนคณิตศาสตรแ มีจํานวน 14 คน คิดป็นรอยละ 24.6  ละนักรียนนําความรูคณิตศาสตรแเป฿ช฿นชีวิตประจําวัน
เด มีจํานวน 4 คน คิดป็นรอยละ 7  นักรียนช้ันมัธยมศึกษาของรงรียนบรบือ มีความสุข฿นการรียนรูคณติศาสตรแ
ดยสรุป นักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแมากที่สุด มีจํานวน 35 คน คิดป็นรอยละ 34.3  
ครูสอนขา฿จ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มยมจม฿สมีความป็นกันองกับนักรียน มีจํานวน 26 คน คิดป็นรอยละ  25.5 
นักรียนราริง จม฿ส เมครียดขณะรียนคณิตศาสตรแ มีจํานวน 28 คน คิดป็นรอยละ 27.5  ละนักรียนนํา
ความรูคณิตศาสตรแเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด มีจํานวน 13 คน คิดป็นรอยละ 12.7 
 มื่อพิจารณาภาพรวมตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา พบวานักรียน
จะมีความสุข฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ มื่อนักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแมากที่สุด มี
จํานวน 142 คน คิดป็นรอยละ 37.5 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยรื่อง การศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา สามารถ
อภิปรายผลเดดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา รียง
ตามลําดับจํานวนความถี่มากเปหานอยป็นดังนี้ นักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแ , ครูสอน
ขา฿จ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มยมจม฿สมีความป็นกันองกับนักรียน, นักรียนราริง จม฿ส เมครียดขณะรียน
คณิตศาสตรแ , ละนักรียนนําความรูคณิตศาสตรแเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด 
 สําหรับความสุข฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ ที่นักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแ  
นักรียนมีความสุขอยู฿น ระดับมาก ทั้งนี้ป็นพราะนักรียนท่ีมีความสขุอาจจะมาจากการที่มีสุขภาพรางกายสมบรูณแ 
ข็งรงสงผล฿หมีสุขภาพจิตดี มีอารมณแราริงจม฿ส สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทํา฿นวิชา คณิตศาสตรแสงผล฿หกิด
ความพรอมที่จะรียนรูคณิตศาสตรแ ชอบนื้อหารายวิชาคณิตศาสตรแที่เด รียน มีความสน฿จละตั้ง฿จรียนอยาง
สม่ําสมอ สามารถนําความรูจากการรียนคณิตศาสตรแ เป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด ทํา฿หกิดรงจูง฿จ฿นการรียน มี
ความตองการละมีจตคติที่ดีตอ การรียนทั้งยังเดการยอมรับจากครูผูปกครองละพื่อนๆวาป็นผูมีความรู
ความสามารถสงผล ฿หตัวผูรียนกิดความสุข฿นการรียนคณิตศาสตรแ 
 สําหรับความสุข฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ คือ ครูสอนขา฿จ มีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มยมจม฿สมีความป็น
กันองกับนักรียนสดง฿หห็นวาลักษณะของครูผูสอน฿นทุก ๆ ดาน ที่สดงพฤติกรรม฿นดานตาง ๆออกมา ฿ห
นักรียนห็น พราะการจัดกิจกรรมการรียนรูจะสามารถดํานินเป หรือประสบผลสําร็จ ตามวัตถุประสงคแเดนั้น 
ความพรอมของผูสอนป็นสิ่งสําคัญที่สุด นอกจากน้ียังมีบุคลิกภาพ พฤติกรรมละจตคติของผูสอน ที่สดงออกตอ
ผูรียนที่มีสวน หากผูสอนมีความมตตา จริง฿จ ละขา฿จ฿นพฤติกรรมของผูรียน เมลือกปฏิบัติ ยิ้มยมจม฿ส 
นักรียนก็จะกิดความรูสึก ปลอดภัยละเว฿จผูสอน ทํา฿หกิดความสบาย฿จละพรอมท่ีจะรียนรู 
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 สําหรับความสุข฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ คือนักรียนราริง จม฿ส เมครียดขณะรียนคณิตศาสตรแ  
ภาวะทางจิต฿จ ความรูสึกนึกคิด อารมณแ การที่ด็กจะรียนรู อยางมีความสุข ด็กจะตองเมกิดความบื่อหนาย เม
รูสึกถึงความจําป็นท่ีจะตองรียน หรือถูก บังคับ฿หรียน หนาที่สําคัญของครูละพอม คือพยายาม฿หด็กกิดความ
สน฿จ กิดความรูสึก วาสิ่งที่กําลังรียนป็นสิ่งที่มีคา รียนลวรูวาจะนําเป฿ชประยชนแอะเรเด หนาที่ที่สําคัญของ 
ครู คือพยายาม฿หด็กกิดความสน฿จ฿นการรียนรู ดยครูตองกระตุน฿หด็กกิดความสน฿จ฿น สิ่งที่จะตองศึกษา 
หรือสิ่งที่มีอยู฿นหลักสูตร ครูตอง฿ชจิตวิทยา฿นช้ันรียนที่จะชวย฿หด็กรียนอง มีความคิด฿นทางบวก ด็กตองมี
ความรูสึกวาขาสามารถจะทําเด ขามีความชื่อมั่น฿นตนองวาขาป็นคนท่ีมีความสามารถ ซึ่งครูสามารถจะชวยเด
฿นหองรียน ดยการที่ครู฿ชจิตวิทยา฿นช้ันรียนปิดอกาส฿หด็กคิดอง ทําองกปใญหาอง นอกจากนี้ คําพูดของ
ครูจะมีอิทิพลอยางมหาศาล฿นการที่จะทํา฿หด็กมีความสุข ถาหากด็กทําสิ่งที่ดี คําชมจากครู หมือนกับขาเดรับ
รางวัล ทั้งนี้ตองคํานึงถึงระบียบวินัย฿นช้ันรียนดวย นอกจากการพัฒนาทางความคิดสติปใญญาลวครูควรสรางอีคิว 
(EQ) หรือการพัฒนาความสามารถ฿นการควบคุมอารมณแ ป็นสิ่งสําคัญที่จะทํา฿หรียนอย างมีความสุข  ทํา฿ห
หองรียนมีความสุข 
 สวนความสุข฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ คือ นักรียนนําความรูคณิตศาสตรแเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด ม
ป็นความคาดหวังมากที่สุดของตัวผูสอนอง฿นการสอนวิชาคณิตศาสตรแที่ตองการ฿หนักรียนนําเป฿ช฿น
ชีวิตประจําวันเดมากที่สุด นื่องจากนักรียนกลุมตัวอยางตละคนมีสภาพดานตัวผูรียน ผูสอน พื่อนๆ ละบุคคล
รอบขาง รวมทั้งสภาพวดลอมท่ีตกตางกัน การที่นักรียนตอบวามีความสุข฿นการรียนอาจเมเดกิดจากความสุข
฿นการรียนท่ีทจริง บางรื่องอาจรียนผานมาป็นดือนป็นปี บางรื่องที่รียนเปลวก็ลืม ยอมสงผล฿หนําความรู
คณิตศาสตรแเป฿ช฿นชีวิตประจําวันเด เมมากทาที่ควร 
 ผลการวิจัยยังพบวา นักรียนช้ันมัธยมศึกษา ของสํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 
ขต 26 สวน฿หญประมาณ 37.5 % จะสดงความคิดห็นผานการขียนรียงความวาตัวบงช้ีความสุข฿นการรียนรู
คณิตศาสตรแของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา คือ นักรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เดทํา฿นวิชาคณิตศาสตรแทํา฿หทราบวา
นักรียนชอบการรียนดยวิธีการ฿ด ที่จะทํา฿หนักรียนกิดความสุข฿นการรียน ดยจะพบ฿นช้ันทุกระดับช้ัน ทั้งนี้
อาจนื่องมาจากวานักรียนตองการความผอนคลาย ความขา฿จ หรือวลาสอนครูจะนนรื่องวิชาการมากกวาการ
ขา฿จความรูสึกของนักรียน ดังนั้นครูผูสอนคณิตศาสตรแควรตระหนักถึงนวทาง฿นการสงสริมความสุข฿นการรียน
คณิตศาสตรแของนักรียนดยการ฿ชกิจกรรม ควบคูเปกับการพัฒนาตัวผูสอนอง ฿หมีรูปบบการสอนที่หลากหลาย
เมนาบื่อ ละขา฿จตัวผูรียน฿หมากข้ึน อันจะสงผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการรียน ละจะป็นประยชนแ฿นการนําเป฿ช
฿นชีวิตประวันละการประกอบอาชีพพื่อพัฒนาประทศ฿หจริญกาวหนาตอเป 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ฿นการก็บขอมูลสําหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษา ควรก็บขอมูลดวยตนอง ละยกก็บทีละ
องคแประกอบ 
 2. ควรนําผลการวิจัยเป฿ชพัฒนาการจัดการเรียนร๎ูในสาระการเรียนร๎ูคณิตศาสตร๑ ให๎นักเรียนเรียนร๎ู
อยํางมีความสุข 
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การศึกษายุทธวิธีในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 , 5 และ 6 

A STUDY THE STRATEGIES FOR SOLVING A ONE-STEP MATHEMATICS PROBLEM ABOUT 
ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION, AND DIVISION FOR STUDENTS FROM GRADES 4 

TO 6 
 

ณัฐพล  เลิศนัน1 
Nattapon  Loednan1 

พูนศักด์ิ  ศิริโสม1 และ ยุทธพงศ๑  ทิพย๑ชาติ2 
Poonsak sirisom1  and Yuthapong Tipchat 2 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายพื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก 
การลบ การคูณละการหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ละ 6 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นนักรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2561 จํานวน 399 คน 
ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยคือ บบทดสอบพื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาหนึ่งขั้นตอน ที่ผูวิจัยเดพัฒนามา
จากครื่องมือของ สมทรง สุวพานิช (2549 : 188-196) ละ Christou and Philippou (1998 : 441-442) นําผล
ที่เดมาพิจารณารูปบบการคิดที่฿ช฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแดยสังกตจากสวนที่วางสําหรับทดลขของ
บบทดสอบตละขอ ลวจํานกป็นยุทธวิธี พื่อนํามาวิคราะหแ สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก รอยละ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ การคูณละ
การหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 รียงตามลําดับความถี่จากมากเปหานอยป็นดังนี้คือ การดา
ละตรวจสอบคําตอบ, การวาดรูปประกอบ ละการคิดยอนกลับ ซึ่งมื่อพิจารณายุทธวิธีที่฿ช฿นการกจทยแปใญหา
คณิตศาสตรแตละขอตละระดับช้ัน พบวาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ฿ชยุทธวิธีการวาดรูปประกอบละการดา
ละตรวจสอบคําตอบคละกัน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ละช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ฿ชยุทธวิธีการดาละตรวจสอบ
คําตอบมากที่สุด 
คําสําคัญ : ยุทธวิธี, การกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอน 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the strategies for solving a one-step mathematics problem 
about addition, subtraction, multiplication, and division for students from grades 4 to 6. A target 
population is a group of 399 students chosen from the fourth, the fifth and the sixth-grade 
students in 2018 academic year in Huainamwan group schools , Lopburi province. The tool used 
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in this work is a test for strategies studying of solving a one-step mathematics problem which we 
developed from Somsong Suwapanich (2549 : 188-196) and Christou and Philippou (1998 : 441-442) 
From this test, it is possible to consider their thinking patterns that were used to answer a 
problem by observing an empty note space in each problem from a test and classifying into each 
strategy to analyze afterward. A statistical tool that was used to analyze the result is a 
percentage. From our research, we found that 1) the strategies for solving a one-step 
mathematics problem about addition, subtraction, multiplication, and division for students from 
grades 4 to 6 can be arranged from the most frequent uses to the least frequent uses as follows: 
Guess-and-Check, Draw-a-Picture, and Work-Backwards. Considering from each strategy used to 
find the solution in each problem for each level, the fourth-grade students used both of Draw-a-
Picture strategy and Guess-and-Check strategy almost equally, while the students in the fifth and 
the sixth grades used Draw-a-Picture strategy mostly.  
Keywords : Strategy, Solving a one-step mathematics problem 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 จทยแปใญหาคณิตศาสตรแป็นครื่องมือที่สําคัญ฿นการพัฒนาความคิดของนักรียน นอกจากนี้ยังชวย฿ห
นักรียนเดพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําป็น฿นการกปใญหา ตลอดจนรูจักปใญหา฿นสถานการณแจริง฿นชีวิต พื่อหา
วิธีการกปใญหาตามความสามารถของตละคน การกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแป็นรื่องที่ยาก ละป็นรื่องที่ป็น
ปใญหา฿นการรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแมานาน (สมทรง  สุวพานิช.  2549 : 1) (Branca.  1980 : 3) กลาววา 
การรียนการสอนคณิตศาสตรแ฿นรงรียน฿หบรรลุปูาหมายสูงสุด คือ นักรียนจะตองมีความสามารถ฿นการกจทยแ
ปใญหา฿นวิชาคณิตศาสตรแเด  ซึ่งประสบการณแจากการฝึกทักษะ฿นการกจทยแปใญหา฿นวิชาคณิตศาสตรแเดนี้จะป็น
รากฐานสําคัญที่จะถายอนเปสูการพัฒนาวิธีคิด ละสริมสรางทักษะการกเขปใญหา฿นชีวิตประจําวัน฿หกับ
นักรียน (Marvis.  1978 : 270) เดกลาวพิ่มติมวา ครูควรปลูกฝใงละพัฒนาความคิดของด็ก฿หกิดขึ้นเป
ตามลําดับขั้นตอน ดวยจทยแปใญหาคณิตศาสตรแป็นบันเดนําทาง  
 จทยแปใญหาอาจมีลักษณะป็นจทยแปใญหาดยตรง (direct problem) ละจทยแปใญหาดยออม 
(indirect problem) หรืออาจป็นจทยแปใญหาหนึ่งขั้นตอน (one-step problem) ละจทยแปใญหาหลายขั้นตอน 
(multi-step problem) ซึ่งจทยแปใญหาดยตรงละจทยแปใญหาหนึ่งขั้นตอนนี้กงายกวาจทยแปใญหาดยออมละ
จทยแปใญหาหลายขั้นตอน (Ashlock and others.  1983 : 239) (Riedesel.  1990 : 92) เดจัดรูปบบของจทยแ
ปใญหามีลักษณะดังนี้คือ รูปบบจทยแที่กี่ยวกับการบวก, รูปบบของจทยแที่กี่ยวกับการลบ , รูปบบจทยแที่
กี่ยวกับการคูณ ละรูปบบของจทยแที่กี่ยวกับการหาร (Romberg and Collis.  1987 : 5-7) เดจํานกประภท
ของจทยแปใญหาที่กี่ยวกับการบวกละการลบเด  4 ประภท ดังนี้ จทยแปใญหากี่ยวกับการปลี่ยนปลง (change) 
, จทยแปใญหากี่ยวกับการรวมหมู (combine), จทยแปใญหากี่ยวกับการปรียบทียบ (compare) ละจทยแปใญหา
กี่ยวกับการทากัน (equalize) (Greer.  1992 : 276-295) เดจํานกประภทของจทยแปใญหาที่กี่ยวกับการคูณ 
การหารเด 4 ประภท ดังนี้ จทยแปใญหากี่ยวกับการรวมกลุมที่มีจํานวนทากัน (equal groups) , จทยแปใญหา
กี่ยวกับอัตราสวน(rate), จทยแปใญหากี่ยวกับการปรียบทียบการคูณ (multiplicative comparison), จทยแปใญหา
กี่ยวกับผลคูณคารแทีซียน (cartesian product) ละจทยแปใญหากี่ยวกับพ้ืนท่ีของรูปสี่หลี่ยมผืนผา (rectangular 
area) 



 

 

1778 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 นื่องจากการกปใญหาป็นรื่องที่ยาก ดังนั้น฿นการกปใญหานอกจากผูรียนจะตองรูจักปรับปรุง กเข 
ละชวยหลือตนองลว ครูป็นสวนหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง฿นการสงสริม ช้ีนะนวทางที่ถูกตองละ฿หความ
ชวยหลือกเขขอบกพรองที่กิดขึ้น฿นการรียน฿หกับผูรียน กอ฿หกิดการรียนรูดวยความขา฿จ (ยุพิน พิพิธกุล.  
2547 : 36 ) ครูจึงควรมีความรู฿นกระบวนการละยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาที่ถูกตอง รวมทั้ง รูถึงวิธีการคิดของ
นักรียนท่ี฿ช฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแพื่อท่ีจะชวยพัฒนา ความสามารถ฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ
ของนักรียนเดอยางหมาะสม ยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแมีอยูหลากหลายยุทธวิธีดวยกัน ชน ยุทธวิธี
ดาละตรวจสอบ ยุทธวิธีวาดภาพ ยุทธวิธีสรางตาราง ยุทธวิธี฿ชตัวปร ยุทธวิธี฿นการ฿ห หตุผล ฯลฯ ดังนั้น฿นการ
กจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ จึงมีความจําป็นที่นักรียนตองศึกษา ลักษณะของตละยุทธวิธี฿หขา฿จ ตลอดจนการ
นํายุทธวิธีตางๆเปปรับ฿ช฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ฿หหมาะสม 
 วิธีการหนึ่งที่จะทํา฿หครูรูวานักรียนมีวิธีการคิด หรือ฿ชยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา คณิตศาสตรแคือ 
การศึกษารองรอยกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรแ (เตรรงคแ จนการ. 2531 : 91) เดกลาวเววา การพิจารณาหา
รองรอย รูปบบ กระบวนการคิดกปใญหาทางคณิตศาสตรแ ครูผูสอน สามารถทําเดเมยากนักพียงตขียน
จทยแลข฿หด็กทํา พรอมกําชับ฿หด็กสงกระดาษคําตอบ กับกระดาษสําหรับทดลข ครูก็พอจะสามารถวินิจฉัยด็ก
ตละคนเดวามีลักษณะอยางเร บกพรองตรงเหน จะเดหาวิธีการชวยหลือกเขขอบกพรองของด็กตละคนเดตรง
จุด ซึ่งจะทํา฿หคุณภาพการศึกษาของประทศชาติสูงขึ้น จะห็นเดวา การศึกษารองรอยกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรแนั้น ป็นวิธีหนึ่งที่ทํา฿หครูเดรูถึงกระบวนการคิดละขอบกพรองของนักรียน ซึ่งจะทํา฿หครูนั้นสามารถ
ชวยหลือละกเขบกพรอง฿นการรียนวิชาคณิตศาสตรแ กี่ยวกับการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแของนักรียนเด 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรแของนักรียน ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของประทศ ฿นปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ละปีการศึกษา 2560 พบวา มีคะนนฉลี่ยทากับ 
43.47, 40.47 ละ 37.12 คะนน ตามลําดับละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
คณิตศาสตรแของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน จังหวัดลพบุรี ฿นปีการศึกษา 2558 
ปีการศึกษา 2559 ละปีการศึกษา 2560 มีคะนนฉลี่ยทากับ 31.09 , 29.97 ละ 32.28 คะนน ตามลําดับ จะห็นวา
คะนนฉลี่ยอยู฿นระดับต่ําละเมผานกณฑแรอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ. 2559) ช้ี฿หห็นวา
นักรียนเมประสบความสําร็จ฿นการรียนการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ (สสวท. 2559 : 4) การขาดความขา฿จ฿น
ยุทธวิธี฿นการกปใญหา พื่อป็นครื่องมือชวยช้ีนะนวทาง฿นการกจทยแปใญหา อาจป็นสาหตุหนึ่ง 
 จากหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอน
ที่กี่ยวกับการบวก การลบ การคูณละการหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน 
จังหวัดลพบุรี ภาครียนที 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 399 คน พื่อป็นนวทาง฿นการสงสริมความสามารถ
฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนดยการ฿ชยุทธวิธีตางๆ ฿นการกจทยแปใญหามากขึ้น อันจะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละจะป็นประยชนแ฿นการนําเป฿ช฿นชีวิตประวันละการประกอบอาชีพพื่อพัฒนา
ประทศ฿หจริญกาวหนาตอเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 พื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ การคูณละ
การหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 
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นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 “จทยแปใญหาคณิตศาสตรแ” หมายถึง คําถามหรือสถานการณแที่กี่ยวของกับคณิตศาสตรแ ที่เมสามารถหาคําตอบ
เดทันที จะตอง฿ชความรู ประสบการณแ การวางผนละการตัดสิน฿จ พื่อ฿หเดมาซึ่งคําตอบของปใญหานั้น  ซึ่งมี
ทั้งหมด 2 รูปบบ 
 1. จทยแปใญหาคณิตศาสตรแกี่ยวกับการบวก การลบ มี 4 ประภท ดังนี้  
  1) จทยแปใญหากี่ยวกับการปลี่ยนปลง  (change) ป็นจทยแปใญหากี่ยวของกับการกระทําหรือ
พฤติกรรม ชน ดงมีสมุด 5 ลม ดํา฿หอีก 8 ลม ดงจะมีสมุดทั้งหมดทา฿ด ป็นตน 
  2) จทยแปใญหากี่ยวกับการรวมหมู (combine) ป็นความสัมพันธแ฿นซตซตหนึ่ง ซึ่งกิดจากซตยอย 
2 ซต ที่กําหนด฿หมารวมกัน ชน ดงมีสมุดปกออน 5 ลม ละสมุดปกข็ง 8 ลม อยากทราบวาดงมีสมุด
ทั้งหมดกี่ลม ป็นตน 
  3) จทยแปใญหากี่ยวกับการปรียบทียบ (compare) ป็นการปรียบทียบระหวางซตยอย สองซต 
มื่อซตสองซตเดถูกนํามาปรียบทียบกัน ซตหนึ่งจะรียกวาซตอางอิง (referent set) ละอีกซตหนึ่งจะรียกวา
ซตปรียบทียบ (compared set) ผลที่เดคือความตกตางซึ่งอาจจะมากกวาหรือนอยกวา  จทยแปใญหาประภทนี้
ตัวเมทราบคาซึ่งป็นสิ่งที่จทยแ฿หหาอาจจะป็นความตกตาง หรือซตปรียบทียบ  หรือซตอางอิง  ชน  ดงมี
สมุด 13 ลม ดํามีสมุด 8 ลม อยากทราบวาดงมีสมุดมากกวาดํากี่ลม ป็นตน 
  4) จทยแปใญหากี่ยวกับการทากัน (equalize) จทยแมีลักษณะก้ํากึ่งระหวางจทยแปใญหาที่กี่ยวกับ
การปรียบทียบ ละจทยแปใญหากี่ยวกับการปลี่ยนปลง คือจะมีสวนกี่ยวของกับการกระทํา (action) 
ชนดียวกับปใญหาที่กี่ยวกับการปลี่ยนปลง ตอยูบนพื้นฐานของการปรียบทียบของซตสองซต ชน ขณะที่
ซตสองซตปรียบทียบกัน คําถามก็คือทําอยางเรจึงจะทํา฿หอีกซตหนึ่งมีปริมาณทากับอีกซตหนึ่ง  ถาทํา฿หซตที่
ล็กกวาทากับซตที่฿หญกวา  รารียกจทยแปใญหาชนิดนี้วาจทยแปใญหาที่กี่ยวกับการทากันบบรวมขา 
(equalize join  problem) ตถาทํา฿หซต฿หญมีขนาดล็กลงทากับซตล็ก ราจะรียกจทยแปใญหาชนิดนี้วาจทยแ
ปใญหากี่ยวกับการทากันบบนําออก (equalize separate problem) 
 2. จทยแปใญหาคณิตศาสตรแกี่ยวกับการคูณ การหาร มี 5 ประภท ดังนี้ 
  1) จทยแปใญหากี่ยวกับการรวมกลุมที่มีจํานวนทากัน (equal groups) ป็นสถานการณแ ที่ลักษณะ
กลุมของสิ่งของจํานวนทากันทุกกลุม หรือซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง หรือการกระทําที่ซ้ํา ๆ กันดยธรรมชาติกิดขึ้นเด฿น
ลักษณะตาง ๆ กัน฿นชีวิตประจําวัน ชน คน n  คน มีนิ้ว 5n นิ้ว หรือดินทีละ 3 กาว 4 ครั้ง หรือการ฿หของจํานวน
ทาดิมกคนหลายคน ป็นตน  
  2) จทยแปใญหากี่ยวกับอัตราสวน (rate) ป็นจทยแอีกลักษณะหนึ่งของการรวมกลุมที่มีจํานวนทากัน 
(equal  groups) ชน ด็กคนหนึ่งมีขนม 4 กอน ถาด็ก 3 คน จะมีขนมรวมกันกี่กอน จะห็นวาจํานวนกอนตอด็ก
คูณดวยจํานวนด็กทั้งหมด ทํา฿หห็นความสัมพันธแระหวางจํานวนของด็กกับจํานวนของขนม สถานการณแชนนี้
รียกวา การกําหนดฉพาะ (particular) มื่อด็กมี 3 คน 
  3) จทยแปใญหากี่ยวกับการปรียบทียบการคูณ (multiplicative comparison) สถานการณแลักษณะ
นี้สดงดยคําวา  “x ทาของ” หรือ “มากทากับ n ทา” 
  4) จทยแปใญหากี่ยวกับผลคูณคารแทีซียน (cartesian  product) สถานการณแของจทยแนี้กี่ยวของกับ

บทนิยามที่วา  m  n สามารถขียนอยู฿นรูปของคูอันดับ (ordered  pair) ดยตัวรกของคูอันดับมาจากสมาชิก
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ของ m ละตัวหลังมาจากสมาชิกของ n การกระทําชนนี้สดง฿หห็นจํานวนต็ม มื่อคูณกันลวจะทํา฿หกิดมีการ
ตอนื่องจํานวน฿หมขึ้น (historical  terms)  
  5) จทยแปใญหากี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่หลี่ยมผืนผา (rectangular  area) ป็นสถานการณแที่กี่ยวกับ
การหาพื้นท่ีของรูปสี่หลี่ยม ซึ่งความยาวของดานทั้งสี่จะตองป็นจํานวนต็ม การหาพื้นที่ จะทําเดดย฿ชสูตรความ

กวาง   ความยาว   
 “จทยแปใญหาหนึ่งขั้นตอน (One step word Problem)” หมายถึง จทยแปใญหาที่สามารถกเดดย฿ช
การกระทํา฿ดกระทําหนึ่ง (บวก ลบ คูณ หาร) พียงอยางดียวหรือสามารถปลออกมาป็นประยคสัญลักษณแเด
พียงประยคดียวป็นลักษณะปใญหาที่พบมาก฿นบบรียนคณิตศาสตรแ 
 “ยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ” หมายถึง ทคนิคหรือวิธีการฉพาะที่หมาะสมกับสภาพ
ปใญหาตละปใญหา  ซึ่งป็นครื่องมือที่ชวยช้ีนะ นวทาง฿นการกจทยแปใญหา  ดยที่ผูกปใญหาตองลือก฿ช฿ห
หมาะสมกับสภาพของจทยแปใญหานั้น พื่อ฿หเดวาซึ่งคําตอบที่ตองการ ดยยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา
คณิตศาสตรแ ประกอบเปดวย 8 ยุทธวิธี เดก  
 1. ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ (make  a  drawing) หมายถึง การอธิบายละสดงสถานการณแของ
ขอมูลที่จทยแกําหนด฿หออกมาป็นภาพจําลองหรือผนภาพ พื่อชวย฿หปใญหางายละชัดจนยิ่งขึ้น สามารถ
มองห็นปใญหา฿นลักษณะที่ป็นรูปธรรมมากขึ้น ห็นความสัมพันธแของขอมูลตาง จนทํา฿หสามารถกําหนดนวทาง
หรือหาคําตอบเด 
 2. ยุทธวิธีสรางตาราง (construct a table) หมายถึง การจัดระบบขอมูลดยการสรางตารางขึ้น ลวนํา
ขอมูลที่จทยแกําหนด฿หบันทึกลงเป฿นตาราง ซึ่งจะชวย฿หห็นถึงการช่ือมยงขอมูล ห็นความสัมพันธแของขอมูลที่
ชัดจน จนนําเปสูการคนพบนวทาง฿นการกจทยแปใญหาเด 
 3. ยุทธวิธีคนหาบบรูป (look for a pattern) หมายถึง การคนหาบบรูป ป็นการวิคราะหและคนหา
ความสัมพันธแของขอมูลที่มีลักษณะ ป็นระบบหรือบบรูป฿นปใญหานั้น ๆ ลวคาดดาคําตอบ ซึ่งคําตอบที่เดจะ
ยอมรับวา ป็นคําตอบที่ถูกตองมื่อผานการตรวจสอบยืนยัน  
 4. ยุทธวิธีดาละตรวจสอบ (guess and check) หมายถึง การพิจารณาขอมูลละง่ือนเขที่ปใญหา
กําหนด฿ห ผสมผสานกับความรู ประสบการณแดิมที่กี่ยวของ ดย฿ชหตุผล หลักกณฑแ฿นการพิจารณาคําตอบที่
นาจะป็นเปเด ถาการคาดดาเมถูกตองก็คาดดา฿หมจนกวาจะเดคําตอบที่ถูกตอง สมหตุสมผลหรือ฿กลคียงมาก
ที่สุด 
 5. ยุทธวิธีทํายอนกลับ (work  backward) หมายถึง ป็นการกปใญหาที่พิจารณาจากผลเปสูหตุ 
นื่องจากเมทราบขอมูลริ่มตนดยริ่มจากขอมูลที่เด฿นขั้นตอนสุดทาย ลวคิดยอนขั้นตอนกลับมาทีละขั้นสูขอมูล
ริ่มตน  
 6. ยุทธวิธีการจงกรณีที่ป็นเปเดทั้งหมด (Make a list) หมายถึง การจกจงป็นกรณี ๆ ที่
สถานการณแกิดขึ้นทั้งหมดอยางป็นระบบ ลวจึงวิคราะหแขอมูลนั้นๆ พื่อ฿หห็นถึงความสัมพันธแของขอมูลจน
นําเปสูนวทาง฿นการกปใญหานั้น  
 7. ยุทธวิธีการตัดออก (Eliminate) หมายถึง การพิจารณางื่อนเขของสถานการณแปใญหา ลวตัดขอมูลที่
กําหนด฿ห฿สถานการณแปใญหาที่เมสอดคลองกับง่ือนเข จนเดคําตอบของปใญหานั้น 
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 8. การปลี่ยนมุมมอง ป็นการปลี่ยนการคิดหรือมุมมอง฿หตกตางเปจากท่ีคุนคย ยุทธวิธีนี้มัก฿ช฿นกรณี
ที่กปใญหาดวยยุทธวิธีอื่นเมเดลว จึงตองปลี่ยนวิธีคิด หรือนวทางการกปใญหา฿หตกตางเปจากที่คุนคย
พื่อ฿หกปใญหาเดงายขึ้น 
 “กลุมรงรียนหวยน้ําหวาน” ป็นกลุมรงรียนที่ตั้งอยู฿นบริวณตําบลน้ําสุดละตําบลหวยขุนราม อําภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกอบดวยรงรียนจํานวน 8 รงรียน ป็นรงรียนขยายอกาส จํานวน 3 รงรียน 
เดก รงรียนน้ําสุดวิเลประชาสรรคแ, รงรียนบานมะนาวหวาน ละรงรียนวัดสี่ซับศรีจริญธรรม ป็นรงรียน
ขนาดล็ก จํานวน 5 รงรียน เดก รงรียนบานคลองสาริกา, รงรียนบานซับศก, รงรียนบานสวนมะดื่อ, 
รงรียนบานคลองกลุม ละรงรียนบานหนองปีกนก ดยตละรงรียนจะมีหองรียนสําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4, 5 
ละ 6 ช้ันละ 1 หองรียน ซึ่งจากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรแ
ของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามปียอนหลังของตละรงรียน ฿นปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ละ
ปีการศึกษา 2560 ตามลําดับ ป็นดังนี้ 
 1. รงรียนน้ําสุดวิเลประชาสรรคแ มีคะนนฉลี่ยทากับ 33.89 , 27.67 ละ 35.00 
 2. รงรียนบานคลองสาริกา มีคะนนฉลี่ยทากับ 38.13 , 46.67 ละ 45.00 
 3. รงรียนวัดสี่ซับศรีจริญธรรม มีคะนนฉลี่ยทากับ 28.68 , 32.89 ละ 25.00 
 4. รงรียนบานมะนาวหวาน มีคะนนฉลี่ยทากับ 31.11 , 30.00 ละ 34.78 
 5. รงรียนบานซับศก มีคะนนฉลี่ยทากับ 30.00 , 21.67 ละ 29.62 
 6. รงรียนบานสวนมะดื่อ มีคะนนฉลี่ยทากับ 31.07 , 24.50 ละ 25.28 
 7. รงรียนบานคลองกลุม มีคะนนฉลี่ยทากับ 22.14 , 33.50 ละ 34.17 
 8. รงรียนบานหนองปีกนก มีคะนนฉลี่ยทากับ 33.75 , 22.86 ละ 29.38 
 ละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรแของนักรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน จังหวัดลพบุรี ฿นปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ละปี
การศึกษา 2560 มีคะนนฉลี่ยทากับ 31.09, 29.97 ละ 32.28 คะนน ตามลําดับ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเดกําหนดกรอบการวิจัยดย฿ชบบทดสอบพื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา
หนึ่งขั้นตอน ซึ่งพัฒนามาจากบบทดสองของสมทรง สุวพานิช (2549 : 188-196) ละ Christou and Philippou 
(1998 : 441-442) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุํมเปูาหมาย  
 กลุมปูาหมายที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก นักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน 
จํานวนทั้งหมด 399 คน ภาครียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ เดก บบทดสอบพื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาหนึ่งขั้นตอน  
ที่ผูวิจัยเดพัฒนามาจากครื่องมือของ สมทรง สุวพานิช ( 2549 : 188-196) ละ Christou and Philippou (1998 
: 441-442) จํานวนทั้งหมด 33 ขอ ประกอบดวย จทยแปใญหาที่กี่ยวกับการบวก การลบ 20 ขอ ละจทยแปใญหา
กี่ยวกับการคูณ การหาร 13 ขอ จากน้ันนํามาดํานินการสรางบบทดสอบ฿นการวิจัย  
 การสร๎างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
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 การสรางบบทดสอบที่฿ชพื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการ
บวก การลบ การคูณละการหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 ผูวิจัยเดดํานินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการสรางบบทดสอบการกจทยแปใญหาจากหนังสือจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ ทฤษฎีละ
การปฏิบัติของ สมทรง  สุวพานิช (2549) หนังสือ The Developmental Nature of Obility to Solve On-step 
Word Problems ของ Christou ละ Philippou (1998, pp.436-442) 
 2. ศึกษาหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการรียนรูคณิตศาสตรแ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 
 3. ศึกษาบริบทของผูรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 , 5 ละ 6 กลุมรงรียนหวยน้ําหวาน จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
ป็นกลุมปูาหมาย 
 4. สรางบบทดสอบตามนวทางของสมทรง  สุวพานิช , Christou ละ Philippou ฿หสอดคลองกับ
หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการรียนรูคณิตศาสตรแ ละบริบทของ
กลุมปูาหมาย พื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ
ละการหารของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 ละ 6 จํานวน 33 ขอ สนอตออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ 
พื่อตรวจสอบความถูกตองสมบรูณแ ลวนําคํานะนํานั้นมากเขปรับปรุงกอนนําสนอผูช่ียวชาญ พื่อหา
ประสิทธิภาพของบบทดสอบดยดํานินการดังนี้ 
  รายนามผูชี่ยวชาญ  
  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุพัตรา ผาติวิสันตแ Ph.D. (Math.Ed.) ตําหนง รองผูอํานวยการสงสริมการ
สอนวทิยาศาสตรและทคนลยี  ผูชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรศึกษา 
  คุณครูสุภาพ  จันทรแกําจร ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) ตําหนง ครูช่ียวชาญรงรียนหนองหญามา 
อําภอมือง จังหวัดรอยอ็ด ผูช่ียวชาญดานการวิจัยคณิตศาสตรศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยแวาท่ีรอยท ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม กศ.ด. (วิจัยละประมินผลการศึกษา) อาจารยแ
สาขาวิชาวิจัยละประมินผลการศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูช่ียวชาญดานการวิจัย
ละประมินผล 
  4.1 วิคราะหแคุณภาพรายขอ ดยทําการวิคราะหแหาคาความยากงาย (Difficulty : p) ละคาอํานาจ
จํานก (Discriminate : r) 
  4.2 นําบบทดสอบมาวิคราะหแ Reliability ของบบทดสอบพื่อศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา
หนึ่งขั้นตอนทั้งฉบับดยการวิคราะหแ ฿ชวิธีการของคูดอรแริชารแดสัน (Kuder-Richardson Method) หรือสูตร KR-20  
 5. ลวนําเปทดลอง฿ช (Try-Out) กับผูรียนท่ีเม฿ชกลุมปูาหมาย พื่อตรวจสอบความหมาะสมของวลา
ละจํานวนบบทดสอบ 
 6. นําผลที่เดมาวิคราะหแหาคาความยาก ละคาอํานาจจํานกของบบทดสอบดยการวิคราะหแคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแ มีคาความยากงายของบบทดสอบตั้งต 0.2–0.8 ละมีคาอํานาจจํานกของบบทดสอบตั้งต 0.2 ขึ้นเป 
ลวคัดลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ละคาอํานาจจํานกที่ผานตามกณฑแ จํานวนทั้งสิ้น 9 ขอ จทยแปใญหา
รูปบบกี่ยวกับการบวก การลบ จํานวน 4 ขอ จทยแปใญหารูปบบกี่ยวกับการคูณ การหาร จํานวน 5 ขอ 
 7. นําบบทดสอบของนักรียนที่ผานการตรวจคุณภาพลว เปจัดพิมพแป็นฉบับสมบูรณแ พื่อ฿ชป็น
ครื่องมือ฿นการวิจัย 
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 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเด฿ชบบทดสอบป็นครื่องมือ ซึ่งมีนวปฏิบัติ฿นการนําบบทดสอบเป฿ช ดังนี้ 
 1. ทําหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื่อขอความรวมมือ ละ
ความอนุคราะหแจากหนวยงานที่ป็นตนสังกัดละรงรียนที่ป็นกลุมปูาหมาย 
 2. ติดตอประสานงานกับรงรียนกลุมปูาหมาย พื่อช้ีจงวัตถุประสงคแของการวิจัย ละขอความรวมมือ
฿นการสอบดวยความตั้ง฿จ พื่อ฿หเดผลตามความป็นจริง 
 3. ดํานินการก็บรวบรวมขอมูล ดยนําบบทดสอบของนักรียนที่ผานการตรวจคุณภาพลวมา฿ห
นักรียนซึ่งป็นกลุมปูาหมายทําการทดสอบ ฿นวลา 2 ช่ัวมง 
 4. ตรวจสอบการ฿ชยุทธวิธีจากบบทดสอบลวนํามาวิคราะหแขอมลู 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ฿นการวิคราะหแขอมูลของงานวิจัยนี้ผูวิจัยเดวิคราะหแดังนี้ 
 วิคราะหแ จํานกการ฿ชยุทธวิธี ความถี่฿นการ฿ชยุทธวิธี 
 สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 สถิติที่฿ช฿นการหาคุณภาพครื่องมือเดก คาความยาก คาอํานาจจํานก ละคาความตรง ละสถิติที่฿ช
฿นการวิคราะหแ คือ รอยละ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง การศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ 
การคูณละการหารของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 , 5 ละ 6 ผูวิจัยนําสนอผลการวิคราะหแขอมูล ดังนี้ 
 
ตาราง 1 สดงการปรียบทียบยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 
 ละ 6 ดยสรุปทั้ง 9 ขอ  

ระดับชั้น 
จํานวน

อัตราสวน 

ยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณติศาสตรแ 
การวาดรูป
ประกอบ 

การดา 
ละ

ตรวจสอบ 

การคิด
ยอนกลับ 

การจกจง
กรณีที่ป็นเปเด

ทั้งหมด 

เมสดงวิธี
ทํา 

ป. 4 
คน 52 49 8 14 2 
รอยละ 41.6 39.2 6.4 11.2 1.6 

ป. 5 
คน 75 37 2 14 5 
รอยละ 56.4 27.8 1.5 10.5 3.8 

ป. 6 
คน 87 31 7 13 3 
รอยละ 61.7 22 5 9.2 2.1 

รวม 
คน 214 117 17 41 10 
รอยละ 53.6 29.3 4.3 10.3 2.5 
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 จากตาราง 1 พบวานักรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีการยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ
ดยสรุปทั้ง 9 ขอ เด฿ชยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ ละการดาละตรวจสอบคําตอบ ฿นจํานวนที่฿กลคียงกัน  
มีจํานวน 52 คน คิดป็นรอยละ 41.6 ละมีจํานวน 49 คน คิดป็นรอยละ 39.2 ตามลําดับ ฿ชยุทธวิธีการคิดยอนกลับ 
มีจํานวน 8 คน คิดป็นรอยละ 6.4 ฿ชยุทธวิธีการจกจงกรณีที่ป็นเปเดทั้งหมด มีจํานวน 14 คน คิดป็นรอยละ 11.2 
ละเมสดงวิธีคิด มีจํานวน 2 คน คิดป็นรอยละ 1.6 นักรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีการยุทธวิธี฿นการกจทยแ
ปใญหาคณิตศาสตรแดยสรุปทั้ง 9 ขอ เด฿ชยุทธวิธีการวาดรูปประกอบมากที่สุด มีจํานวน 75 คน คิดป็นรอยละ 56.4 
฿ชยุทธวิธีการดาละตรวจสอบคําตอบ มีจํานวน 37 คน คิดป็นรอยละ 27.8 ฿ชยุทธวิธีการคิดยอนกลับ มีจํานวน 2 คน 
คิดป็นรอยละ 1.5 ฿ชยุทธวิธีการจกจงกรณีที่ป็นเปเดทั้งหมด มีจํานวน 14 คน คิดป็นรอยละ 10.5 ละเมสดงวิธีคิด 
มีจํานวน 5 คน คิดป็นรอยละ 3.8 ละนักรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีการยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา
คณิตศาสตรแดยสรุปทั้ง 9 ขอ เด฿ชยุทธวิธีการวาดรูปประกอบมากที่สุด มีจํานวน 87 คน คิดป็นรอยละ 61.7 ฿ชยุทธวิธี
การดาละตรวจสอบคําตอบ มีจํานวน 31 คน คิดป็นรอยละ 22 ฿ชยุทธวิธีการคิดยอนกลับ มีจํานวน 7 คน คิดป็น
รอยละ 5.0 ฿ชยุทธวิธีการจกจงกรณีที่ป็นเปเดทั้งหมด มีจํานวน 13 คน คิดป็นรอยละ 9.2 ละเมสดงวิธีคิด 
มีจํานวน 3 คน คิดป็นรอยละ 2.1 
 มื่อพิจารณาภาพรวมของการ฿ชยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแดยสรุปทั้ง 9 ขอ ของช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4, 5 ละ 6 พบวานักรียน฿ชยุทธวิธีการวาดรูปประกอบมากที่สุด มีจํานวน 214 คน คิดป็นรอยละ 53.6 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยรื่อง การศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ 
การคูณละการหารของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 ละ 6 สามารถอภิปรายผลเดดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา การศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ 
การคูณละการหารของนักรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ละ 6 รียงตามลําดับจํานวนความถี่มากเปหานอยป็นดังนี้ 
ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ, ยุทธวิธีการดาละตรวจสอบ, ยุทธวิธีการจกจงกรณีที่ป็นเปเดทั้งหมด ละยุทธวิธี
การคิดยอนกลับ 
 สําหรับยุทธวิธีการวาดรูปประกอบซึ่งป็นยุทธวิธีที่มีการ฿ชมากที่สุดนั้น จะริ่มพบเดตั้งตขอรกจนถึงขอสุดทาย
ของบบทดสอบ ละพบจํานวนความถี่การ฿ชมากที่สุด฿นขอของจทยแที่กี่ยวกับผลคูณคารแที่ชียน ซึ่งจากผลการวิจัยของ
สมทรง สุวพานิช (2542 : 113) ผลการวิจัยของ สมทรง สุวพานิช (2549 : 153) ละผลการวิจัยของ Christou and 
Philippou (1998 : 438) พบวา จทยแนี้ป็นจทยแขอที่ยากที่สุดสําหรับนักรียนระดับประถมศึกษาทั้ง฿นประทศเทย ละ
ประทศกรีกยุทธวิธีที่หมาะสมควรนํามา฿ช฿นการกจทยแปใญหาขอนี้ คือ ยุทธวิธีวาดรูปประกอบหรือยุทธวิธีขียน
ผนภาพ หรือยุทธวิธีสรางตาราง หรือยุทธวิธีลองทําตามที่จทยแกําหนด ดังนั้นจะห็นเดวานักรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4, 5 ละ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน ฿ชยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา เดสอดคลองกับลักษณะจทยแ 
 นอกจากยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ จะพบมากที่สุด฿นการวิจัยครั้งนี้ละก็ยังพบอีกวา ยุทธวิธีนี้ เดกระจาย
อยูทุกขอละทุกระดับช้ัน ทั้งนี้พราะลักษณะของจทยแปใญหาที่นํามาทดสอบนักรียน฿นครั้งนี้ ป็นจทยแปใญหาหนึ่งขั้นตอน
ที่เมมีความสลับซับซอน ทํา฿หนักรียน฿ชยุทธวิธีวาดรูปประกอบชวย฿นการกจทยแปใญหา Kennedy and Tipps 
(1994 : 36 ) กลาววา ยุทธวิธีวาดรูปประกอบป็นยุทธวิธีที่หมาะสําหรับนักรียนระดับประถมศึกษาละป็นยุทธวิธีรก
ที่นักรียนระดับประถมศึกษา นิยม฿ช฿นการกจทยแปใญหา พราะทํา฿หนักรียนห็นความสัมพันธแระหวางสวนตาง ๆ 
ของปใญหา อยางเรก็ตามยุทธวิธีนี้ยังนิยม฿ชกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ฿นระดับช้ันที่สูงขึ้น จากผลการวิจัยของ 
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จษฎแสุดา จันทรแอี่ยม (2542 : 101-102) พบวา นักรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 1 ละมัธยมศึกษาที่ 2 ฿ชยุทธวิธีทําปใญหา
฿หป็นปใญหายอยมากที่สุด รองลงมาคือ ยุทธวิธีการวาดภาพประกอบ สวนนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฿ชยุทธวิธี
วาดภาพประกอบมากท่ีสุด นื่องจากการที่นักรียนจะลือก฿ชยุทธวิธี฿ดนั้นตองคํานึงถึงลักษณะของจทยแปใญหา  
 ยุทธวิธีการดาละตรวจสอบป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่นักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ละ 6 ของกลุม
รงรียนหวยน้ําหวานลือก฿ชกจทยแปใญหาซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ Lester (1980 : 296) ที่พบวานักรียนที่เมเดรับ
การฝึกฝนการกจทยแปใญหาจะ฿ชยุทธวิธีการดาลวตรวจสอบ ซึ่งยุทธวิธีนี้ป็นยุทธวิธีการกจทยแปใญหายุทธวิธีหนึ่ง
ที่จัดอยู฿นยุทธวิธีการกจทยแปใญหาที่มีประสิทธิภาพ Morris (1987 : 362-369) พราะยุทธวิธีนี้ป็นยุทธวิธีพื้นฐาน
ที่รานํามา฿ชกจทยแปใญหาสมอสามารถนํามา฿ชกปใญหาเด สอดคลองกับงานวิจัยของสมบัติ พธิ์ทอง (2539 : 44-95) 
พบวายุทธวิธีการดาละตรวจสอบ ป็นยุทธวิธีท่ีนักรียนทุกคนมี ตปใญหาอยูที่วามื่อนักรียนพบจทยแปใญหาลว 
นักรียนเมรูหลักการวาจะดาอยางเร พื่อทํา฿หสามารถดาคําตอบเดร็วขึ้น ดังนั้นครูควรสอน฿หดาอยางมีหตุผล 
มีทิศทาง พื่อ฿หสิ่งที่ดานั้นขา฿กลคําตอบมากยิ่งข้ึน (ปรีชา นาวแย็นผล.  2537 : 23-79) 
 สวนยุทธวิธีการคิดยอนกลับละการจกจงกรณีที่ป็นเปเดทั้งหมดนั้น ป็นยุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหา
คณิตศาสตรแที่พบ฿นสัดสวนที่นอย ทั้งนี้อาจจะป็น พราะลักษณะจทยแเมหมาะที่ จะกปใญหาดวยยุทธวิธีนี้หรือ
นักรียนบางคนเมคยคุน หรือเมคยรียนรู ฿นการ฿ชยุทธวิธีนี้฿นการกจทยแปใญหามากอน 
 ผลการวิจัยยังพบอีกวา นักรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 ละ 6 ของกลุมรงรียนหวยน้ําหวาน สวน฿หญ
ประมาณ 53.63 % จะสดงวิธีคิด฿นกระดาษคําตอบ ทํา฿หทราบวานักรียน฿ชวิธีการ฿ด หรือยุทธวิธี฿ด฿นการกจทยแ
ปใญหา ดยจะพบ฿นช้ันทุกระดับช้ัน ทั้งนี้อาจนื่องมาจากวานักรียนตองการความมั่น฿จ฿นการทําขอสอบ หรือวลาสอน
จทยแปใญหาครูจะนนรื่องกระบวนการมากกวาการหาคําตอบ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุรวัฒนแ คลายมงคล 
(2534 : 115) ที่พบวานักรียนเมสดงวิธีคิด พราะคุนคยกับการทําจทยแปใญหาที่ตองการผลป็นคําตอบที่ถูกตองอยางดียว 
เมเดทําจทยแที่มุง฿หความสําคัญของกระบวนการกปใญหาลย ละนักรียนอีกบางสวนที่สดงการหาคําตอบดยสดง
การคํานวณ ทนการ฿ชยุทธวิธีตาง ๆ ที่ป็นชนนี้ อาจจะป็นพราะครูเมเดสอนยุทธวิธีอื่นลย นอกจากสดงการคํานวณ 
ซึ่งผิดจุดประสงคแการสอนจทยแปใญหาที่นน฿หนักรียนฝึกคิดกปใญหามากกวาการคํานวณคําตอบ ดังนั้นครูผูสอน
คณิตศาสตรแควรตระหนักถึงนวทาง฿นการสงสริมความสามารถ฿นการกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักรียนดย
การ฿ชยุทธวิธีตางๆ ฿นการกจทยแปใญหามากข้ึน อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละจะป็นประยชนแ฿นการ
นําเป฿ช฿นชีวิตประวันละการประกอบอาชีพพื่อพัฒนาประทศ฿หจริญกาวหนาตอเป 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตํอไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงยุทธวิธีที่฿ช฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแดย฿ชครื่องมือการวิจัยบบอื่น ชน 
การสังกต ละการสัมภาษณแ พื่อทํา฿หห็นถึงการลือก฿ชยุทธวิธีของนักรียนเดชัดจนยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแหลายขั้นตอน฿นระดับที่สูงขึ้น 
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เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอความจงรักภกัดี 
ของผ๎ูบริโภคร๎านอาหารในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS INFLUENT TO CONSUMER LOYALTY OF RESTAURANT 
IN NAKHONRATCHASIMA MUNICIPALITY 

 

สมฤทัย  มีแสงนลิ1 
Somruthai Meesaengnin1 

สวียา  ปรารถนาดี1 
Saweeya Prathanadi1 

1นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธรุกิจ หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
1ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขต
ทศบาลนครนครราชสีมา มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการมา฿ชบริการ
รานอาหาร฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 2) ศึกษาความภักดีของผูบริภครานอาหาร฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
ละ 3) ศึกษาอิทธิพลของครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขต
ทศบาลนครนครราชสีมา กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 400 คน ครื่องมือท่ี฿ช฿นการศึกษา คือ บบสอบถาม สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก จํานวน รอยละ 
คาฉลี่ย สวนบี่ยงบนมาตรฐาน ละ การวิคราะหแการถดถอยบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษาพบวา  1) ปใจจัยสวนบุคคล สวน฿หญป็นพศชาย รอยละ 52.8 มีอายุระหวาง 31-40 ปี รอยละ 43.3 
มีสถานภาพสด รอยละ 52.2 มีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี รอยละ 60.5 ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.8 มีรายเดฉลี่ยตอดือนมากกวา 25,000 บาท รอยละ 31.0 ความถี่฿นการ฿ชบริการ
รานอาหาร 3-4 ครั้ง/ดือน รอยละ 43.2 คา฿ชจาย฿นการ฿ชบริการตละครั้งระหวาง 501-1,000 บาท รอยละ 43.4 
ละนิยมเปรานอาหารทั่วเป รอยละ 39.8 2) ครื่องมือสื่อสารการทางตลาดของรานอาหาร ดยภาพรวมพบวา฿ห
ความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการขายดยบุคคล ฿หความคิดห็นสูงสุด
ป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก รองลงมาคือ ดานการตลาดทางตรง ฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับมาก ละดานการสงสริมการขาย ดานการ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ ละดานการฆษณา ฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับปานกลาง ตามลําดับ 3) ความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับปานกลาง มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการนะนําบอกตอ ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา
฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก รองลงมาคือ ดานการตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ละดาน
ความออนเหวตอปใจจัยราคา ละดานพฤติกรรมการรองรียน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ตามลําดับ ละ 
4) ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการขายดยบุคคล (β = 0.294) ดานการตลาดทางตรง (β = 0.156) ดานการ฿หขาว/
ประชาสัมพันธแ (β = 0.114) เดสงผลตอระดับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสิน฿จ (R Square) ทากับ 0.261 สดงวา ตัวปรทั้งหมด
รวมกันพยากรณแระดับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร เดรอยละ 26.1  
คําสําคัญ : ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด, ความจงรักภักดี  
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ABSTRACT 
 Study of Marketing Communications Tools Influent to Consumer Loyalty Restaurant in 
Nakhon Ratchasima Municipality was purposed to 1) study of Marketing Communications Tools to 
Influent the Consumer of the restaurant in Nakhon Ratchasima Municipality, 2) study of the 
Consumer Loyalty Restaurant in Nakhon Ratchasima Municipality and 3) study about influent of 
marketing communications tools to Influent the Consumer Loyalty Restaurant in Nakhon 
Ratchasima Municipality. The sampling group that used in the study were the public who resident 
in Nakhon Ratchasima Municipality of 385 persons, the tool that used in the study is inquiry form, 
statistic that used in to analkyzed the data is quantity, percentage, means, standard deviation 
and Multiple Regression Analysis. The study result is found that 1) personal factor; in the most 
were male of 52.8% on aged between 31-40 years of 43.3%, being in marital status of single of 
52.2%, study in bachelor level of 60.5%, earn a living as working in the government and public 
enterprise services of 46.8%, earned income a moth more than 25,000 baht of 31.0%, frequency 
of using the restaurant service for 3-4 times a month of 43.2%, expense of using the service a 
time between 501-1,000 baht of 43.4% and like the ordinary restaurant of 39.%, 2) marketing 
communications tools of the restaurant in overall is found that were opined in a medium level 
when considered by side is found that selling by person were opined in a highest level and as 
the first ascending. It is found that the opinion was in a much level secondary is direct marketing 
were opined in a much level and sales promotion, release the news/information and 
advertisement were opined in a medium level respectively, 3) loyalty of the consumer in 
restaurant in overall is found that were opined in a medium level when considered by side is 
found that suggestion were opined in a highest level also found that opined in a much level 
secondary is attention for re-servicing were opined in a much level and affectability to the price 
factor and behavior of complaining were opined in a medium level respectively and 4) marketing 
communications tools; selling by person, direct marketing, release the news/information affected 
to loyalty of the consumer restaurant in Nakhon Ratchasima Municipality in significant statistic 
level of 0.05 with Coefficient of Determination (R Square) ia equal to 0.261 show that all of 
variables forecasted the loyalty level of consumer to the restaurant for 26.1% 
Keywords : Marketing Communications Tools, Loyalty 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 ธุรกิจรานอาหารนับวาป็นธุรกิจที่ยังมีนวนมติบตอยางตอนื่อง ดยมีปใจจัยหนุนจากพฤติกรรมของคน
เทยที่ยังนิยมรับประทานอาหารนอกบาน ละผูประกอบการ฿นธุรกิจรานอาหารปรับกลยุทธแ฿หสอดคลองกับ
พฤติกรรมของผูบริภคทั้ง฿นดานความสน฿จ฿นรื่องสุขภาพละการประหยัดคา฿ชจาย ปใจจุบันธุรกิจรานอาหารมี
นวนมการขงขันที่รุนรงนื่องจากมีผูประกอบการราย฿หมทยอยขามา฿นตลาด ดยฉพาะ฿นตลาดรานอาหาร
รายยอย อันป็นผลมาจากการลงทุนเมสูงมากนักละระยะวลา฿นการคืนทุนคอนขางสั้น ทํา฿หผูประกอบการทั้ง
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รายกาละราย฿หมตองมีการปรับกลยุทธแพื่อชวงชิงสวนบงตลาด นอกจากตองจับตาการปรับกลยุทธแของ
ผูประกอบการ฿นธุรกิจรานอาหารลว ประด็นที่นาสน฿จคือมาตรการจัดระบียบรานอาหาร ซึ่งป็นหนึ่ง฿น
มาตรการความปลอดภัยดานอาหาร ก็นับวาป็นมาตรการที่นาจับตามอง นื่องจากจะป็นมาตรการที่จะพลิกฉม
ธุรกิจรานอาหาร฿นประทศ฿นระยะตอเป (ศูนยแขอมูลธุรกิจละขอมูลการตลาด. ออนเลนแ. 2558) 
 ถึงมวากระสของการสื่อสารทางการตลาดจะริ่มมีมากขึ้นละเดรับการกลาวขวัญอยางกวางขวาง฿น
วงการที่กี่ยวของกับการสื่อสารทางการตลาด ตการติบตของการสื่อสารทางการตลาด฿นประทศเทยยังเมเดรับ
การปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณแ ตามทฤษฎีสวน฿หญ มักป็นพียงการผสมผสานผนการสงสริมการตลาดหลาย ๆ 
ผน฿หสามารถรวมกันหารือมีความสอดคลองกัน฿นดานของวัตถุประสงคและปูาหมายทานั้น จะป็นลักษณะของ
การสริมรงหรือรวมรงรวม฿จกันมากกวาที่จะป็นรูปบบของการพัฒนาครื่องมือการสงสริมการตลาดหลาย ๆ 
ประภทขาดวยกัน ทั้งนี้นื่องจากธุรกิจสวน฿หญ฿นประทศเทยยังป็นธุรกิจขนาดล็กที่ขายผลิตภัณฑแฉพาะ฿น
ระดับทองถิ่นหรือระดับชาติทานั้น ซึ่งคา฿ชจาย฿นการทําการตลาดบบผสมผสานจะสูงกวาตนทุนการยกทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของการสงสริมการตลาดตละอยางยกจากกัน ละ฿หมีการทําอยางตอนื่อง กิจกรรมตาง ๆ ของ
การสื่อสารการตลาดจึงยกป็นอิสระจากกัน ทั้งทางดานการฆษณา การประชาสัมพันธแ การสงสริมการขาย 
การตลาดทางตรง ดยฉพาะอยางยิ่ง฿นสวนที่กี่ยวของกับการขายดยบุคคล ซึ่งการสื่อสารทางการตลาด จะ
ประสบความสําร็จเดนั้นตองมีการทําลายกําพงระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่กี่ยวของกับการสื่อสารทางการตลาด 
การมุงนนที่กระบวนการของการนําอารูปบบตาง ๆ ของการสงสริมการตลาดมาผสมผสานขาดวยกัน พื่อ
กอ฿หกิดผลกระทบของการสื่อสารสูงที่สุด ป็นการสื่อสารทางการตลาดที่ประสานครื่องมือละปรกรมการ
สื่อสารทั้งหมดขาดวยกันดยนนท่ีผูบริภคป็นหลัก พื่อป็นการสรางพลังหรือสริมรงกัน ดยที่ลักษณะที่ดีของ
ครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด คือตองมีผลตอพฤติกรรมของผูรับปูาหมายตอง฿ชการสื่อสารทุกรูปบบขา
ดวยกัน ตองมีการสริมรงกันตองริ่มตนท่ีตัวผูบริภคป็นหลักละตองป็นการสรางความสัมพันธแที่ดี (สุวิมล มน
จิต ละ กยูร ฿ยบัวกลิ่น. 2550 : 27) 
 ทางการตลาดมีกลยุทธแที่สดงออกถึงความรักที่มีตอลูกคาผานกิจกรรมการตลาดตางๆ หลากหลาย
รูปบบ ชน กลยุทธแการสงสริมการตลาด ป็นตน ซึ่ง฿นที่สุดลวกิจกรรมการตลาดตาง ๆ ท่ีเดทําเปมีวัตถุประสงคแ
สุดทาย คือ การสราง฿หลูกคากิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ซึ่งถือเดวาป็นหัว฿จของการดํานิน
กิจกรรมทางการตลาด การสราง฿หลูกคากิดความจงรักภักดี จึงป็นสิ่งสําคัญ฿นการดํานินกิจกรรมทางการตลาด 
ลูกคาที่มีคุณคาตอธุรกิจมากที่สุด คือ ลูกคาที่มีความจงรักภักดีตอตราสินคา หรือบริการป็นอยางมาก ดังนั้น กล
ยุทธแทางการตลาดจึงควรมุงสรางความจงรักภักดีละตองมุงเปที่กลุมลูกคา ซึ่งจะทํา฿หธุรกิจเดรับกําเรระยะยาว 
ดังนั้น กําเรระยะยาว จึงกิดจากกลยุทธแทางการตลาดที่มุงสรางความจงรักภักดี ละทํา฿หนักการตลาดตระหนักถึง
ความสําคัญวาความจงรักภักดีป็นครื่องมือ฿นการพิ่มยอดขายละปูองกันสวนครองตลาดเดป็นอยางดี (วิลิศ ภูริวัชร. 
ออนเลนแ. 2559) 
 จากปใจจัยหลายประการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะครื่องมือสื่อสารทางการตลาดละ
ความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยจะ฿ชป็นขอมูลบื้องตนสําหรับ
ผูประกอบการ ละผูที่สน฿จจะลงทุน฿นธุรกิจรานอาหาร ละสามารถนําผลการศึกษาท่ีเดเป฿ช฿นการบริหารงาน฿น
องคแกรสวนท่ีกี่ยวของพื่อ฿หกิดประสิทธิภาพ ละตรงตอความตองการของผูบริภคเดดียิ่งขึ้นตอเป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการมา฿ชบริการรานอาหาร฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมา 
  2. พื่อศึกษาความภักดีของผูบริภครานอาหาร฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
 3. พื่อศึกษาอิทธิพลของครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร 
฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษานวคิด ทฤษฎีละผลงานวิจัยที่กี่ยวของ ผูวิจัยเดสังคราะหแดานครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาด ของ นธกฤต วันต฿ะมลแ (2555 : 41- 42) ; ช่ืนจิต  จงจนกิจ (2556 : 45) ; Kotler (2003) ละเด
สังคราะหแความภักดีของผูบริภค ของ Bloemer, Ruyter & Wetzels (1999) ดยป็นการศึกษาผูบริภค
รานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา มาป็นกรอบนวคิด฿นการวิจัย ดังสดง฿นภาพที่ 1 ดังนี ้
  ตัวปรอิสระ  ตัวปรตาม 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ 
 ฿นการวิจัย฿นครั้งนี้ ผูวิจัยเดนิยามศัพทแฉพาะที่กี่ยวของกับการศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้ 
 1. ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด หมายถึง  การสื่อสารที่฿ชครื่องมือทางการตลาด พื่อดํานินการ
สงสริมการตลาด ซึ่ง฿หความสําคัญกับวิธีสื่อสารพื่อการจูง฿จทุกรูปบบ ละสดงบุคลิกภาพของรานอาหาร ฿น
ขตทศบาลนครนครราชสีมา เดก 

Multiple 
Regression 
Analysis 

ความภักดีของผูบริภคของรานอาหาร 
฿นขตทศบาลนครนครราชสมีา 

฿นภาพรวมมีองคแประกอบฝงดังนี้ 

การนะนําบอกตอ 

การตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา 

ความออนเหวตอปใจจัยราคา 

พฤติกรรมการรองรียน 
(Bloemer, Ruyter & Wetzels, 1999) 

การฆษณา 

การสงสริมการขาย 

การประชาสัมพันธแ 

การขายดยบุคคล 

การตลาดทางตรง 

ครื่องมือสื่อสารการทางตลาด 
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  1.1 การฆษณา  หมายถึง  กิจกรรมสื่อสารที่กี่ยวของกับการสนอหรือการสงสริมความคิดห็น
กี่ยวกับสินคา การบริการ หรือความคิดของรานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดยมีผูสนับสนุนหรือผู
อุปถัมภแผานสื่อที่มิ฿ชตัวบุคคล ดยมีคา฿ชจายที่กี่ยวของดวย 
  1.2 การสงสริมการขาย  หมายถึง  กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดรูปบบหนึ่งที่มุงนนการจูง฿จ
ผูบริภค ดยอาศัยสิ่งจูง฿จหรือสิ่งลอ฿จ฿หผูบริภคมา฿ชบริการรานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
  1.3 การประชาสัมพันธแ  หมายถึง  กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดที่มีวัตถุประสงคแ฿นการผยพร
ขอมูลขาวสารกิจกรรมตลอดจนการสริมภาพลักษณแที่ดีของราน อาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมากับกลุม
ผูบริภคละประชาชนท่ัวเป 
  1.4 การขายดยบุคคล  หมายถึง รูปบบของการสื่อสารการตลาดระหวางบุคคลตอบุคคล ที่มุงนน
ปฏิสัมพันธแอันดีละจุดมุงหมายที่สําคัญ฿นการจูง฿จ฿หผูบริภคมา฿ชบริการรานอาหาร ฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมา 
  1.5 การตลาดทางตรง  หมายถึง  การสื่อสารการตลาดบบมีปฏิสัมพันธแระหวางรานอาหาร ฿นขต
ทศบาลนครนครราชสีมากับผูบริภค ดยกระทําการมีปฏิสัมพันธแผานกระบวนการ รวมถึงทคนลยีครื่องมือ
สื่อสารตาง ๆ 
 2. ความภักดี  หมายถึง  ภาวะที่สดงออก฿นชิงบวกของผูบริภคที่มีตอรานอาหาร฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมา เดก 
  2.1 การนะนําบอกตอ  หมายถึง   การที่ผูบริภค฿หขอมูลชิญชวน฿หบุคคลที่รูจักมา฿ชบริการ
รานอาหารที่ตนองคย฿ชบริการ    
  2.2 การตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา  หมายถึง  พฤติกรรมการ฿ชบริการอยางสม่ําสมอ การที่ผูบริภคกลับมา฿ช
บริการรานอาหารรานดิม ชน ความถี่นอย 1-2 ครั้ง ความถี่มาก 3-5 ครั้ง ป็นตน 
  2.3 ความเมหวั่นเหวตอปใจจัยราคา  หมายถึง  การที่ผูบริภคยังคง฿ชบริการรานอาหารรานดิม 
มวาราคาสินคาละบริการจะพิ่มสูงขึ้น 
  2.4 พฤติกรรมการรองรียน  หมายถึง  การรองรียน การบอกตอหรือการจงปใญหาของผูบริภค
รานอาหาร  ดยอาจจะรองรียนกับผู฿หบริการ ผูบริภครายอื่นหรือสื่อตาง ๆ ซึ่งสวนนี้ป็นการวัดถึงการตอบสนอง
ตอปใญหาของผูบริภค  
 3. รานอาหาร  หมายถึง  รานอาหารที่มีท่ีตั้งอยู฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดยเดบงประภทตาม
กระทรวงพาณิชยแ เดก 1) รานอาหารระดับหรู (ชน หรูหรา สวยงาม บริการป็นสากล)  2) รานอาหารระดับกลาง 
(ชน นนบรรยากาศ บริการป็นกันอง ราคาปานกลาง) 3) รานอาหารทั่วเป (ชน รียบงาย สะดวก รวดร็ว 
ทันสมัย นนอาหารจานดวนจํากัดรายการอาหาร) ละ 4) รานริมบาทวิถี (ชน นนอาหารจานดียว สามารถปรุงเดงาย 
ละรวดร็ว)  
 4. ผูบริภค หมายถึง ผูบริภคที่คย฿ชบริการรานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมามากกวา 1 ครั้ง 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้เดตั้งสมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 1. การฆษณามีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
 2. การสงสริมการขายมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
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 3. การประชาสัมพันธแมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
 4. การขายดยบุคคลมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร฿นขต ทศบาลนครนครราชสีมา 
 5. การตลาดทางตรงมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร฿นขต ทศบาลนครนครราชสีมา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย฿นครั้งนี้ป็นการศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ
ผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา มีวิธีการดํานินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 
214,267 คน (สํานักงานทศบาลนครนครราชสีมา. 2559) 
  1.2 กลุมตัวอยางที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา จาก
ทราบจํานวนประชากรที่นนอนท่ีอยู฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ผูวิจัยจึง฿ชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางกรณี
ทราบจํานวนประชากรของ (Thorndike, 1978 อางถึง฿น บุญ฿จ ศรีสถิตยแนรากูร. 2553 : 208) เดขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 385 ราย พื่อลดความคลาดคลื่อน ผูวิจัยจะ฿ชขนาดของกลุมตัวอยางทากับ 400 ราย 
 2. ขอบขตดานนื้อหา 
  นื้อหา฿นการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดละความภักดีของผูบริภครานอาหาร
฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา เดกําหนดตัวปรที่฿ช฿นการวิจัยดังนี้ 
  2.1 ตัวปรอิสระ (Independent Variable) คือ ครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของรานอาหาร ฿น
ขตทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย การฆษณา การสงสริมการขาย การ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ การขาย
ดยบุคคล ละการตลาดทางตรง 
  2.2 ตัวปรตาม (Dependent Variable) คือ ความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร฿นขตทศบาล
นครนครราชสีมา ประกอบดวย การนะนาบอกตอ การตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ความออนเหวตอปใจจัยราคา ละ
พฤติกรรมการรองรียน 
 3. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ บบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดยผูวิจัยเดทําการศึกษา นวคิด
ทฤษฎี อกสารตลอดจนผลงานวิจัยที่กี่ยวของ มาประยุกตแ฿หสอดคลองกับรื่องที่ศึกษา ดยบงบบสอบถาม
ออกป็น 4 ตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ป็นคําถามกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล เดก พศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา 
รายเดตอดือน ของผูบริภครานอาหาร ละลักษณะของรานอาหารที่เป฿ชบริการประจํา ป็นบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 ป็นคําถามกี่ยวกับครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของรานอาหาร ฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมา ประกอบดวย การฆษณา การสงสริมการขาย การ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ การขายดยบุคคล ละ
การตลาดทางตรง มีลักษณะป็นบบสอบถามกี่ยวกับความคิดห็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) เดก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ละนอยท่ีสุด  
  ตอนท่ี 3 ป็นคําถามกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา 
ประกอบดวย การนะนําบอกตอ การตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ความออนเหวตอปใจจัยราคา ละพฤติกรรมการรองรียน มี
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ลักษณะป็นบบสอบถามกี่ยวกับความคิดห็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เดก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย ละนอยที่สุด  
  ตอนที่ 4 ขอคิดห็นละขอสนอนะของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ป็น
บบสอบถามปลายปิด (Open Questionnaire) 
 4. การตรวจสอบคุณภาพครื่องมือ 
  บบสอบถามที่฿ช฿นการวิจัยรื่อง ครื่องมือการสื่อสารทางตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ
ผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ผูวิจัยเดสรางขึ้นดยมีรายละอียด ดังน้ี 
  4.1 ศึกษาตํารา อกสาร ละงานวิจัยที่กี่ยวของพื่อประกอบการสรางบบสอบถามดยศึกษา
นวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยท่ีกี่ยวของ 
  4.2 สรางบบสอบถามขึ้นตามกรอบขอมูลที่ตองการศึกษา ฿นการวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษารื่อง
ครื่องมือสื่อสารทางการตลาดละความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดย฿ชจํากัด
ความหรือนิยามปฏิบัติการตามตัวปรที่กําหนดเวป็นหลัก฿นการสรางคําถามตางๆ ฿หครอบคลุมตัวปรที่ศึกษา
ทั้งหมด 
  4.3 นําบบสอบถามที่สรางขึ้นนําสนออาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ พื่อทําการตรวจสอบ นะนํา
พื่อการกเข ละปรับปรุงบบสอบถาม฿หมีความหมาะสม ถูกตอง รวมทั้งพิจารณาสํานวนภาษาที่฿ช฿นขอความ
วาสอดคลองละพื่อ฿หครื่องมือมีความตรง฿นนื้อหา (Content Validity) 
  4.4 นําบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงกเขรียบรอยลว สนอตอผูช่ียวชาญ 3 ทาน ละพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของนื้อหาละความที่ยงตรงตามนื้อหา (Content Validity) ของคําถามตละขอ฿ห
สอดคลองกับจุดประสงคแของการวิจัย ดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) (บุญ฿จ  ศรีสถิตนรากูร, 2553 : 230) ดยกําหนดคะนนของการพิจารณาขอคําถามตละขอ ดยกณฑแการ
พิจารณาคา IOC บบสอบถามตละขอตองมีคา IOC ≥ 0.5 สดงวาขอคําถามนั้น วัดนื้อหาตรงตามที่ตองการวัด
ป็นคําถามที่฿ชเด ตถาคา IOC ≤ 0.5 สดงวาขอคําถามนั้น วัดนื้อหาเมตรงตามที่ตองการวัดป็นคําถามที่฿ชเมเด 
ควรพิจารณา ปรับปรุง หรือตัดทิ้ง หลังจากนั้นนํามาปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษา ละทําการปรับปรุงกเข จากการ
คํานวณคาดัชนีความสอดคลองจากความคิดห็นของผูช่ียวชาญ 3 ทาน พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
ทากับ 0.70 สดงวาขอคําถามนั้น วัดนื้อหาตรงตามที่ตองการวัดป็นคําถามที่฿ชเด 
  4.5 ปรับปรุงบบสอบถามตามที่ผูช่ียวชาญสนอนะ 
  4.6 นําบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งต 0.5 ขึ้นเป ดยนําเปทดลอง฿ช (Try-Out) กับผูบริภค
รานอาหารที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย พื่อหาความที่ยง (Reliability) ละนําขอมูลที่เดมาดํานินการ
วิคราะหแพื่อทดสอบหาความช่ือมั่น ดยวิธีสัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ดย฿ชปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ ดยความช่ือมั่นที่เดทากับ 0.917 ซึ่งมากกวา 0.7 ซึ่งป็นกณฑแที่ยอมรับเด 
(บุญ฿จ  ศรีสถิตนรากูร, 2553 : 231)  
  4.7 นําบบสอบถามที่เดรับการปรับปรุงกเขสนอ฿หกับอาจารยแผูควบคุมวิทยานิพนธแ พื่อทําการ
ตรวจสอบอีกครั้งพื่อตรวจสอบความถูกตองละครบถวนของนื้อหา จากนั้นจึงดํานินการก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจริง 
 5. การก็บรวบรวมขอมูล 
  การก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยก็บรวบรวมขอมูล ดังตอเปนี้ 
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  5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ป็นขอมูลซึ่งก็บดยบบสอบถามจากผูบริภคที่อาศัยอยู฿นขต
ทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 400 คน ฿ชวิธีการสุมตัวอยางดยเมอาศัยหลักความนาจะป็น ( Non-
Probability Sampling) ฿นการสุมกลุมตัวอยางบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ละสามารถกรอก
บบสอบถามเดพียงคนละ 1 ครั้งทานั้น จากนั้นจึงนํามาตรวจสอบความสมบูรณแของพื่อนํามาประมวลผลดย฿ช
ปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ 
  5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เดมาจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมเว฿น
หนังสือพิมพแ วารสารตางๆ หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธแ ละงานวิจัยที่กี่ยวของ  ละขอมูลจาก
อินตอรแน็ตว็บเซตแของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ละว็บเซตแอื่นที่กี่ยวของ 
 6. การวิคราะหแขอมูล 
  การวิคราะหแขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่เดจากบบสอบถามมาประมวลผลดวยคอมพิวตอรแ ดย฿ช
ปรกรมคอมพิวตอรแสําร็จรูปพื่อการวิจัย ดย฿ชวิธีทางสถิติที่นํามา฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล ดังนี้ 
  6.1 การวิคราะหแขอมูลชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี ้
   6.1.1 ปใจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย พศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายเดฉลี่ย
ตอดือน ละลักษณะของรานอาหารที่เป฿ชบริการประจํา วิคราะหแขอมูลดย฿ชการจกจงความถี่ (Frequency 
Distribution) ละคารอยละ (Percentage) 
   6.1.2 ตอนท่ี 2 ละตอนที่ 3 กี่ยวกับครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของรานอาหาร  ละความ
จงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร มีลักษณะป็นบบสอบถามกี่ยวกับความคิดห็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ (Rating Scale) วิคราะหแขอมูลดยการหาคาฉลี่ย (Mean) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2558 : 87) 
  6.2 การทดสอบสมมติฐาน ดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ อิทธิพลของครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาด ประกอบดวย การฆษณา การสงสริมการขาย การ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ การขายดยบุคคล ละ
การตลาดทางตรง มีผลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา การวิคราะหแการ
ถดถอยบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (บุญชม ศรีสะอาด. 2558 : 110-137)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวน฿หญป็นพศชาย รอยละ 52.8 มีอายุระหวาง 31-40 ปี รอย
ละ 43.3 มีสถานภาพสด รอยละ 52.2 มีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี รอยละ 60.5 ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.8 มีรายเดฉลี่ยตอดือนมากกวา 25,000 บาท รอยละ 31.0 ความถี่฿นการ฿ชบริการ
รานอาหาร 3-4 ครั้ง/ดือน รอยละ 43.2 คา฿ชจาย฿นการ฿ชบริการตละครั้งระหวาง 501-1,000 บาท รอยละ 43.4 
ละนิยมเปรานอาหารทั่วเป (ชน รียบงาย สะดวก รวดร็ว ทันสมัย นนอาหารจานดวนจํากัดรายการอาหาร) รอย
ละ 39.8 
 2. ครื่องมือสื่อสารการทางตลาดของรานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา฿ห

ความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D.=0.64) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการขายดยบุคคล 

฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.77) รองลงมาคือ 

ดานการตลาดทางตรง ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.84) ละดานการสงสริมการขาย ดาน
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การ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ ละดานการฆษณา ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.95, S.D.=0.98, 

X =2.80, S.D.=0.94 ละ X =2.67, S.D.=0.74) ตามลําดับ มื่อวิคราะหแขอมูลรายละอียดป็นรายดาน สามารถ
สรุปเดดังตอเปนี้ 

  2.1 ดานการฆษณา ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.67, S.D.=0.74) 
มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มีสวนลด ชน มื่อทานอาหารลวช็คอินที่รานมีสวนลดฉพาะอาหาร 10% ป็นตน 

฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.24, S.D.=1.11) 
รองลงมาคือ มีการฆษณาผานทางปูายฆษณาทั้งขนาดล็กละขนาด฿หญ (Bill Board) ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับ

ปานกลาง ( X =2.83, S.D.=0.98) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ มีการฆษณาผานทางสื่อวิทยุ ฿หความ

คิดห็นอยู฿นระดับนอย ( X =2.18, S.D.=0.96) 

  2.2 ดานการสงสริมการขาย ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.95, 
S.D.=0.98) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มีการสดงความบันทิง฿นรูปบบตางๆ  ชน มีการลนดนตรี ,นักรอง 

ป็นตน ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=0.98) 
รองลงมาคือ มีสิทธิพิศษสําหรับลูกคาที่มีบัตรสมาชิก ชน รับคกวันกิดฟรี ป็นตน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปาน

กลาง ( X =2.82, S.D.=1.10) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ มีการสะสมคะนนพื่อลกของรางวัล ชน 

มื่อทานครบ 1,000 บาท รับของที่ระลึกฟรี 1 ช้ิน ป็นตน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.69, 
S.D.=1.09) 
  2.3 ดานการ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง 

( X =2.80, S.D.=0.94) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา การ฿หสัมภาษณแของลูกคาที่มา฿ชบริการรานอาหาร ชน 
การรีวิวทางสื่อชองทางตางๆ ฿นการมา฿ชบริการที่ราน ป็นตน ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿ห

ความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.96, S.D.=1.12) รองลงมาคือ การ฿หขอมูลหรือสัมภาษณแกสื่อตางๆ ของ
ผูประกอบการรานอาหาร ชน การนะนํารานหรือการ฿หขาวละผยพรทางสื่อชองทางตางๆ ป็นตน฿หความคิด

ห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.88, S.D.=1.05) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ การป็นผูสนับสนุน฿น

การจัดกิจกรรมพื่อสังคม หรือการบริจาคพื่อการกุศล(CSR) ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับนอย ( X =2.58, 
S.D.=0.94) 

  2.4 ดานการขายดยบุคคล ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู ฿นระ ดับมาก ( X =3.70, 
S.D.=0.77) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา พนักงานมีมนุษยแสัมพันธแดี ยิ้มยม จม฿ส ฿หความคิดห็นสูงสุดป็น

อันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.92, S.D.=0.85) รองลงมาคือ พนักงาน฿หบริการอยาง

รวดร็ว ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.76, S.D.=0.91) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ พนักงาน

นะนํารายการอาหารละมนูที่นาสน฿จ ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.53, S.D.=0.98) 

  2.5 ดานการตลาดทางตรง ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู ฿นระดับมาก ( X =3.43, 
S.D.=0.84) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มีคตตาล็อกหรือมนูรายการอาหารเวนะนําสินคา ฿หความคิดห็น

สูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.88, S.D.=0.97) รองลงมาคือ ลูกคาสามารถ
ขาถึงบริการของทางรานเดจากสื่อSocial Marketing ชน ว็บเซตแ Line, Facebook fan page Application 

ป็นตน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.67, S.D.=1.08) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ มีการจก
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คูปองสวนลด,ของสัมมนาคุณบัตรอวยพรทางเปรษณียแ  ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =2.82, 
S.D.=1.19) 
 3. ความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา฿หความ

คิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.37, S.D.=0.52) มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ดานการนะนําบอกตอ ฿ห

ความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.65, S.D.=0.83) รองลงมาคือ 

ดานการตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.60, S.D.=0.73) ละดานความออนเหวตอปใจจัย

ราคา ละดานพฤติกรรมการรองรียน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.23, S.D.=0.70 ละ X =3.00, 
S.D.=0.74) ตามลําดับ มื่อวิคราะหแขอมูลรายละอียดป็นรายดาน สามารถสรุปเดดังตอเปนี้ 

  3.1 ดานการนะนําบอกตอ ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู ฿นระดับมาก ( X =3.65, 
S.D.=0.83) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา การนะนํารานอาหาร  นะนํา กผูที่ตองการคํานะนํา ฿หความ

คิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.87) รองลงมาคือ การ

สนับสนุน฿หพื่อนละญาติมา฿ชบริการรานอาหาร นะนํา. ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.66, S.D.=0.87) 
ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยท่ีสุด คือ การพูดถึงสิ่งที่ดีกี่ยวกับรานอาหาร นะนํา กับคนอื่นๆ ฿หความคิดห็นอยู

฿นระดับมาก ( X =3.60, S.D.=0.90) 

  3.2 ดานการตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.60, 
S.D.=0.73) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มีความตองการจะมา฿ชบริการที่รานอาหาร นะนํา ตอเปอีก฿นอนาคต 

฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.71, S.D.=0.80) รองลงมาคือ 
การตัดสิน฿จ฿ชบริการรานอาหาร นะนํา ป็นตัวลือกรก฿นการ฿ชบริการ ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก 

( X =3.60, S.D.=0.81) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ การตัดสิน฿จ฿ชบริการรานอาหาร  นะนํา ป็น

ตัวลือกรก฿นการ฿ชบริการ ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับมาก ( X =3.51, S.D.=0.83) 
  3.3 ดานความออนเหวตอปใจจัยราคา ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง 

( X =3.23, S.D.=0.70) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา จะยังคงมา฿ชบริการรานอาหาร นะนํา อยางตอนื่อง 
มวาจะมีราคาของอาหารละบริการบางอยางพิ่มขึ้น ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความ

คิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=0.75) รองลงมาคือ จะยังคงมา฿ชบริการรานอาหาร นะนํา ตอเป฿น
อนาคต มวาจะมีการปรับราคาของอาหารที่สูงกวารานอาหารรานอื่น ๆ ที่อยู฿นประภทดียวกัน  ฿หความคิดห็น

อยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.=0.82) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ จะยังคงมา฿ชบริการที่ราน 
อาหาร นะนํา มวารานอาหารรานอื่น ๆ ที่อยู฿นประภทดียวกัน จะมีขอสนอที่นาสน฿จกวา ชน การจัด

ปรมช่ันพื่อจูง฿จลูกคา฿นรูปบบตาง ๆ ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.20, S.D.=0.85) 

  3.4 ดานพฤติกรรมการรองรียน ดยภาพรวมพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.00, 
S.D.=0.74) มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา จะจงปใญหากพนักงานของรานอาหาร นะนํา ทันที  ถาหากวาพบ
ปใญหา฿นการ฿ชบริการ ฿หความคิดห็นสูงสุดป็นอันดับรก ดยพบวา฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง 

( X =3.37, S.D.=0.89) รองลงมาคือ หากพนักงานเมสามารถกเขปใญหาจากการบริการ฿หเด จะจงปใญหานั้น ก

บุคคลากรที่รับผิดชอบ฿นระดับที่สูงขึ้นเปของรานอาหาร นะนํา ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ( X =3.26, 
S.D.=0.98) ละรื่องที่฿หความคิดห็นนอยที่สุด คือ การรองรียนเปยังหนวยงานภายนอกชน สํานักงานคุมครอง
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ผูบริภค สาธารณสุขจังหวัด ถาเดรับปใญหาจากการ฿ชบริการของรานอาหาร นะนํา. ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับ

นอย ( X =2.60, S.D.=1.10) 
 4. การศึกษาอิทธิพลของครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความภักดีของผูบริภครานอาหาร 
฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา พบวา ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ  ดานการขาย
ดยบุคคล ละดานการตลาดทางตรง สงผลตอระดับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสิน฿จ (R Square) ทากับ 0.261 สดงวา 
ตัวปรทั้ง 5 ตัว รวมกันพยากรณแระดับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา เด

รอยละ 26.1 ดยครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการขายดยบุคคล (X4) (β = 0.294) ป็นปใจจัยที่สงผลตอ
ระดับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมามากที่สุด รองลงมาคือ ครื่องมือ

สื่อสารทางการตลาด ดานการตลาดทางตรง (X5) (β = 0.156) ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการ฿หขาว/

ประชาสัมพันธแ (X3) (β = 0.114) ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการฆษณา (X1) (β = 0.034) ละครื่องมือ

สื่อสารทางการตลาด ดานการสงสริมการขาย (X2) (β = 0.032) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยกี่ยวกับการศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ
ผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลเดดังนี้ 
 1. ครื่องมือสื่อสารการทางตลาดของรานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา฿ห
ความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ดยดานการขายดยบุคคล ละดานการตลาดทางตรง  ฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับมาก สวนดานการสงสริมการขาย ดานการ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ ละดานการฆษณา ฿หความคิดห็นอยู฿น
ระดับปานกลาง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ นธกฤต วันต฿ะมลแ (2555) เดกลาววา การสื่อสารการตลาด
บบผสมผสานนั้นป็นการนําครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปบบมา฿ชรวมกันพื่อสรางผลกระทบ
ทางการสื่อสารสูงสุดตอผูบริภคปูาหมาย ซึ่งครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สําคัญมี 5 รูปบบ เดก การฆษณา 
การประชาสัมพันธแ การสงสริมการขาย การตลาดทางตรง ละการ฿ชพนักงานขาย ดังนั้นครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาด จึงป็นกิจกรรมการสงสริมการตลาดทุกชนิด ซึ่งป็นกระบวนการสื่อสารพื่อจูง฿จผูบริภค฿นระยะยาวละ
ตอนื่อง ดย฿ชครื่องมือหลายรูปบบ ชน ฆษณา ประชาสัมพันธแ การตลาดทางตรง การสงสริมการขาย การ
จัดการความสัมพันธแกับลูกคา พื่อ฿หกิดการกระตุนพฤติกรรมผูบริภค มุงนนสรางพฤติกรรมของกลุมปูาหมาย฿ห
สอด คลองกับความตองการของตลาด ดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินคาพื่อ฿หผูบริภคกลุมปูาหมายเด 
รูจักสินคา ซึ่งจะนําเปสูความรู ความคุนคยละมีความชื่อมั่น฿นสินคา ละเดสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี จิรัฐิติ
จริญ (2555) เดทําการศึกษาวิจัยรื่องการสื่อสารการตลาดบบบูรณาการที่มีตอการตัดสิน฿จซื้ออาหารสริมพื่อ
สุขภาพของผูบริภค฿นจังหวัดปทุมธานี พบวา ปใจจัยการสื่อสารการตลาดบบบูรณาการดานการสื่อสารบบปาก
ตอปากมากที่สุด ดานการขายดยพนักงานขาย ดานการสงสริมการขาย สวนดานการตลาดชิงกิจกรรม ดาน
ประชาสัมพันธแ ดานสื่อฆษณา ดานการสื่อสารทางออนเลนแ ละดานการตลาดทางตรง ฿หความสําคัญอยู ฿นระดับ
ปานกลาง ตามลําดับ 
 2. ความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ดยภาพรวมพบวา฿หความ
คิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง ดยดานการนะนําบอกตอ ละดานการตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับ
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มาก ละดานความออนเหวตอปใจจัยราคา ละดานพฤติกรรมการรองรียน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ Parasuraman et al. (1996) ละ Bloemer, Ruyter & Wetzels. (1999) กลาววา 
การวัดความภักดีของผูรับบริการจะตองคํานึงถึงพฤติกรรม ทัศนคติละกระบวนการคิดของผูรับบริการ ซึ่งทั้งหมด
สามารถวัดจาก พฤติกรรมการบอกตอ ซึ่งป็นการพูดถึงสิ่งที่ดีกี่ยวกับผู฿หบริการ ละการบริการ นะนําละ
กระตุน฿หคนอื่นสน฿จ ละ฿ชการบริการนั้น ซึ่งสามารถนํามาวิคราะหแความภักดีของผูบริภคที่มีตอผู฿หบริการ 
พฤติกรรมคววามตั้ง฿จท่ีจะซื้อ ซึ่งป็นการที่ผูบริภคลือกบริการนั้นๆป็นตัวลือกรก ซึ่งสิ่งนี้สามารถสะทอนนิสัย
กี่ยวกับการปลี่ยนปลงการบริการเด พฤติกรรมความออนเหวตอปใจจัยราคา ซึ่งป็นการที่ผูบริภคเมมีปใญหา฿น
การที่ผู฿หบริการขึ้นราคาละผูบริภคยอมจายมากกวาที่อื่นหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอ฿จ 
ละพฤติกรรมการรองรียน ซึ่งป็นการรองรียนมื่อกิดปใญหาอาจจะรองรียนกับผู฿หบริการ บอกตอคนอื่น สง
รื่องเปยังหนังสือพิมพแ สวนนี้ป็นการวัดถึงการตอบสนองตอปใญหาของผูบริภค ละสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธนกฤตา วรรัตนแภคา (2553) เดศึกษารื่อง ผลกระทบของกลยุทธแทางการตลาดธุรกิจทองที่ยวชิงสงสริมสุขภาพ
ที่มีตอความจงรักภักดีของกลุมลูกคาจอนอรชั่นบี พบวา ความจงรักภักดี กลุมตัวอยางมีความคิดห็น฿นระดับมาก 
฿นดานความตั้ง฿จซื้อหรือ฿ชบริการ ละดานพฤติกรรมการบอกตอ สวนดานความออนเหวตอปใจจัยราคา ละดาน
พฤติกรรมการรองรียน ฿หความคิดห็นอยู฿นระดับปานกลาง สําหรับผลกระทบของกลยุทธแทางการตลาดธุรกิจทอง 
ที่ยวชิงสงสริมสุขภาพที่มีตอความจงรักภักดีของลุกคากลุมจนอรช่ันบี พบวา กลยุทธแการตลาดดานผลิตภัณฑแ
บริการของธุรกิจมีผลกระทบตอความจงรักภักดีของลูกคากลุมจนอรช่ันบีดยรวม กลยุทธแการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายของธุรกิจมีผลกระทบตอความจงรักภักดีของลูกคากลุมจนอรช่ันบีดยรวม ละ฿นดาน
พฤติกรรมการรองรียน ละกลยุทธแการตลาดดานกระบวนการการ฿หบริการของธุรกิจผลกระทบตอความจงรักภักดี
ของลูกคากลุมจนอรช่ันบีดยรวม ละ฿นดานความตั้ง฿จซื้อหรือ฿ชบริการ ละดานความออนเหวดานราคา  
 3. ครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ  ดานการขายดยบุคคล  ละดาน
การตลาดทางตรง สงผลตอระดับความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับนวคิดของ Fishbein and Ajzen (1975) กลาววา ครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาด ประกอบดวย 1) การฆษณา 2) การสงสริมการขาย 3) การประชาสัมพันธแ 4) การขายดยบุคคล 5) 
การตลาดทางตรง มีการคลอยตามสิ่งอางอิงมีที่มาจากการเดรับรูถึงสิ่งของ ขอมูล จากบุคคล หรือสื่อ฿ดๆ ฿นรูปบบ
ตางๆ มากอน หรือกลาวคือ มื่อพิจารณาถึงการเดรับรูตามหลักการของการคลอยตามสิ่งอางอิง ดยมีความ
สอดคลองกับความภักดีของลูกคา ดยความภักดีนั้นจะมีลักษณะที่นมอียงที่ป็นพฤติกรรมที่ตั้ง฿จที่จะกระทํา ฿ห
กิดการคลอยตาม ดังนั้นจึงสดง฿หห็นวา ครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเดมีอิทธิพล฿นทิศทางดียวกันกับความ
จงรักภักดี จากพฤติกรรมความตั้ง฿จ฿นมดล TRA มีความครอบคลุมตอตัวปรความภักดีของลูกคาอยางหมาะสม 
ละเดสอดคลองกับงานวิจัยของ วรนุช กุณฑลสุรกานตแ (2551) เดศึกษาวิจัยรื่อง การตลาดสื่อสารบบบูรณาการ
กับความภักดี฿นตราสินคา “uni-ball” ของบริษัท อุดมพาณิช คอรแปอรแรช่ัน จํากัด พบวา การสื่อสารการตลาด
บบบูรณาการ คือ ดานการฆษณา ดานการสงสริมการขาย ดานพนักงานขาย ดานการประชาสัมพันธแ ละดาน
การตลาดทางตรง พบวา ทุกดานมีอิทธิพลตอความภักดี฿นตราสินคา “uni-ball” ฿นดานความพึงพอ฿จ ดานชอบ 
ละดานความผูกพัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอสนอนะที่เดจากการวิจัย 
  จากการวิจัยรื่องการศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูบริภค
รานอาหาร ฿นขตทศบาลนครนครราชสีมา ฿นครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอสนอนะผลการวิจัย ดังน้ี 
  1.1 ผลการศึกษาเดระบุวา ครื่องมือสื่อสารการตลาด เดก การฆษณา การสงสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธแ การขายดยบุคคล การตลาดทางตรงมีผลตอความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาล
นครนครราชสีมา หากพิจารณาป็นรายดาน ดยรียงลําดับความสําคัญจากมากเปหานอย มีดังนี้  
   1.1.1 ดานการขายดยบุคคล ผูประกอบการควรมีการจัดอบรมพนักงาน฿หมีมนุษยแสัมพันธแดี 
ยิ้มยม จม฿ส ตองย้ําตือน฿หพนักงานบริการลูกคาดวยความอา฿จ฿ส฿นการ฿หบริการ พื่อป็นการสรางความ
ประทับ฿จ พนักงานควรจดจํารายการอาหารที่ลูกคารับประทานป็นประจํา พื่อ฿หลูกคารูสึกถึงความอา฿จ฿สป็น
พิศษ฿หกับลูกคา 
   1.1.2 ดานการตลาดทางตรง ผูประกอบการควรมีการจัดทําคตตาล็อกหรือมนูรายการอาหาร
เวนะนําสินคา มีภาพอาหารสวย ๆ นารับประทานประกอบอยางพียงพอ ละสามารถอธิบายรายการอาหาร 
ราคาอาหาร อยางชัดจน พื่อป็นการสรางความขา฿จที่ตรงกันกับลูกคา฿นการสั่งรายการอาหาร จัดทํา Line@ 
฿หบริการพูดคุยละจงขอมูลขาวสารปรมช่ันกับลูกคาบบ 1 ตอ1 พื่อชวย฿หมีความ฿กลชิดกับลูกคามากยิ่งขึ้น 
   1.1.3 ดานการสงสริมการขาย พื่อ฿หกิดความพลิดพลินละสรางความตกตางกระตุนยอด
จําหนายอาหาร ผูประกอบการควรมีการจัดมีการสดงความบันทิงดยจัด฿หมีการลนดนตรี  มีนักรอง สับปลี่ยน 
หมุนวียน หรือปิดพลงสรางบรรยากาศ฿หหมาะสม พื่อป็นการสรางความบันทิง฿หกับลูกคา นอกจากนี้ควรทํา
ภาพสื่อสารรายการ ลด ลก จก ถม ปรมช่ัน฿หมๆ ละบัตรครดิตที่รวมรายการ฿หลูกคาทราบ ดยอาจทําป็น
คูปองลดราคา ผนพับจก หรือ ผนรองจาน วางบนต฿ะอาหาร ปสตอรแ฿นหองน้ํา สื่อสาร฿นหลายพื้นท่ี ฿หลูกคา
รับทราบอยางท่ัวถึง 
   1.1.4 ดานการ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ นื่องจากลูกคา฿นยุคการ฿ชสื่อสังคมออนเลนแ ละสื่อ
อินตอรแน็ตมีมากขึ้น ดังนั้นการประชาสัมพันธแที่ดีที่สุด คือ การสรางPage Facebook ฿หลูกคาป็นคนรีวิวสินคา 
หรือ฿หสัมภาษณแจะสรางความนาช่ือถือ฿หกับรานอาหารป็นอยางมาก ดังนั้นผูประกอบการจึงควร฿หความสําคัญ
กับการ฿หสัมภาษณแของลูกคาท่ีมา฿ชบริการรานอาหาร ดยการรีวิวทางสื่อออนเลนแ สังคมออนเลนแ ป็นตน 
   1.1.5 ดานการฆษณา ดังนั้นผูประกอบการควรจัดกิจกรรมชิญชวนลูกคา฿หมา฿ชบริการดย
ผานสื่อชองทางตาง ๆ พื่อ฿หลูกคารับรูถึงขาวสารตาง ๆ ของรานอาหาร ชน วงดนตรีที่สดง รายการอาหาร มนู
นะนํา ปรมช่ันหรือสวนลดพิศษมากขึ้น  เดก วิทยุ หนังสือพิมพแ คบิ้ลทีวีทองถิ่น การจายคาฆษณาผาน 
Facebook พื่อ฿หผูที่ป็นกลุมปูาหมายห็นมากขึ้น  ป็นตน 
  1.2 ความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ที่ผูประกอบการควร฿หความสําคัญจากมากเปหานอย 
เดก ดานการนะนําการบอกตอ ดานการตั้ง฿จ฿ชบริการซ้ํา ดานความออนเหวตอปใจจัยราคา ละดานพฤติกรรม
การรองรียน ดยผูประกอบการควรสรางความประทับ฿จ฿นทุก ๆ ดาน สิ่งที่ป็นจุดข็งหรือจุดดน ผูประกอบการ
ควรรักษาเวดย฿ชครื่องมือสื่อสารทางการตลาด฿หกิดประยชนแสูงสุด เมวาจะป็นการขายดยบุคคล การตลาด
ทางตรงการสงสริมการขาย การ฿หขาว/ประชาสัมพันธแ การฆษณา การสรางความพึงพอ฿จ ละสรางควา ม
ประทับ฿จ฿หกับลูกคาที่ขามา฿ชบริการรานอาหาร มื่อลูกคากิดความประทับ฿จลวจะกิดการบอกตอกบุคคลอื่น 
ทํา฿หรานอาหารสามารถรักษาลูกคารายกา ละพิ่มฐานลูกคาราย฿หมๆ เด การสรางความคุนคยป็นกันองกับ
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ลูกคา ทํา฿หลูกคากิดความ฿กลชิด สนิทสนมป็นกันองกับการมา฿ชบริการรานอาหาร การรับทราบปใญหาอยาง
จริงจัง ละจริง฿จ อา฿จ฿ส฿นการกปใญหา฿หกับลูกคาอยางทันทวงที พื่อทํา฿หลูกคารูสึกวาปใญหาที่จงเป เดรับ
ความสน฿จ ละทางรานมีความตั้ง฿จกเขปใญหาอยางจริงจัง  
 2. ขอสนอนะ฿นการทําวิจัยครั้งตอเป 
  2.1 ควรมีการก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบมีครงสรางจากลูกคาพื่อ฿หผูตอบบบสอบถามเด
สดงความคิดห็นอยางอิสระ ละสามารถสรุปผลการศึกษาเดอยางชัดจนมากยิ่งข้ึน 
  2.2 ควรมีการศึกษา฿นปใจจัยดานอื่น ๆ ชน การศึกษาคุณภาพการบริการ พื่อ฿หทราบถึงคุณภาพ
การบริการดานอื่น ๆ พื่อจะสงผลนําเปสูการบริการจัดการรานอาหาร฿หมีคุณภาพที่ดี สรางความประทับ฿จ ละ
นํามาสูความภักดีตอรานอาหารเด 
  2.3 การศึกษาครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร 
฿นขตทศบาลนครนครราชสีมาครั้งนี้ ป็นการศึกษาฉพาะผูบริภคที่คย฿ชบริการรานอาหาร฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมาทาน้ัน ดังนั้นการศึกษาครั้งตอเปควรมีการศึกษาอยางตอนื่องทุกเตรมาส หรือทุกปี พื่อ฿หทราบถึงผล
การศึกษาดานความจงรักภักดีอยางตอนื่อง ชัดจนยิ่งขึ้น ละนํามาสูการปรับปรุงพัฒนาการ฿ชครื่องมือสื่อสาร
การตลาดที่ทันสมัยละกอ฿หกิดประยชนแอยางทจริงตอเป 
  2.4 ควรมีการศึกษาตัวปรอื่น ๆ ที่สงผลตอความจงรักภักดี ชน ความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพการ
บริการ ละปใจจัยสวนประสมทางการตลาด พื่อทราบถึงปใจจัยดานอื่น ๆ ที่สงผลตอความจงรักภักดี สาม ารถ
สรุปผลการศึกษาเดอยางสมบูรณแ ครอบคลุม ชัดจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาละปรียบทียบสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียน฿นนว
ทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน ดยจํานกตามพศละระดับช้ันรียน  ละศึกษานวทางการ
สริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด   กลุมตัวอยางที่฿ช฿นงานวิจัย เดก นักรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 264 คน ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยป็นบบสอบถาม 
บงป็น 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ ดยมีคาอํานาจจํานกรายขออยูระหวาง .33 -.76  มีคาความช่ือมั่นดานสภาพ
จริง .93 ละดานความคาดหวัง .96 สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล เดก คาฉลี่ย , สวนบี่ยงบนมาตรฐาน, การ
วิคราะหแการทดสอบคาที, การวิคราะหแความปรปรวนบบทางดียว, ทดสอบรายคูดย฿ช Scheffe’s method 
ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพจริงของนักรียน ดยรวมละรายดาน อยู฿นระดับมาก สวนความคาดหวัง ดยรวมละ
รายดาน อยู฿นระดับมาก 2. ผลการปรียบทียบสภาพจริงของนักรียน จํานกตามพศ ดยรวมตกตางกันอยางเม
มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกวน ดานคารวธรรม สวนผลการปรียบทียบความคาดหวัง ดยรวมตกตางกันอยางเมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการปรียบทียบสภาพจริงของนักรียน จํานกตามระดับช้ันรียนดยรวม
ตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกวน ดานคารวธรรม สวนผลการปรียบทียบความคาดหวัง 
ดยรวมตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด รงรียนควร฿หนักรียนเดลอืกละขารวม฿นกิจกรรมการสงสรมิประชาธิปเตยที่ตนอง
ชอบละสน฿จ ดย฿หนักรียนเดสดงความคิดห็นท้ังดานความคิดละมีสวนรวม฿นการปฏิบัติงาน ละมีครูป็นผูที่
คอยช้ีนะนวทาง฿ห มีการจัดกิจกรรมการรียนการสอนดานประชาธิปเตย฿หขา฿จงาย ละสงสริมคุณลักษณะ
ประชาธิปเตย฿หมากขึ้น  
คําสําคัญ : นวทางการสริมสราง, วิถีประชาธิปเตย 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study and compare between actual condition and 
students’ expectation in A Guieline for Enhancing Dermocratic Characteristics of Students in The 
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Holy Infant Jesus Roi-Et School. The samples were the total of 264 students from Grade 7 to 
Grade 12 in Year 2018. The tool used in the research was 30 survey questions by dividing rating 
scale into 5 levels with a discrimination level between .33 - .76 for each level. The reliability was 
at .93 and .96 for the expectation. The statistics used for data analysis were average, standard 
dividends, T-test, One-way ANOVA, Scheffe’s method, two way analysis of variance.  results show 
that 1. The results of students’ actual condition in both total and individual were high. The 
expectation result was also high. 2. There was no statistically significant difference in comparing 
the actual condition classified by gender, except for Dhamma. For expectation comparison, there 
was no significance difference at .05 3. There was no statistically significant difference at .05 in 
comparing the actual condition classified by class, except for Dhamma. For expectation 
comparison, there was no significance difference at .05 4. A Guieline for Enhancing Dermocratic 
Characteristics of Students in The Holy Infant Jesus Roi-Et School. School should let student 
choose and participate in each democratic activity students prefer. Students will be able to 
eagerly share their ideas and be a part of work process along with teacher’s guidance. The 
activities should be easy and fun, not too much academic content, for students to understand 
the concept of democracy and at the same time should encourage democratic characteristics. By 
doing so, the activities should be in form of fun activities such as inviting lecturers, planning for 
democratic-related field trips for students to learn from real situation, and more importantly, 
teachers should prepare instructional media for students to have a better understanding.  
Keywords : A Guieline for Enhancing,  Dermocratic Characteristics 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยมีนวคิดหลักสําคัญ คือ หลักสิทธิ สรีภาพ หลักความ  สมอภาค 
หลักนิติธรรม หลักการ฿ชหตุผลละหลักการยอมรับสียงขางมากที่ตองคารพสิทธิของสียงขางนอย ประทศเทยมี
ระบบการมืองการปกครองบบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยแป็นประมุข คนเทยจึงตองขา฿จรื่องสิทธิ
สรีภาพ฿หถองทจึงจะสามารถดํารงตนป็นพลมืองดี฿นระบอบประชาธิปเตยเด ซึ่งหลักสูตรกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็เดกําหนด฿หนักรียนทุกคนมีความสมบูรณแทั้งทางดานรางกาย ความรูคุณธรรม มี
จิตสํานึก฿นความป็นพลมืองเทยละพลมืองลก ยึดมั่น฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยแ
ทรงป็นพระประมุข จึงมีความจําป็นที่จะตองสรางความตระหนัก ความรูความขา฿จ รื่องประชาธิปเตย฿หก
นักรียน ละสามารถนําเป฿ช฿นการดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปเตย (สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2554. 2554, น. 1)หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ
งพัฒนาผูรียนทุกคน ซึ่งปนกําลังของชาติ฿หปนมนุษยแท่ีมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก
฿นความปนพลมืองเทยละปนพลลก ยึดมั่น฿นการปกครองตามระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
ปนประมุข มีความรูละทักษะพื้นฐาน รวมทั้งจตคติที่จําปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพละการศึกษา
ตลอดชีวิต ดยมุงนนผูรียนปนสําคัญบนพื้นฐานความช่ือวาทุกคนสามารถรียนรูละพัฒนาตนองเดต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 น. 21)ตัวช้ีวัดละสาระการรียนรูกนกลาง กลุมสาระการรียนรูสังคม
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ศึกษา  ศาสนา  ละวัฒนธรรม ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  หนาที่พลมือง 
วัฒนธรรม ละการดํานินชีวิต  ระบบการมืองการปกครอง฿นสังคมปใจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงป็นประมุข ลักษณะละความสําคัญ การป็นพลมืองดี ความตกตางละความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม คานิยม ความช่ือ ปลูกฝใงคานิยมดานประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงป็นประมุข  สิทธิ 
หนาที่ สรีภาพการดํานินชีวิตอยางสันติสุข฿นสังคมเทยละสังคมลก สาระละมาตรฐานการรียนรู สาระที่ 2  
หนาท่ีพลมือง  วัฒนธรรม  ละการดํานินชีวิต฿นสังคม  มาตรฐาน ส 2.1  ขา฿จละปฏิบัติตนตามหนาที่ของการ
ป็นพลมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม ละธํารงรักษาประพณีละวัฒนธรรมเทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกัน฿นสังคมเทย ละ 
สังคมลกอยางสันติสุข  มาตรฐาน  ส 2.2 ขา฿จระบบการมืองการปกครอง฿นสังคมปใจจุบัน ยึดมั่น  ศรัทธา  ละ
ธํารงรักษาเวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงป็นประมขุการสรางประชาธิปเตย฿น
รงรียน ป็นทั้งนื้อหา฿นการรียนการสอนละการกิจกรรมสงสริมประชาธิปเตย฿นรงรียน ชน กิจกรรม
คณะกรรมการนักรียน กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมดํานินตามนยบาย กิจกรรมสรางสริมความคิดริริ่ม
สรางสรรคแ กิจกรรมพิศษตาง ๆ กิจกรรมกลุมการสดง กิจกรรมชมรมละองคแกรตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรม
กีฬา ป็นกิจกรรมที่สงสริมประชาธิปเตย฿นรงรียนป็นอยางดี ละสงสริมการสรางบรรยากาศประชาธิปเตย ดย
การจัดบรรยากาศละสิ่ งวดลอมภาย฿นรงรียน฿หดี  จะชวยสริมสรางนวความคิด จิต฿จที่ ป็น
ประชาธิปเตย ดวยหตุวาคนที่อยู฿นสิ่งวดลอม฿ด ยอมตองปรับตัวขากับสิ่งวดลอมนั้น฿หเดจึงจะสามารถ
ดํารงชีวิตละอยูรวม฿นสังคมนั้นอยางป็นสุข การสรางบรรยากาศประชาธิปเตย  จึงถือวาป็นการสรางระบบละ
การยอมรับซึ่งกันละกัน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  มักนนรูปบบของประชาธิปเตย ชน กิจกรรมหนาสาธง 
การลือกหัวหนาหอง การลือกตั้งสภานักรียน ซึ่งป็นกิจกรรมที่นน฿หปลูกฝใงจิตสาํนึก฿นคุณลักษณะประชาธิปเตย
฿หกิดขึ้น฿นวิถีการดํานินชีวิตของนักรียน ทั้งหลักสิทธิสรีภาพ หลักหตุผล หลักความสมอภาค หลักการยึดสียง
ขางมาก ละหลักภราดรภาพ จะป็นการสงสริม฿หผูรียนเดตระหนักถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปเตยซึ่ง
ป็นพื้นฐานสําหรับการนําเป฿ชสังคมละชุมชน ป็นการตรียมความพรอมผูรียน฿หติบตป็นผู฿หญที่ดี฿นอนาคต 
ป็นการสรางลักษณะนิสัย฿หผูรียนเดรูจักระบียบ ขอบังคับ กฎกณฑและกติกาของสังคม ตลอดจนรูจักรับผิดชอบ
หนาท่ีของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน ละสังคมเดอยางหมาะสม  ดยรงรียนตองนํารูปบบประชาธิปเตยมา฿ช
฿นรงรียน พื่อพัฒนาผูรียน฿หมีความป็นประชาธิปเตย รูจักปฏิบัติตน฿หถูกตองตามภาระหนาที่ละมีวิถีชีวิตตาม
หลักประชาธิปเตย ตามคุณลักษณะของวิถีประชาธิปเตย 3 ดาน เดก คารวธรรม ปใญญาธรรม สามัคคีธรรม 
สามารถดํารงตน฿หอยู฿นสังคมเดอยางมีความสุข  จากตัวอยางดังกลาว ผูวิจัย฿นฐานะที่ป็นครูผูสอนกลุมสาระการ
รียนรูสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จึงมีความสน฿จ฿นรื่องนวทางการสริมสราง
วิถีประชาธิปเตยนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ละคาดวานักรียนจะมีประสิทธิภาพละคุณภาพตามที่รงรียนหวัง
เว นักรียนที่จบการศึกษาออกเปลว สามารถนําวิถีประชาธิปเตยเปปรับ฿ช฿นชีวิตประจําวันเด มื่อรงรียน
สามารถพัฒนาผูรียน ฿หขา฿จ ขาถึง ละรัก฿นความป็นประชาธิปเตย จึงป็นหนาที่ของผูบริหารการศึกษาละครู
ทุกทาน ท่ีจะสรางนวทาง฿นการกปใญหาของสังคม พื่อ฿หสังคมเทยปราศจากความขัดยงท่ีรุนรงตลอดเป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย
นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  
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 2. พื่อปรียบทียบสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียน฿นนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย
นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามพศละระดับช้ันรยีน3. พื่อศึกษานวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด 
 
นิยามศัพท๑เฉพาะ   
 1. นวทางการสรางสริมประชาธิปเตย หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ฿นการดํานินการสรางสริม
ประชาธิปเตย฿หกับนักรียนจนนักรียนสามารถนําวิถีชีวิตประชาธิปเตยเป฿ช฿นการดํารงชีวิตประจําวัน฿นสังคม
ประชาธิปเตยเดอยางสันติสุข  
 2. การสรางสริมวิถีประชาธิปเตยนักรียน หมายถึง การปลูกฝ งการกระทําหรือการสดงออกของ
นักรียน฿นวิถีชีวิตประชาธิปเตยของนักรียน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม ละสติปญญา ตามความหมาะสม
กับจิตวิทยาพัฒนาการของนักรียนจนสามารถนําอาหลักการประชาธิปเตยเป฿ช฿นชีวิตประจําวันจนปนนิสัยหรือ
ปนวิถีทางหงชีวิต  
  2.1 ดานคารวธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่สดงออกความคารพ฿นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย รวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดพื่อสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ฿นอกาสวันสําคัญ ตางๆ 
ปฏิบัติตอสัญลักษณที่สดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย คารพซึ่งกันละกันทางกาย คารพกันทางวาจา คารพ฿น
สิทธิผูอื่น คารพ฿นความคิดห็นของผูอื่น คารพ฿นกฎระบียบของสังคม ละมีสรีภาพ 
  2.2 ดานสามัคคีธรรม หมายถึง การรูจักประสานประยชนดยถือประยชนของสวนรวมหรือของชาติ
ปนท่ีตั้ง เดก การทาํงานรวมกันอยางสันติวิธี รูจักการประนีประนอม สียสละความสุขสวนตนหรือหมูคณะ พื่อ
ประยชนแของสวนรวม ละรวมมือกัน฿นการทํางานหรือกิจกรรมอยางหนึ่งอยาง฿ด จะตองมีการวางผน฿นการ
ทํางานรวมกัน คิดรวมกันละทํางานรวมกันเมหลีกลี่ยงหรืออาปรียบคนอ่ืน 
  2.3 ดานปญญาธรรม หมายถึง นนการ฿ชปญญา ฿ชหตุผลละความถูกตอง฿นการตัดสินปใญหาทั้ง
ปวง ละปฏิบัติตามมติสียงขางมากละรูจักการป็นผูนําละผูตามที่ดี มื่อมีปญหา฿ดกิดขึ้นทุกคนตองรวมกันคิด
ละชวยกันตัดสิน฿จดย฿ชหตผุล 
 3. นักรียน หมายถึง นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จังหวัดรอยอ็ด ปี
การศึกษา 2561 
 
กรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย 
 การศึกษารื่อง นวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด ผูวิจัยเด
กําหนดกรอบนวคิดการวิจัยดย฿ชบบสอบถามพื่อศึกษาสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนว
ทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน ซึ่งพัฒนามาจากบบสอบถามบุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 69) ละ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาหงชาติ (2543, น. 5-6) 
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ตัวแปรอิสระ(Independent  variable) ตัวแปรตาม(Dependent  variable) 
 

 
 
  ตัวปรอิสระ คือ สถานภาพของกลุมตัวอยาง เดก พศ ละระดับช้ันรยีนตัวปรตาม คือ ลักษณะ
วิถีประชาธิปเตยนักรียน ซึ่งผูศึกษาคนควา฿ชพฤติกรรมลักษณะวิถีประชาธิปเตยนักรียน  ประกอบดวย
คุณลักษณะดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม ดานปใญญาธรม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาหงชาติ 
2543 น. 5-6) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยรื่อง นวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด เดดํานินการ
ป็น 2 ระยะตามลําดับ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 ศึกษาการดํานินงานสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด 
ประชากรที่฿ช฿นการศึกษา  เดก นักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  รงรียนพระกุมารรอยอ็ด อําภอมือง 
จังหวัดรอยอ็ด ปีการศึกษา 2561 จํานวน 780 คน 
กลุมตัวอยาง  เดก  นักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จํานวน 264 คน  ดยดํานินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  การหาขนาดตัวอยางของประชากร จํานวน 780 คน  ดวยวิธีการคํานวณตามสูตรทารยา
มาน  (Yamane : 1973 : 727)  ขนาดของกลุมตัวอยาง 264 คน 
 ขั้นตอนที่  2  การสุมตัวอยางบบช้ันตามระดับช้ันรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มื่อทําการบงสัดสวน
ตัวอยางทุกระดับชั้นรียนของนักรียนลว ผูศึกษาทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัย 
 1. ครื่องมือท่ี฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ ป็นบบสอบถามสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนว
ทางการสงสริมวิถีประชาธิปเตยนักรียน  รงรียนพระกุมารรอยอ็ดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดยกําหนดของขตของการ
วิจัยป็นการศึกษานวทางการพัฒนาการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  
 

ขอมูลทั่วเปของนักรียน 

1.  พศ 

2.  ระดับชั้นรียน 

 

นวทางการสรมิสรางวิถีประชาธปิเตย
นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  

 

ลักษณะวิถีประชาธิปไตยนักเรียน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก ่

1.  ด้านคารวธรรม 
2.  ด้านสามัคคีธรรม 
3.  ด้านปัญญาธรรม 
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 การสรางละหาคุณภาพครื่องมือวิจัย 
 ฿นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเด฿ชบบสอบถามที่ผูวิจัยเดจัดทําขึ้นป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูลดยมี
วิธีการสรางบบสอบถามละตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ศึกษานวคิด หลักการ ทฤษฎี อกสารละงานวิจัยที่กี่ยวของกับนวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จังหวัดรอยอ็ด  การสรางบบสอบถามประกอบดวย 3 ดาน 
ดังนี้ ดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม ดานปใญญาธรรม 
 2. กําหนดขอบขตการศึกษาคนควา฿นครั้งนี้ ดยจํานกนักรียนตามพศละระดับช้ันรียน ดย
บงป็น ระดับพศลระดับช้ันรียน ละสรางบบสอบถาม฿หครอบคลุมนื้อหากี่ยวกับลักษณะวิถีประชาธิปเตย
฿หครอบคลุมทั้ง 3 ดาน  
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 การหาคุณภาพครื่องมือของบบสอบถาม฿นการศึกษาครั้งนี้  ผู วิจัยเดยกออกปน การหาความ
ที่ยงตรง (Validity) ของบบสอบถาม  คาอํานาจจํานกรายขอ (Discrimination) ละคาความช่ือมั่นความ 
(Reliability) ดังนี้    
 1. เดสนอบบสอบถามที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษางานนิพนธพิจารณาตรวจกเข พื่อ฿หกิดความข
า฿จชัดจนกผตูอบบบสอบถามละสามารถวัดเดตรงตามวัตถุประสงคละ หาความที่ยงตรง (Validity) ดย฿หผู
ทรงคุณวุฒิตรวจสอบภาษา  นื้อหา ละครงสรางพื่อ฿หกิดความขา฿จชัดจนกผตูอบบบสอบถามละสามารถ
วัดเดตรงตามวัตถุประสงคดยการหา คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index item ofobjectivecongruence) ของ
บบสอบถามทั้งฉบับ ลวลือก฿ชฉพาะขอที่มีคา IOC ตั้งต ขึ้นเป฿ช฿นบบสอบถามนําบบสอบถามที่
ปรับปรุงกเขตามขอสนอนะของผูทรงคุณวุฒิ  สนอตออาจารยที่ปรึกษาหลักงานนิพนธแ  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, น. 100)    
 2. การหาคาอํานาจจํานก (Discrimination) ผูวิจัยเดนําบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม ขอสนอนะของ
อาจารยที่ปรึกษาหลักงานนิพนธ ละผูทรงคุณวุฒิละนําบบสอบถามที่ปรับปรุงลวเปทดลอง฿ช (Try-out) กับ
นักรียนที่เม฿ชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ลวนํามาวิคราะหคาอํานาจจํานกรายขอ ดยวิธีหาคาสหสัมพันธ
บบพียรสัน (Item-totalcorrelation) ดานสภาพจริงของนักรียนเดคาสหสัมพันธรายขออยู ระหวาง .33 ถึง .68  
ละดานความคาดหวังสมรรถนะสาํคัญของผูรียนเดคาสหสัมพันธรายขออยูระหวาง .48 ถึง  .76 
 3. การหาคาความช่ือมั่น (Reliability) คัดลือกขอที่มีคาอํานาจจํานกที่ยอมรับเดมา หาคาความ
ช่ือมั่นทั้งฉบับ ดยวิธีหา คาสัมประสิทธิ์อลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach, (1990, pp. 202-204) 
ปรากฏวา ดานสภาพจริงของนักรียนเดคาความชื่อมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับทากับ .93 ละดานความคาดหวัง
ของนักรียน เดคาความชื่อมั่นของบบสอบถามทั้งฉบับทากับ .96 
 4. นําบบสอบถามฉบับที่ผานการตรวจสอบความช่ือมั่นละมีความสมบูรณเป฿ช฿นการก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางตอเป 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การก็บรวบรวมขอมูลสําหรบัการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยเดดํานินตามขั้นตอนดงันี้  1. การก็บรวบรวมขอมูล ฿น
การศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยดํานินการก็บขอมูลจากนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
กําลังศึกษาอยูรงรียนพระกุมารรอยอ็ด ประจําปการศึกษา 2561 ตามขั้นตอน  ดังนี้ 1.1 ขอหนังสือราชการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผูบริหาร สถานศึกษา รงรียนพระกุมารรอยอ็ด พื่อขอความ
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อนุคราะหแ฿นการจัดก็บรวบรวมขอมูล 1.2 ผูวิจัยช้ีจงวัตถุประสงคแของการวิจัยละอธิบายขอมูลรายละอียดของ
บบสอบถามทั้งสามตอน ขอความกรุณาผูตอบบบสอบถามตอบตามความป็นจริงที่ตรงกับขอมูลของทานมาก
ที่สุด ดยตอบ฿หครบทุกขอ พราะจะทํา฿หผลการวิจัยสมบูรณและมีคุณคาสามารถนํามา฿ชป็นนวทางทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จํานวน 264 ฉบับ ดยจกละก็บอกสารคืนดวยตนอง 
 2. การวิคราะหแขอมูล เดดํานินการขั้นตอน ดังนี้มื่อเดรับบบสอบถามคืนมาจาํนวน 264 ฉบับคิดปนร
อยละ100 ลวทําการตรวจสอบความสมบูรณละความถูกตองของบบสอบถาม นําบบสอบถามมา฿หคะนน
ตามคาน้ําหนักคะนนตละขอละบันทึกลง฿นคอมพิวตอรปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ ละทําการวิคราะหขอมูล
ละนําผลการคํานวณมาวิคราะหขอมลูตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอเป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ฿นการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยเดนําขอมูลมาดํานินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ผูวิจัยนําบบสอบถามที่เด
รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของบบสอบถามลว ฿หคะนนน้ําหนักที่กําหนดเว บันทึกขอมูลลง฿นครื่อง
คอมพิวตอร พื่อ฿ชวิคราะหขอมูลดวยปรกรมสําร็จรูปทางสถิติ ละนําผลที่เดเปวิคราะหละปลความหมาย
ตามวัตถุประสงคตอเป การปลคะนนเดกําหนดกณฑความหมายของคะนนฉลี่ยของคําตอบดยอาศัยนวคิด 
ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545)  
 สถิติที่฿ช฿นการวิจัย  
 ฿นการวิคราะหขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยวิคราะหดวยคอมพิวตอร ดย฿ชปรกรมสําร็จรูป ทางสถิติ ดังนี้  
 1. วิคราะหสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย

นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด฿ชสถิติพื้นฐาน เดก ดย฿ชคาฉลี่ย ( ) ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน (SD)  
 2. ปรียบทียบสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย
นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามพศ ฿ชคาสถิติ฿นการทดสอบคาที (t-test)  
 3. ปรียบทียบสภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย
นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามระดับช้ันรียน ดยวิคราะหความปรปรวนบบทางดียว (One-
way ANOVA) มื่อพบความตกตางสภาพจริงละความคาดหวังของผูนักรียนที่มีระดับช้ันรียนตกตางกัน 
ดํานินการทดสอบความตกตางรายคู ดย฿ชวิธีวิคราะหแ Scheffe's method 
ระยะที่ 2 ศึกษานวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด ดังนี้ 
 กลุํมเปูาหมาย  
 ผูวิจัยทําการลือกผูทรงคุณวุฒิบบจาะจง ดยป็นผูที่กี่ยวของละทราบขอมูลกี่ยวกับนวทาง
สริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน จํานวน 7 ทาน เดก ผูบริหารสถานศึกษา  นักวิชาการ ครู ละสภานักรียน 
ดยตองมีวุฒิการศึกษา ประสบการณแการทํางาน ความรู ความขา฿จ฿นดานวิถีประชาธิปเตย ประกอบดวย 
 ดร.ทัชชวัฒนแ  หลาสุวรรณ อาจารยแสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นายสิทธิชัย  ระหาญนอก นักวิชาการยุติธรรม สํานักงานยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุแ 
 นางสาวสุภาวดี  ชาชิย ครูการศึกษานอกรงรียน ตําบลนิวศนแ จังหวัดรอยอ็ด 
 นายศักดิ์ชัย  ทวีชติ ผูอํานวยการรงรียนบานดงลาน จังหวัดรอยอ็ด  
 นางสาวจารุวรรณ  ดวงคําจันทรแ   อดีตรองประธานสภาด็กละยาวชน จังหวัดมหาสารคาม 
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 นายวันฉลิม  ศรีกุตา ครูรงรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุแ 
 นายอภิวัฒนแ สมศักดิ์ ประธานนักรียนรงรียนอนุกูลนารี  จังหวัดกาฬสินธุแ 
 เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 1. บบสัมภาษณแ บบมีครงสราง (Structured Interviews) (ทรงคุณ จันทจร. 2549, น. 28–31) 
ผูวิจัยสัมภาษณแตามนวทางบบสัมภาษณแดยสัมภาษณแจากบุคคลที่กี่ยวของ฿นนวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอด็ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 การก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Study) ยึดหลักขอมูล฿หสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย 
ผูวิจัยเด฿ชวิธีสัมภาษณแกับกลุมปูาหมายอยางครอบคลุมทุกประด็นกี่ยวกับลักษณะวิถีประชาธิปเตย พื่อจะเด
ตรวจสอบขอมูลการสัมภาษณแอยางละอียด  
 การวิคราะหแขอมูล  
 ผูวิจัยเดจัดทําขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยละกรอบนวคิดของการวิจัย ละการจัดกระทํา
ขอมูลผูวิจัยจัดกระทําขอมูล฿นชิงพรรณนาวิคราะหแ (Descriptive Analysis) บงป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 
 1. นําขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณแความถูกตองของขอมูล ละนําขอมูลมาจัดหมวดหมู฿หรียบรอย 
พื่องายตอการวิคราะหแขอมูล  
 2. สรุปขอมูลจากครื่องมือตละกลุมละนําขอมูลที่เดมารียบรียงตามความมุงหมายของการวิจัยชิง
พรรณนาหลังจากที่มีการจัดกระทําขอมูลรียบรอยลว ผูวิจัยเดนําขอมูลมาตรวจสอบขอมูลลวจึงนําขอมูลมา
วิคราะหแ฿นชิงคุณภาพ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิคราะหแ สภาพจริงละความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย
นักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด สรุปสาระสําคัญ เดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปสภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมาร
 รอยอ็ด 
ลักษณะวิถี

ประชาธิปเตย 
พศ ระดับชั้นรียน 

ชาย หญิง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
คารวธรรม มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
ปใญญาธรรม มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
สามัคคีธรรม มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
 
 1. สภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมาร
รอยอ็ด ดยรวมละรายดาน อยู฿นระดับมาก ดยรียงอันดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอย เดก ดานคารวธรรม 
ดานสามัคคีธรรม ดานปใญญาธรรม มื่อพิจารณาป็นรายดาน ผลป็นดังนี้ 
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  1.1 ดานคาวรธรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มีสภาพจริงอยู฿นระดับ
ปานกลางถึงมาก ดยรียงลําดับจากคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับรก เดก นักรียนเมทําลายสัญลักษณแที่กี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยแ รองลงมา คือ นักรียน฿หความคารพครู ละผูปกครองดวยความกตัญโูกตวทีอยางยิ่ง 
ละนักรียนยืนตรงละทําความคารพ มื่อเดยินสียงพลงสรรสริญพระบารมี ตามลําดับ ละขอที่มีคาฉลี่ยต่ําสุด 
เดก นักรียน฿ชคําพูดสื่อสารที่สุภาพ เพราะ ละเมหยาบคาย  
  1.2 ดานสามัคคีธรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา มีสภาพจริงอยู฿น
ระดับมากทั้ง 10 ขอ ดยรียงลําดับจากขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับรก เดก นักรียนคอยชวยหลืองานกลุม
ดวยความต็ม฿จ รองลงมาคือ นักรียนทํางานรวมกันอยางมีความสุข ละนักรียนมีสวนรวม฿นการสงสริม฿ห
พื่อนๆมีความป็นประชาธิปเตย ตามลําดับ 
  1.3 ดานสามัคคีธรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา อยูระดับมาก 9 ขอ 
ละอยู฿นระดับปานกลาง 1 ขอ ดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ เดก นักรียนปฏิบัติตามสียงขางมากดวยการ
คารพสิทธิซึ่งกันละกัน รองลงมาคือ นักรียน฿ชหลักความถูกตองป็นหลัก฿นการกปใญหา ละนักรียน฿ชหลัก
ประชาธิปเตย฿นการทํางานกลุมรวมกัน ตามลําดับ ดยขอที่อยู฿นระดับปานกลาง คือ นักรียนสามารถอภิปราย฿ห
หมูคณะขา฿จละคลอยตามสิ่งที่นําสนอเด  
 
ตารางที่ 2 สรุปความคาดหวังของนักรียนท่ีมีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมาร
 รอยอ็ด 

ลักษณะวิถี
ประชาธิปเตย 

พศ ระดับชั้นรียน 
ชาย หญิง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

คารวธรรม มาก มากที่สุด มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 
ปใญญาธรรม มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 
สามัคคีธรรม มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 
 
 2. ความคาดหวังของนักรียนที่มีนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมาร
รอยอ็ด ดยรวมละรายดาน อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวามีความคาดหวังอยู฿นระดับมากทุก
ดาน ดยดานคาฉลี่ยมากป็นอันดับรก เดก ดานคารวธรรม  รองลงมาคือ ดานสามัคคีธรรม  ละดานปใญญา
ธรรม ตามลําดับ มื่อพิจารณาป็นรายดาน ผลป็นดังนี้ 
  2.1 ดานคารวธรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา อยู฿นระดับมากที่สุด 3 
ขอ ละระดับมาก 7  ขอ ดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับรก เดก นักรียน฿หความคารพครู ละผูปกครอง
ดวยความกตัญโูกตวทีอยางยิ่ง รองลงมาคือ นักรียนเมทําลายสัญลักษณแที่กี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยแ ละ
นักรียนยืนตรงละทําความคารพ มื่อเดยินสียงพลงสรรสริญพระบารมตีาม 
  2.2 ดานสามัคคีธรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา อยู฿นระดับมากที่สุด 
1 ขอ คือ นักรียนทํางานรวมกันอยางมีความสุข ละอยู฿นระดับมาก 9 ขอ ดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ เดก 
นักรียนมีสวนรวม฿นการสงสริม฿หพื่อน ๆ มีความป็นประชาธิปเตย รองลงมาคือ นักรียนทํางานอยางมีความ
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รับผิดชอบตอหนาที่ที่เดรับมอบหมายละหนาที่ตอสังคม ละนักรียนคอยชวยหลืองานกลุมดวยความต็ม฿จ 
ตามลําดับ    
  2.3 ดานปใญญาธรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวา อยูระดับมาก 10 ขอ 
ดยขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ เดก นักรียน฿ชหลักความถูกตองป็นหลัก฿นการกปใญหา รองลงมาคือ 
นักรียนปฏิบัติตามสียงขางมากดวยการคารพสิทธิซึ่งกันละกัน ละนักรียน฿ชปใญญา฿นการกเขปใญหาทั้งปวง 
ตามลําดับ    
 3. ผลการปรียบทียบสภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามพศ ดยรวมละรายดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกวน ดานคารวธรรม ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการปรียบทียบความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด ดยรวมละรายดาน จํานกตามพศ  ดยรวมตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  
 5. ผลการปรียบทียบสภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามระดับช้ันรียน ดยรวมตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคารวธรรม ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
 6. ผลการปรียบทียบความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามระดับช้ันรียน ดยรวมตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7. นวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  ครูควรมีการตรียมการ
สอนจัดสื่อตางๆ พื่อชวย฿หนักรียนกิดความรูความขา฿จเดร็วยิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมการรียนการสอนดาน
ประชาธิปเตย฿หขา฿จงาย เมนาบื่อเมนนนื้อหามากกินเป ละควรจัดกิจกรรมการรียนการสอนที่พิ่มความรู
ละสงสริมคุณลักษณะประชาธิปเตย฿หมากขึ้น ทั้งการยกตัวอยางบุคคลละการจําลองหตุการณแ รวมทั้งการ฿ห
นักรียนเดขารวม฿นหตุการณแจริง 
  
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษานวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ดนี้ มีประด็นที่
ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี  
 1. จากการวิจัยพบวา สภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด ดยรวมละรายดาน อยู฿นระดับมาก ดยรียงอันดับคาฉลี่ยจากมากเปหานอย เดก 
ดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม ดานปใญญาธรรม ทั้งนี้อาจนื่องมาจากรงรียนพระกุมารรอยอ็ดเดมีจุดหมาย
สําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา฿นดานการสงสริมวิถีประชาธิปเตยดยภาพรวมคือ การสริมสราง฿หนักรียน
ประพฤติตนปนพลมืองดีตามวิถีประชาธิปเตย  การปฏิบัติตนปนผูที่ยึดมั่น฿นหลักศีลธรรมละคุณธรรมของ
ศาสนา มีหลักการทางประชาธิปเตย฿นการดํารงชีวิต  ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ดํารงตนป็นประยชนแตอสังคม ดย
มีการชวยหลือกื้อกูลกัน  อันจะกอ฿หกิดการพัฒนาสังคมละประทศชาติ ฿หป็นสังคมละประทศประชาธิปเตย
อยางทจริง  รูจักการทํางานปนกลุม ดยการระดมความคิดห็น ละ บงหนาที่ปฏิบัติงานอยางปนระบบ การ
ปฏิบัติงานรวมกันตามวิถีประชาธิปเตย นําสนอความคิดห็น ละรับฟงความคิดห็นของผูอื่น มีการตัดสิน฿จดยลง
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ประชามติ  ละ฿ชหตุผลประกอบการตัดสิน฿จ ดังจะห็นเดจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกิดขึ้นรงรียน ชน กิจกรรมการ
ลือกตั้งสภานักรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศาสนา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยสมฤกษ สนศรี  (2551, น.66-
68)  ที่พบวา นักรียนเดห็นความสําคัญของชาติ  ศาสนาละพระมหากษัตริยมากขึ้น  ห็นเดจากการตั้ง฿จรอง
พลงชาติ  การยืนตรงสดงความคารพมื่อเดยินสียงพลงชาติ  ละสดงการเหวมื่อห็นพระภิกษุสงฆดินผาน 
การเปรวมทํากิจกรรมที่วัด฿นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาดํารงตนตามบบอยางชาวพุทธ  
 2. จากการวิจัยพบวา ความคาดหวังของนักรียนที่มีนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด ดยรวมละรายดาน อยู฿นระดับมาก มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวามีความคาดหวังอยู
฿นระดับมากทุกดาน ดยดานคาฉลี่ยมากป็นอันดับรก เดก ดานคารวธรรม  รองลงมาคือ ดานสามัคคีธรรม  
ละดานปใญญาธรรม ตามลําดับ นื่องมาจากรงรียนพระกุมารรอยอ็ดเดมีกิจกรรมการสริมสรางวิถีประชาธิปเตย
นักรียน ทั้งกิจกรรมการเหวพี่นองทุกชาละพักที่ยง การประกวดมารยาท การจัดกิจกรรมที่ป็นสงสริมการวิถี
ประชาธิปเตย จึงทํา฿หลักษณะวิถีประชาธิปเตย ดานคารวธรรมมีความคาดหวัง฿นระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัย ทวีศักดิ์ ชัยปใตถา (2552, น.87) พบวา การพัฒนางานสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน ดานสามัคคี
ธรรม รงรียน บานฝงดง อําภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดย฿ชกลยุทธการประชุมชิงปฏิบัติการ การอบรม 
การมอบหมายงานละการนิทศกํากับติดตามประมินผล มีผลทํา฿หนักรียนมีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปเตย ดาน
สามัคคีธรรมของนักรียนดีขึ้นจึงควรสงสริมนะนํา฿หนําทคนิคดังกลาวเป฿ช฿นสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นตอเป  
 3. จากการวิจัยพบวา ผลการปรียบทียบสภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามพศ ดยรวมละรายดานตกตางกันอยางเมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกวน ดานคารวธรรม ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพศหญิง
ละพศชายมีลักษณะวิถีประชาธิปเตย ดานคารวธรรมที่ตกตางกัน ซึ่ง฿นความป็นจริง นักรียนชายมีความสน฿จ
฿นลักษณะวิถีประชาธิปเตย ทั้งการป็นผูนํารงรียนที่มากกวานักรียนหญิง สอดคลองกับธัญธัช วิภัติภูมิประทศ 
(2556, น.61-65) พบวา ความป็นพลมือง฿นระบอบประชาธิปเตย฿นภาพรวมของนักศึกษามีความตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญสถิติ มื่อจํานกตามพศ ภูมิลํานา ผลการรียน คณะ ช้ันปี ละการอบรมลี้ยงดูบบประชาธิปเตย 
 4. จากการวิจัยพบวา ผลการปรียบทียบความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด ดยรวมละรายดาน จํานกตามพศ  ดยรวมตกตางกันอยาง
เมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นื่องจากนักรียนหญิงละนักรียนชายมีความคาดหวัง฿นลักษณะวิถีประชาธิปเตยที่เมตกตางกัน การ
ขารวมกิจกรรมของสภานักรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการรับนอง กิจกรรมนองเหวพี่ ซึ่งป็นกิจกรรมที่นักรียน
ทุกคนละทุกพศตองปฏิบัติชนดียวกัน จึงทํา฿หสภาพคาดหวังมีลักษณะชนดียวกนั 
 5. จากการวิจัยพบวา ผลการปรียบทียบสภาพจริงของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามระดับช้ันรียน ดยรวมตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคารวธรรม ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ละนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นื่องจากนักรียนทั้ง 2 ระดับช้ันป็น
นักรียน฿หมที่มาจากตางสถาบัน ทํา฿หลักษณะวิถีประชาธิปเตยตกตางจากนักรียนกาของรงรียนพระกุมาร
รอยอ็ดที่ทราบนวทางปฏิบัติที่ตนท่ีชัดจนป็นอยางดี จึงทํา฿หสภาพจริงทั้ง 2 ระดับช้ันรียนมีความตกตางจาก
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 ละปีที่ 6 ดยรงรียนตองจัดกิจกรรมละการดํานินการปฏิบัติอยาง
ครงครัด ซึ่งสอดคลองกับธัญธัช วิภัติภูมิประทศ (2556, น.61-65) ความป็นพลมือง฿นระบอบประชาธิปเตย฿น
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ภาพรวมของนักศึกษามีความตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสถิติ มื่อจํานกตามพศ ภูมิลํานา ผลการรียน คณะ ช้ัน
ปี ละการอบรมลี้ยงดูบบประชาธิปเตย 
 6. จากการวิจัยพบวา ผลการปรียบทียบความคาดหวังของนักรียนที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถี
ประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด จํานกตามระดับช้ันรียน ดยรวมตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มื่อพิจารณาป็นรายดาน พบวา ทุกดานตกตางกันอยางเมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
นื่องจากความคาดหวังของนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคาดหวัง฿นวิถี
ประชาธิปเตย฿นตนองทุกระดับชั้น ตนักรียน฿นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคาดหวัง฿นตนองมากที่สุด อง
จาก สภาพวดลอม ระดับการศึกษาละขา฿จ฿นระวิถีประชาธิปเตยมากกวาช้ันรียนอื่น ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ.2542 เดบัญญัติวา การจัดการศึกษาตองนนความสําคัญ ทั้งความรูละ
คุณธรรม ปาหมายละนยบายตางๆ ทํา฿หสังคมปจจุบัน฿หความสําคัญกับ คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน รวมทั้งครูป
นผู฿หความรู ปนผูอบรมบมนิสัย฿หกผูรียน อา฿จ฿สดูลผูรียนมื่ออยูที่รงรียน ฿นขณะดียวกันมื่อนักรียน
กลับบานก็หวัง฿หผปูกครองอา฿จ฿สดูล ผูรียนอยางที่ครูทําสวนผูปกครองมื่อผูรียนเปรงรียนก็คาดหวัง฿หครูอา
฿จ฿สดูลสั่งสอน฿หความรูกบุตรหลานของตน มื่อวัตถุประสงคของครูละผูปกครองคือ ตองการ฿หผูรียนหรือ
บุตรหลานปนผูที่มีความรู ปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมละสามารถอยู฿นสังคมเดอยางมีความสขุ 
 7. นวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน ปใจจุบันนักรียนเมเดรูจักหรือมีความตระหนัก฿น
ความป็นประชาธิปเตย นื่องจากสภาพวดลอมของสังคมเทยละหตุการณแตาง ๆ ที่เมอื้ออํานวยตอลักษณะวิถี
ประชาธิปเตย รงรียนควรมีการปลูกฝใงคานิยมวิถีประชาธิปเตย฿หนักรียนรูจักการคารพสิทธิของตนองละผูอื่น 
การรับฟใงความคิดห็นของผูอื่น หรือมกระทั่งการปฏิบัติตน฿นรื่องที่งายกอน ชน การขาถวพื่อซื้ออาหาร นว
ทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนตอง฿หความรู ความขา฿จผานกิจกรรมการรียนการสอน฿น
ช่ัวมงรียน฿นตละรายวิชา หรือกิจกรรมสงสริมนอกหลักสูตรที่สามารถทํา฿หนักรียนมีพื้นที่ทํากิจกรรมพื่อ
สงสริม฿หนักรียนเดกลาสดงออกละกลาตัดสิน฿จ฿นหตุการณแที่กิดขึ้นอยางรอบคอบละ฿ชสติปใญญา฿นการ
กปใญหา ละครูตองคอยช้ีนะผลักดัน฿หนักรียนรูจักสิทธิ หนาที่ของตน การปฏิบัติตน฿หป็นบบอยางที่ดีงาม฿น
การ฿ชชีวิต สภาพวดลอมของรงรียนควรมีปูายนิทศความรูบบถาวรภาย฿นหองรียนดยมีนื้อหากี่ยวกับ
ประชาธิปเตย฿หผูที่สน฿จเดศึกษาคนควาพิ่มติม ละควร฿หนักรียนเดลือกละขารวม฿นกิจกรรมการสงสริม
ประชาธิปเตยที่ตนองชอบละสน฿จ มีการจัดกิจกรรมชิญวิทยากรภายนอกมา฿หความรูพิ่มติม฿นดานอื่น รวมทั้ง
ควรจัดกิจกรรมพานักรียนเปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่สงสริมประชาธิปเตย พื่อ฿หนักรียนเดรูจักละคุนชินกับ
หตุการณแที่กิดขึ้นจริง 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบวานักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ละนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีสภาพ
จริงตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน ดานคารวธรรมที่ตกตางกันจากระดับช้ันรียนอื่น ดังนั้น 
ผูบริหาร ครูละบุคลากรทุกฝุาย฿นรงรียนตองห็นความสําคัญละ฿หการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปเตย฿น
รงรียนอยางจริงจัง ดยกําหนดนยบายผนงานหรือครงการ พื่อ฿หกิดการยึดถือปฏิบัติอยางป็นรูปธรรมละ
กิดประยชนแอยางชัดจนกนักรียนทุกระดับช้ัน2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอสภาพจริงละความคาดหวังของผู
ปกครองที่มีตอนวทางการสริมสรางวิถีประชาธิปเตยนักรียน รงรียนพระกุมารรอยอ็ด  
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้ป็นการศึกษาพฤติกรรมกลุมละขอสนอนะของด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง  
จังหวัดขอนกน จํานวน 15 คน ซึ่งเดจากการสุมตัวอยางบบงาย ก็บรวบรวมขอมูลดยวิธีการสัมภาษณแชิงลึก
ละการสังกตบบเมมีสวนรวมละทําการวิคราะหแขอมูลดยการบรรยายสรุปบบพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบวาสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน มีอายุระหวาง 17-
32 ปี พศชาย สถานภาพสดละสมรส ทั้งกําลังศึกษาละประกอบอาชีพประจํา ครอบครัวมีสถานะปานกลาง
สวนมากประกอบอาชีพคาขาย หตุผล฿นการขารวมกลุมคือช่ืนชอบรถจักรยานยนตและชอบการรวม กลุมขับขี่
รถจักรยานยนตแเป฿นสถานที่ตางๆซึ่งมีกลุมพื่อนละรุนพี่ป็นผูชักชวนขากลุม กิจกรรมที่ทํามื่อรวม กลุม คือ  
พบปะพูดคุย กินดื่มสังสรรคแ ละจะมีการปะลองความร็วของรถ งินทุนที่฿ช฿นการจัดกิจกรรมป็นงินที่เดมาจาก
การระดมทุนของสมาชิกละงินสนับสนุนจากธุรกิจ฿นพื้นที่ การสื่อสารภาย฿นกลุมจะ฿ชภาษาเมป็นทางการกับ
กลุมพื่อนตจะ฿ชภาษาระดับกึ่งทางการกับสมาชิกที่มีอาวุสกวา ลักษณะสื่อที่สมาชิกกลุมปิดรับคือนวดนตรีที่มี
นื้อหาสียดสีสังคมละนวขาวสารที่ปิดรับจะกี่ยวของกับกลุมวัยรุนที่ช่ืนชอบรถจักรยานยนตแกลุมอื่นจากสื่อ
ออนเลนแอพพลิคชั่นฟซบุ฿กละยูทูป ด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหองเมห็นดวยกับการ฿ชความรุนรงพื่อ
กปใญหาความขัดยง ดยจะลือก ฿ชวิธีการหลีกลี่ยง฿นการกปใญหาความขัดยงที่กิดขึ้นกับสมาชิกภาย฿นกลุม 
ตลือก฿ชความรุนรง฿นการกปใญหาความขัดยงกับบุคคลอื่นที่เมมีความสัมพันธแกี่ยวของกัน ละตองการ฿ห
สังคมเมตีตราด็กวนวาป็นกลุมที่สรางปใญหาตควรยกยะป็นสวนยอย฿นตละกลุมที่ป็นปใญหาพื่อการ
กปใญหาอยางยั่งยืน 
คําสําคัญ : พฤติกรรมกลุม, ด็กวน  
 
ABSTRACT 
 This Research is a study about group behavior and suggestions of young street racers to 
society 15persons based on simple sampling data collection by interview and observation  
method The study found that the samples ‘ages were varied between 17-32 years old. Family 
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has moderate status from trading in local business. The reason for joining the group is to enjoy a 
motorcycle and like to combine motorbike rides in various places. A group of friend and seniors 
are persuaded to join the group .Activity that they do is meet talk eat drink and there will be a 
speed battle of the motorcycle. Funds spent on group-activities are funded by members funding 
and supported by local business. Group communication uses informal language with peers, but 
uses semi-formal language with older members. The media that the group exposed to is the 
genre of satirical, social, and open-minded content that is relevant to teenagers who enjoy other 
motorcycles from online media such as Facebook and YouTube. Young street racers in 
NongSongHong district do not agree with the use of violence to solve the conflict. The avoidance 
method to solve conflicts with members  within the group. But choose violence to resolve 
conflicts with other people who have no relationship. And they want the society not to be 
branded they as a problematic group, but it should be subdivided into groups that are 
problematic for sustainable solutions.  
Keywords : Group behavior, Young street racers 
 
ที่มาและความสําคัญของป๓ญหา 
 วัยรุน฿นชวงนี้จะมีพฤติกรรมคอนขางเป฿นบบของผู฿หญมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกายละจิต฿จ 
รางกายจะติบต฿กลคียงกับวัยผู฿หญ ระบบสืบพันธุแมีการจริญติบตสมบูรณแต็มที่ ตองการความมีอิสระ฿นการ
ตัดสิน฿จรื่องของตนอง ชวงนี้ป็นชวงที่พรอมจะมี ครอบครัว ตองการมีความรัก สน฿จความสัมพันธแบบหนุมสาว 
จากการปลี่ยนปลงท่ีรวดร็วทั้งดานอารมณแ รางกาย จิต฿จนี้ ทํา฿หชวงวัยรุน ป็นชวงวัยที่ประสบปใญหา฿นหลาย
ดานดยฉพาะดานที่วัยรุนมีตอสังคมเมวาจะป็นรื่องของการตอตานผู฿หญ จากปใญหานี้มาจากชวงวัยที่
ปลี่ยนปลงทางดานอารมณแดยลักษณะของปใญหาคือวัยรุนจะเมช่ือฟใง฿นสิ่งที่ผูปกครองบอกหรือนะนําสวนมาก
จะ฿หความสําคัญกับพื่อนละช่ือคํา นะนําของพื่อนป็นสําคัญ จากหตุนี้ทํา฿หชวงวัยรุนนั้นผชิญกับปใญหาที่
มากมายละซับซอน นื่องจากบุคคลที่วัยรุนปรึกษาหรือมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จตางๆ คือ พื่อนที่ยังเมมีประสบ 
การณแหรือวุฒิภาวะพียงพอละจากการที่วัยรุนตอตานผู฿หญนั้นก็สงผล฿หกิดการรวมกลุมของวัยรุนพื่อหาที่พึ่งพา
ซึ่งก็คือพื่อนชวงวัยดียวกันหรือ฿กลคียงดยกลุมซึ่งอาจทํา฿หมีการชักชวนสมาชิก฿นกลุมกระทํา฿นสิ่งที่เมถูกตอง
หรือสิ่งท่ีกอ฿หกิดพฤติกรรมสี่ยงเด ดังชน การรวมกลุมพื่อขับข่ีรถจักรยานยนตแซิ่งหรือท่ีสังคมรียกกลุมหลานี้วา 
ด็กวน (ลักษณา  พงษแภุมมา, 2560:ออนเลนแ) 
 ฿นการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน พบวา นักรียนดยฉพาะนักรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษา สวนมากป็นสมาชิกของกลุมรถจักรยานยนตแ ซึ่งป็นทั้งกลุมที่มีระบบ คือ กลุมที่มีสัญลักษณแประจํา
กลุม มีครงสรางกลุม มีลําดับขั้นการปกครอง ละมีการจัดกิจกรรมพื่อรวมกลุม  รวมทั้งกลุมที่เมมีระบบที่รวมตัว
กันดยเมมีบบผน เมมีลําดับขั้นการปกครอง (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําภอหนองสองหอง ,2560: น. 4-5)  จาก
การรวมกลุมของกลุมด็กวนหลานี้มีทั้งการกอความรําคาญละการรับรูที่หลากหลายจากสังคมภายทั้ง ทั้งป็น
พวกกอกวน  ตงรถซิ่งเรสาระ กลุมกอความรุนรงวิวาทชกตอย จนกระทั่งกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรม฿นพื้นที่ 
ทํา฿หบุคคลภายนอกตีตรามองวากลุมด็กวนหลานี้คือการรวมตัวของด็กเรอนาคต หัวรุนรง ชอบกอกวน 
จนกระทั่งตีตราวากลุมกลานี้ป็นกลุมอาชญากรรม ทํา฿หสมาชิกกลุมด็กวนหลานี้ที่อยู฿นชวงวัยรุนรับรูวาสังคม



 

 

1817 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มองตนชนนั้น ทํา฿หมีพฤติกรรมตอตานสังคมละมีนวนมที่จะป็นเปตามที่สังคมเดตีตราเว (พิมพรรณ รัตน
วิชียร, 2541:น.12) 
 จากปใญหาหลานี้จึงกลายป็นพฤติกรรมสี่ยงท่ีจะสงผลตอการดํานินชีวิต  ดยฉพาะกลุมนักรียนระดับ
มัธยมศึกษา  นื่องจากวัยนี้ป็นชวงวัยหัวลี้ยวหัวตอพราะป็นระยะวลาที่คาบกี่ยวระหวางความป็นด็กกับความ
ป็นผู฿หญ   ละป็นชวงวัยท่ีอยากรูอยากลอง ตองการความดดดน  ตองการความยอมรับจากกลุมพื่อน ซึ่งจาก
คานิยมหลานี้ป็นสิ่งที่จะนําเปสูความสี่ยงที่นักรียน฿นระดับมัธยมศึกษาจะขาเปกี่ยวของการรวมกลุมละ นํา
ตนองขาเปสูวงจรการรวมกลุมลวชักจูงเปทํา฿นสิ่งที่เมถูกตองเด   พื่อการปูองกันความสี่ยงหลานี้ รงรียนจึง
ควรปลูกฝใงคานิยม฿หนักรียนมีความภาคภูมิ฿จ฿นตัวอง พราะมื่อนักรียนห็นคุณคาของตนองนักรียนจะมี
ปูาหมาย฿นการดํานินชีวิตก็จะทํา฿หสภาพวดลอมสี่ยงเมมีผลตอการชักจูงเป฿นทางที่ผิด  ดังนั้นถาด็กวัยรุน
฿นชวงระดับมัธยมศึกษาสามารถดํานินชีวิตดวยความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง มีปูาหมายชีวิตที่ชัดจนถูกตองด็กวัยนี้
จะสามารถจัดการกับชีวิตเดละจริญติบตขึ้นเปป็นผู฿หญที่ดี ต฿นทางตรงกันขามถาวัยรุนชวงวัยนี้ประสบความ
ยุงยากพบจอกับปใญหา เมมีหลักยึด฿นชีวิตก็จะทํา฿หสภาพวดลอมท่ีสี่ยงมีอิทธิพลตอจิต฿จ ซึ่งจะทํา฿หด็กชวงวัย
นี้สดงออกพื่อสรางความดดดน฿นทางที่ผิด ละสงผลตอพฤติกรรมสี่ยงตอการดํานินชีวิต฿นที่สุด 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาพฤติกรรมกลุม ขอสนอนะของกลุมด็กวนตอสังคม การบริหารจัดการภาย฿นกลุม
ด็กวน฿นขตพื้นที่อําภอหนองสองหอง พื่อนําขอมูลที่เดมา฿ชป็นนวทางสําหรับครูละผูบริหารที่กี่ยวของ฿น
การออกบบกิจกรรมการรียนการสอน฿หตรงกับความสน฿จละความตองการของสมาชิกกลุมด็กวนท่ียังอยู฿นวัย
รียน  อีกท้ัง฿ชป็นนวทางสําหรับหนวยงานที่กี่ยวของสําหรับการกปใญหาที่กิดจากการรวมกลุมของด็กวนพื่อ
ขา฿จถึงพฤติกรรมละทัศนคติของสมาชิกกลุมด็กวนพื่อกปใญหาอยางยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. พื่อศึกษาพฤติกรรมกลุมของด็กวน ฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน 
 2. พื่อศึกษาขอสนอนะของกลุมด็กวนตอสังคม ฿นขตพื้นท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน 
 
นิยามศัพท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 การตีตรา หมายถึง ปฏิกิริยาของสังคม ท่ีมีตอผูกระทําผิดดยสังคมป็นผูผลัก฿หบุคคลที่คยกระทําผิดตอง
กลายป็นคนท่ีสังคมเมยอมรับ 
 กลุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งตสองคนขึ้นเปมารวมกัน ดยมีการติดตอสัมพันธแกัน หรือปฏิสัมพันธแกัน 
ละมีจุดมุงหมายที่จะกระทํากิจกรรมอยาง฿ดอยางหน่ึงรวมกัน  
 ด็กวน หมายถึง วัยรุนอายุระหวาง 13-25 ปี ดยคําวา วน ลอมาจากสียงผดของ ทอเอสีย
มอตอรแเซคแที่บิดออกมา วนๆ ตละครั้ง ดยด็กวนหลานี้มักจะมีบุคลิกฉพาะกลุม ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่ห็นเด
ชัดจน คือการขับรถฉบเปมารอบๆบริวณ พื่ออวดสียงทอหรือความงามของรถตงที่ตนออกบบดยเมเดมี
วัตถุประสงคแพื่อขงขันความร็วของรถอยางจริงจัง (วิกิพีดีย สารานุกรมสรี,2555: ออนเลนแ) 
 พฤติกรรมกลุม หมายถึง การที่คนตั้งต 2 คนขึ้นเป มีความคิด มีการกระทํา มีปฏิสัมพันธแตอกัน มี
รงจูง฿จรวมกัน ฿นการทําสิ่ง฿ดสิ่งหนึ่ง ดยที่ตละคน฿นกลุมมีอิทธิพล ละเดรับอิทธิพลตอกันละกัน ตอาจมี
วัตถุประสงคแรวมกันหรือเมก็เด ซึ่ง฿นการศึกษาครั้งนี้หมายถึงพฤติกรรมของกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนกน  
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 การรวมกลุม หมายถึง กิจกรรมของคนกลุม฿หญที่รวมตัวกันดยปราศจากการกําหนดบบผน  จากผูที่
ขารวมดยเมอยูภาย฿ตการควบคุมของบรรทัดฐานทางสังคม หรือระบบของวัฒนธรรม ดยมีจุดมุงหมาย฿ด
จุดมุงหมายหนึ่ง กิดขึ้นละสิ้นสุด฿นวลาอันรวดร็ว ทั้งพฤติกรรม฿นลักษณะสรางสรรคและสรางความวุนวาย฿หก
สังคม ซึ่งอาจมีผลละบทบาทสําคัญตอการปลี่ยนปลงทางสังคมเด ฿นที่นี้หมายถึงพฤติกรรมที่กิดจากการ
รวมกลุมของด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน 
 การรวมมือ หมายถึง พฤติกรรมที่สดงออกของกลุมด็กวนดวยการกรทําละคําพูด พ่ือ฿หป็นที่ยอมรับ
ละอยูรวมกับผูอื่นเด ซึ่งประมินเดจากการสังกตพฤติกรรมความรวมมือของด็กวน ฿นพื้ นที่อําภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนกน 
 การรับสื่อ หมายถึง การปิดรับสื่อ รวมเปถึงรสนิยมการสพสื่อของกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนกน 
 ความรุนรง หมายถึง  การ฿ชกําลังกายดยจตนาตอตนอง ผูอื่น หรือตอกลุม ดยขมขี่หรือทจริง 
พื่อ฿หกิดการบาดจ็บทั้งทางรางกายละจิต฿จ ฿นที่นี่หมายถึงความรุนรงที่กลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสอง
หอง ป็นผูกระทํา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมกลุมของด็กวน฿นพ้ืนที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน ฿นครั้งนี้ ผูวิจัยเดนํา 
PRECEDE Framework มา฿ชป็นนวทาง฿นการออกบบครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมขอมูล ดย฿ชป็นนวคําถาม
พื่อการสัมภาษณแชิงลึก ละการสังกตบบเมมีสวนรวม พื่อศึกษาพฤติกรรมละขอสนอนะตอสังคมของ
กลุมปูาหมายที่ป็นสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง ซึ่งมีสัญลักษณแประจํากลุ ม มีลําดับขั้นการ
ปกครอง ละมีการจัดกิจกรรมกลุม 
 

 
 

ภาพที่ 1 สดงลําดับขั้นตอนของปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมละขอสนอนะของกลุมปูาหมายตอสังคม 
ที่มา: Green et al. (1980 อางถึง฿นจุฬาภรณแ  สตะ,2552) 

ป๓จจัยนํา (Predisposing factors) 

1.การรับสื่อ 

2.บุคคลตนบบ 

3.คานิยม 

4.ความชื่นชอบ฿นรถจกัรยานยนตแ 

ป๓จจัยเสรมิ (Reinforcing factors) 

1.สถานภาพทางสังคมของครอบครัว 

2.กลุมพื่อน 

ป๓จจัยเอื้อ (Enabling factors) 

1.ความงาย฿นการขารวมกลุม 

2.งินทุนที่พียงพอ฿นการจัดกิจกรรมกลุม 

พฤติกรรมกลุํมของเด็กแว๎นในพื้นที่ 
อําเภอหนองสอง จังหวัดขอนแกํน 

1.ดานการรวมกลุม 

2.ดานการรวมมือ 

3.ดานการส่ือสารละการรับสื่อ 

4.ดานความขัดยงละการประนีประนอมความ
ขัดยง 

 
ข๎อเสนอแนะของเด็กแว๎นตํอสังคม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยรื่องการศึกษาพฤติกรรมกลุมของด็กวน ฿นขตอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน  เด
ดํานินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยป็นการวิจัยพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุมของด็กวน ฿นขตพื้นที่อําภอหนองสองหอง ดยการ
ก็บขอมูลผานครื่องมือ 3 ชนิด เดก 
  1)  บบสังกตที่เมมีสวนรวม  พื่อศึกษาขอมูลบื้องตนของกลุมปูาหมาย 
  2)  บบสัมภาษณแ พื่อศึกษาขอมูลกี่ยวกับทัศนคติละประสบการณแของกลุมปูาหมายที่เดรับจาก
การป็นสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน 
 2. กลุํมเปูาหมายในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมกลุมของด็กวน฿นขตพื้นที่อําภอหนองสองหอง ดยมี
กลุมปูาหมายคือ กลุมหนองสองหองออนทัวรแ ซึ่งป็นกลุมรถจักรยานยนตแที่มีสัญลักษณแประจํากลุม  มีลําดับขั้นการ
ปกครองภาย฿นกลุม จํานวน 15 คน ผูวิจัยลือก฿ชวิธีการสุมตัวอยางบบงาย คือ ทําสลากขียนช่ือสมาชิก
กลุมปูาหมายลวทําการจับลือกพื่อระบุตัวบุคคลที่จะมา฿หสัมภาษณแ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  1) บบสัมภาษณแ (Interview Guide) 
  2) บบสังกตเมมีสวนรวม (Non-Participant Observation)  
 วิธีการสร๎างแบบสัมภาษณ๑ 
 ฿ชทฤษฎีที่กี่ยวของพื่อศึกษาทัศนคติของกลุมปูาหมายผานบบสัมภาษณแ ดย฿ชทฤษฎีที่กี่ยวของกับ 
พฤติกรรมกลุม 2 ทฤษฎี มา฿ช฿นการสรางประด็นคําถามพื่อก็บรวบรวมขอมูลกี่ยวกับทัศนคติละพฤติกรรมกลุม  
ดังนี ้
 1) ทฤษฎีปฏิสัมพันธแ (Interaction Theory) ดยบลสแ ฮมานสและเวสแ พื่อ฿ชศึกษาถึงพฤติกรรมที่
สดงออกของกลุมปูาหมาย 
 2.) ทฤษฎีจิตวิคราะหแ (Psychoanalytic Orientation) ดย ซิกมันตแฟรอยดแ พื่อ฿ชวิคราะหแทัศนคติของ
กลุมปูาหมายที่สงผลสูพฤติกรรม  
  ดยผูวิจัย฿ช 2 ทฤษฎีนี้มาออกบบประด็นคําถาม ฿นพฤติกรรมกลุมทั้ง 4 ดาน ขอมูลทั่วเปของ
กลุมปูาหมาย  พรอมขอสนอนะของกลุมปูาหมายตอสังคม 
 วิธีการสร๎างแบบสังเกตไมํมีสํวนรํวม 
 ฿นการออกบบบบสังกตที่เมมีสวนรวม คือ ผูวิจัยจะ฿ชทฤษฎีที่กี่ยวของ 3 ทฤษฎีกับกระบวนการ
พฤติกรรมกลุม ซึ่งสําหรับประด็น฿นการศึกษาที่กี่ยวของกับขอมูลพฤติกรรมกลุม 4 ดาน เดก  ดานการรวมกลุม 
ดานการ฿หความรวมมือกับกลุม  ดานการรับสื่อ ละดานการ฿ชความรุนรงของกลุมปูาหมายดังนี้ 
 1) ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ดย คิรแทลวิน พื่อศึกษาความสัมพันธแของสมาชิก฿นการชักชวน
สมาชกิคนอ่ืนขารวมมาอยู฿นกลุม  
 2) ทฤษฎีระบบ (System Theory) พื่อศึกษาครงสรางของกลุมปูาหมายละบทบาทของสมาชิกตละคน   
 3) ทฤษฎีนวคิดทางสังคม (Sociometrist Orientation) ดย มรน พื่อศึกษาความสัมพันธแทางสังคม
ของสมาชิกภาย฿นกลุม รวมทั้ง฿ชทฤษฎีนี้พื่อศึกษาบทบาทที่สัมพันธแกันของสมาชิกตละคน฿นกลุม ดยการสังกต



 

 

1820 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ที่เมมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยจะ฿ช฿นการสํารวจขอมูลบื้องตน ผานการสังกตดยเมนําตนองเปขารวม฿นกิจกรรมของ
กลุมปูาหมาย   
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เดจากการสัมภาษณและบบสังกตมาทําการ
วิคราะหแขอมูลผูวิจัยจะทําการ วิคราะหแขอมูลดยอาศัยนวความคิด  ละทฤษฎีป็นนวทาง฿นการวิคราะหแ
ภาพรวม ดยอาศัยทําการวิคราะหแขอมูลตามนวทฤษฎีที่กี่ยวของกับสาหตุการกิดพฤติกรรมกลุม ละนําขอมูล
ที่เดมาสรุปดยวิธีการพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไป 
 
ตารางที่ 1 สดงขอมูลทั่วเปของสมาชิกกลุมด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง ท่ีเดจากการสัมภาษณแ 

ชื่อ (ฉายา) เพศ อายุ สถาน 
ภาพ 

การศึกษา รายไดต๎ํอเดือน อาชีพ บทบาทภายในกลุํม+
ระยะเวลา 

ฮียหมง ชาย 32 สมรส ปริญญาตรี 40,000 ธุรกิจสวนตัว 
(รานซอมมือถือ) 

ผูกอตั้ง (6 ปี) 

ซม นอย ชาย 26 สมรส ปวส. 20,000 ธุรกิจสวนตัว 
(รานซอมมอตอรแเซดแ) 

ผูกอตั้ง (6 ปี) 

จเาย’ จุบบ ชาย 26 สด ปริญญาตรี 18,000 ธุรกิจสวนตัว 
(ขายสงผัก+กูภัย) 

ผูกอตั้ง (6 ปี) 

ด ด ชาย 25 สด ปวส. 15,000 ธุรกิจสวนตัว 
(ขายสงผลเม) 

สมาชิก (5 ปี) 

ชางบล ชาย 28 สมรส ปวส. 25,000 ธุรกิจสวนตัว 
(รานซอมมอตอรแเซดแ) 

สมาชิก (4 ปี) 

อ.อี่ยว วันวาน ชาย 28 สมรส ปริญญาตรี 18,000 ครูพละ  สมาชิก (4 ปี) 

อ็กซแ' จุบบ ชาย 17 สด ม.6 เมนนอน กําลังศึกษา+กูภัย สมาชิก (3 ปี) 

จอรแช' จุบบ ชาย 17 สด ปวส เมนนอน กําลังศึกษา สมาชิก (3 ปี) 

ฮอลีดยแ จุ฿ฟจุ฿ฟ 
(ฮอรแ) 

ชาย 17 สด ปวส. เมนนอน กําลังศึกษา+กูภัย สมาชิก (3 ปี) 

ตนตระการ ชาย 18 สด ปวส. เมนนอน กําลังศึกษา สมาชิก (3 ปี) 

ปอนดแ' จุบบ ชาย 18 สด ม.6 เมนนอน กําลังศึกษา สมาชิก (3 ปี) 

ฝูาย' จุบบ ชาย 17 สด ม.6 เมนนอน กําลังศึกษา สมาชิก (3 ปี) 

บอม' จุบบ ชาย 17 สด ปวส. เมนนอน กําลังศึกษา สมาชิก (3 ปี) 

จมสแ' จุบบ ชาย 17 สด ปวส. เมนนอน กําลังศึกษา+กูภัย สมาชิก (3 ปี) 

อฟ' จุบบ ชาย 17 สด ม.6 เมนนอน กําลังศึกษา สมาชิก (3 ปี) 
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 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน กลุมปูาหมายหนองสองหองออนทัวรแ 
มีอายุระหวาง 17-36 ปี ดยสมาชิกผูกอตั้งกลุมละสมาชิกกลุมมีทั้งที่สถานภาพสมรสละสถานภาพสด ดย
สมาชิกสวนท่ีป็นผูกอตั้งละป็นสมาชิกมากกวา 4 ปี ประกอบมีอาชีพท่ีมั่นคงตามความถนัดของตน สวนสมาชิกที่
มีระยะ วลาการป็นสมาชิกภาย฿นกลุมนอยกวา 4 ปี ลวนป็นกลุมที่กําลังศึกษาดยศึกษา฿นสถานศึกษาอกชน ฿น
ขตอําภอหนองสองหอง คือ รงรียนอมตวิทยาละทคนลยีอมตะ  ดยรายเดฉลี่ยของกลุม฿นสวนของสมาชิกผู
กอตั้งมีรายเดที่นนอนนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว สวนสมาชิกกลุมที่กําลังศึกษามีรายเดเมนนอน฿นตละดือน 
 พ้ืนฐานครอบครัวและสถานภาพชีวิต 
 อาชีพของบิดา มารดา ผูปกครองของสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง สวน฿หญมีอาชีพ
คาขาย จํานวนพี่นองของผู฿หสัมภาษณแสวนมาก คือ 2 คน รองลงมาคือลูกคนดียว ละมีบางสวนท่ีมีพี่นองมากกวา 
2 คน ละพี่นองสวนมากจะอยู฿นสถานภาพนักรียน ตก็มีบางสวนที่พี่นองของผูกอตั้งกลุมที่พี่นองมีการประกอบ
อาชีพ สวน฿หญจะมีฐานะปานกลางลวมีพอมอยูดวย ละรองลงมาจะป็นการอยูกับผูปกครองที่ป็น ปูุ ยา ตา 
ยาย ดูลลี้ยงดู 
 พฤติกรรมด๎านการรวมกลุํมของเด็กแว๎น 
 กลุมหนองสองหองออนทัวรแมักจะรวมตัวกัน฿นชวงวลาย็นของวัน คือชวงวลา 17.00 -22.00 น. ซึ่ง
กิจกรรมที่ทํามื่อรวมกลุมคือ ความช่ืนชอบ฿นรถบราณ ละชอบการทองที่ยวดยการขับขี่รถบราณของตนเปยัง
สถานที่ปูาหมายดังกลาว ซึ่งป็นการก็บประสบการณแจากการทองที่ยว ดยมีบางสวนที่ขารวมกลุมดยเมมี
หตุผล ตบังอิญมาพราะพื่อนของตนป็นสมาชิก฿นกลุมชักชวนมาละลองมาละจากนั้นก็ช่ืนชอบกิจกรรมที่ทาง
กลุมจัดจึงเดรวมป็นสมาชิก สวนมากผูที่ชักชวนขากลุมคือพื่อน ดยพื่อนที่ชักชวนสมาชิกขากลุมป็นคนที่มี
ความสนิทสนมกับสมาชิกผูกอตั้ง  ความรูสึกมื่อขารวมกลุม คือ รูสึกภูมิ฿จที่เดอยู฿นกลุมพราะมคีวามรูสึกวามีที่พ่ึง
ละการที่เดป็นสมาชิกของกลุมที่มีอิทธิพล฿นพื้นที่ทํา฿หตนองป็นหมือนคนที่นายํากรง฿นกลุมพื่อนคนอื่นๆ ที่
เมเดป็นสมาชิกภาย฿นกลุม ละกลุมจะมีการจัดกิจกรรมพื่อรวมกลุมสมาชิกทั้งหมด฿นกลุมพื่อจัดกิจกรรมรวมตัว
ละประกวดรถตงรวมทั้งการปะลองความร็วกลุม฿หญ จะจัดขึ้น 4 ครั้งตอปีสมาชิกกลุมหนองสองหองออนทัวรแ
สวนมากห็นดวยการการบังคับ฿ชกฎหมายจราจรละการปราบปรามกลุมด็กวนของรัฐบาล นื่องจากป็นสิ่งที่รัฐ
ควรจะทําพื่อควบคุมพฤติกรรมที่เมถูกตองของด็กวนท่ีขับรถซิ่งปุวนมือง ตเมขา฿จวาหตุ฿ดการดัดปลงรถจึง
ผิดกฎหมายพระคิดวามันเมกี่ยวของกับความปลอดภัย฿นการขับขี่ ละบางสวนของกลุมรูสึกฉยๆกับกฎหมาย
จราจรดังกลาว  
 พฤติกรรมด๎านการรํวมมือของเด็กแว๎น 
 สมาชิกสวน฿หญมีบทบาท฿นการรวมกิจกรรมกลุม ละรวมสนอความห็นคือสนอทางลือก฿หกลุมต
เมเดสนอความห็นตอขอสนอของสมาชิกอื่น ละบางสวนจะสนอความห็นยงกับขอสนอของสมาชิกอื่นพื่อ฿ห
สมาชิกอื่น฿นกลุมรวมถกพื่อหาทางลือกที่หมาะสม ฿นการจัดกิจกรรมตางๆ ของกลุมจะมีงินทุน฿นการจัดกิจกรรม
จากการสนับสนุนของรานคาตางๆ ท่ีสมาชิกหลัก฿นกลุมรูจักดยฉพาะธุรกิจของสมาชิกหลัก รวมทั้งมีการระดมทุน
พิ่มติมจากสมาชิกท่ีขารวม฿นการซื้อครื่องดื่มละอาหาร ละ฿นกรณีที่งินท่ีเดเมพียงพอก็จะ฿ชงินกลุมที่เดจาก
การขายสินคาทั้งสื้อสกรีนของทีม สติ๊กกอรแ พื่อนํางินหลานี้มาสมทบ฿หพียงพอตอการจัดกิจกรรม  ครอบครัว
ของสมาชิกกลุมเมห็นดวยที่จะขารวมกลุม ละมีผลกระทบบางทั้งรื่องครอบครัวละรื่องงิน นื่องจากการตง
ดัดปลงรถตอง฿ชงิน ละสําหรับผลกระทบตอครอบครัวสวนมากหตุผลคือบุคคล฿นครอบครัวจะป็นหวงรื่อง
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ความปลอดภัยของสมาชิกดังกลาว ละบางสวนของผู฿หสัมภาษณแเมมีผลกระทบ นื่องจากเมเด฿หความสน฿จ฿น
ปใจจัยหลานั้น 
 พฤติกรรมด๎านด๎านการสื่อสารและการรับสื่อของเด็กแว๎น 
 การสื่อสารภาย฿นกลุมจะ฿ชภาษาเมป็นทางการกับกลุมพื่อนตจะ฿ชภาษาระดับกึ่งทางการกับสมาชิกที่
มีอาวุสกวา ลักษณะสื่อที่สมาชิกกลุมปิดรับคือนวดนตรีที่มีนื้อหาสียดสีสังคมละนวขาวสารที่ปิดรับจะ
กี่ยวของกับกลุมวัยรุนท่ีช่ืนชอบรถจักรยานยนตแกลุมอื่นจากสือ่ออนเลนแอพพลิคชั่นฟซบุ฿กละยูทูป  ประภทของ
สื่อของสมาชิกกลุมที่ช่ืนชอบละรับชม มีลักษณะที่หลากหลายตกตางกัน ซึ่งมีบางประภทท่ีสมาชิก฿นกลุมช่ืนชอบ
คือวิดีอคลิปท่ีกี่ยวของกับการขี่รถจักรยานยนตแ฿นสถานที่ตางๆ ของกลุมรถจักรยานยนตแอื่นๆ ละลักษณะอื่นๆที่
สมาชิก฿นกลุมช่ืนชอบ ก็เดกคลิกของยูทูปบอรแที่ตนติดตามทั้ง การชวแกิน คลิปการคสกมของกมมอรแช่ือดัง 
ป็นตน ซึ่งมีระยะวลา฿นการรับสื่อ คือ ประมาณ 6 ช่ัวมง ดยจะบงป็นชวงสั้นๆ ดยสมาชิกสวนมากจะ฿ชวลา
มากกับการลนกมออนเลนและการปิดรับขาวสาร฿นฟซบุ฿ก 
 พฤติกรรมด๎านความขัดแย๎งและการประนีประนอมความขัดแย๎งของเด็กแว๎น 
 สมาชิก฿นกลุมผู฿หการสัมภาษณแ จะมีพฤติกรรม น่ิงงียบมื่อขัดยงกับสมาชิกคนอ่ืน฿นกลุม ลวปลอย฿ห
วลาทํา฿หรื่องมันผานเป ลวคอยมาพูดถึงหตุการณแความขัดยงท่ีกิดขึ้นมื่อตางฝุายอารมณแย็นลงพราะเมห็น
ดวยกับการ฿ชความรุนรง฿นการกปใญหา พราะคยผานประสบการณแนั้นมาลว ลวเมหตุผลที่ดีของการ฿ช
ความรุนรง ตสําหรับความขัดยงที่กิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่เมมีความสัมพันธแกี่ยวของจะลือก฿ชความรุนรงพื่อ
กเขปใญหา฿นบางกรณี 
 
อภิปรายผล 
 ลักษณะข๎อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุํมเด็กแว๎น 
 กลุมปูาหมายที่ป็นสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกนที่มีสัญลักษณแ
ประจํากลุม มีครงสรางกลุม ละมีการจัดกิจกรรมกลุม คือกลุมหนองสองหองออนทัวรแ  มีอายุระหวา 17-32 ปี ซึ่ง
มีทั้งที่กําลังศึกษาละจบการศึกษาละมีอาชีพประจําทําลว มีทั้งสถานภาพสดละสมรส ซึ่งมีระยะวลาขารวม
กลุมอยูท่ี 3-6 ปี สําหรับสมาชิกผูกอตั้งจะป็นกลุมบุคคลที่คยป็นสมาชิกกลุมรถจักรยานยนตแกลุมอื่นลวออกมา
พื่อตั้งกลุม฿หมที่มีความชอบที่หมือนกัน ดยสมาชิกทั้งหมดป็นพศชาย ซึ่งตรงกับบริบทของสังคมเทยที่ป็น
มาตรฐานที่ผูชายมีอิสระ฿นทางความคิด การพูดละการกระทํา มากกวาพศหญิงที่มีบรรทัดฐานทางสําคมป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรม อีกท้ังชวงวัย 17-32 ป็นชวงวัยรุนละวัยทํางานตอนตน ซึ่งป็นชวงวัยที่ตองการอยากรูอยาก
ห็นอยากลอง ละอยากสดงตัวตน฿หสังคมมองห็นดวยพฤติกรรม฿นการขารวมกลุม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ ปนัดดา ชํานาญสุข (2550) ละวรวัตตแ ชาญวิรัตนแ (2553) ที่พบวาสมาชิกกลุมรถจักรยานยนตแซิ่งป็นกลุม
วัยรุนป็นสวนมาก 
 พ้ืนฐานครอบครัวและสถานภาพชีวิต 
 อาชีพของบิดามารดา ของสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน สวน฿หญ 
ป็นอาชีพคาขาย ซึ่งอาชีพนี้ป็นอาชีพที่ตองทํางานหนักละเมมีวลาอยูพรอมหนาพรอมตานื่องดวยลักษณะการ
ทํางานที่ตองสน฿จที่ผูซื้อ ละพื่อทํามาหากิน จึงป็นสาหตุที่สงผล฿หสมาชิก฿นครอบครัวรับรูวาตนองเมมี
ความสําคัญพราะเมเดรับการ฿ส฿จ จึงมีทางออกคือ การออกเปพบปะกับกลุมพื่อน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
สุภาพร สนียแวงศแ ณ อยุธยา (2538) ที่เดศึกษารื่อง ทัศนะละพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ตอนปลายพบวา อิทธิพลกระบวนการทางสังคมสงผลตอการกิดพฤติกรรม คือครอบครัว รงรียน ละพื่อน พบวา 
ครอบครัวที่เมมีวลา฿กลชิดกับนักรียน กลุมพื่อนจะมีอิทธิพลละสงผลตอการกิดพฤติกรรมดังกลาว 
 จํานวนสมาชิก฿นครอบครัวละสถานภาพของพี่นอง  ของสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนกน ดยมีจํานวนพี่นองดยฉลี่ย 2-3 คน ซึ่ง฿นจํานวนพี่นองจะมีทั้งประกอบวิชาชีพละละยัง
ศึกษาอยู ดยอาชีพสวน฿หญคืออาชีพรับจาง฿นภาคอกชน จะสดง฿หห็นวา พฤติกรรมการขารวมกลุมของด็ก
วน฿นพื้นที่น้ีมีผลจากการจาดการดูละการ฿หคําปรึกษาจากพ่ีนอง นื่องจากสถานภาพที่เมอื้ออํานวย พราะป็น
อาชีพท่ีเมมีวลา฿หกับครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ กนกรัตนแ จมรัฐกูล (2545) ที่พบวา ด็กละยาวชนจะลือกคบ
หาละ฿ชวลาสวน฿หญอยูกับพื่อน ที่มีความคิดหรือปใญหาดียวกันหรือ฿กลคียงกัน  
ด็กหลานี้จะรูสึกวาบุคคลหลานั้นขา฿จ฿นตัวพวกขา ละตอบสนองความตองการทางจิต฿จ มีความห็นอกห็น฿จ
ตนองมากกวาครอบครัวท่ีเมมีวลา฿ห 
 จํานวนสมาชิก฿นครอบครัว ของกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง สมาชิกหลานี้อาศัยอยู฿น
ครอบครัวขยาย มีสมาชิกมากกวา 3 คน ซึ่งทํา฿หสมาชิกกลุมปูาหมายรูสึกเมป็นสวนตัวลวเมอยากอยูบาน จึง
ป็นสิ่งที่สบาย฿จกวาที่จะมารวมกลุมกับพื่อนท่ีช่ืนชอบ฿นสิ่งดียวกัน 
 พฤติกรรมกลุํมด๎านการรวมกลุํม 
 ความช่ืนชอบการดัดปลงตกตงรถจักรยานยนตแบราณ รวมทั้งพื่อนที่ป็นสมาชิก฿นกลุมชักชวน ป็น
หตุผลหลัก฿นการตัดสิน฿จขารวมกลุม ลวมื่อขารวมกลุมเดพบปะกับบุคคลอื่นที่มีความชอบอยางดียวกัน ละ
ขา฿จ฿นสถานภาพของกันละกันทํา฿หกิดความสนุกสนาน พรอมทั้งการเดป็นสมาชิกของกลุม฿หญที่มีช่ือสียง 
พรอมท้ังมีสมาชิกจํานวนมากทํา฿หกิดความรูสึกวาตนดดดน เมมี฿ครกลาสบประมาท ดยจากหตุผลดังกลาวป็น
ลักษณะของวัยรุน ท่ีชอบความทาทาย อยากรูอยากลอง อยากป็นที่ยอมรับของกลุมพื่อน ป็นวัยที่พื่อนมีอิทธิพล
มากกวาครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอุดมดช กาญจนพันธแ (2540) เดศึกษาสาหตุของการกิด
พฤติกรรมความกาวราวของสังคมเทย พบวา สาหตุการกิดพฤติกรรมกาวราวทั้งดานกายละวาจา สวน฿หญป็น
การลอกลียนบบพฤติกรรมจากพื่อน฿นกลุมป็นปใจจัยสําคัญ  
 การขารวมกลุมของด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน มีหลายวิธี ตสวนมากมาจาก
การชักชวนของพื่อน ละรุนพี่ที่รูจัก จากชางซอมรถที่ตนองคยเปซอม จากการสมัคร฿จขารวมกลุมดวยตนอง
พราะความอยากรู ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อมรินทรแ ศรีรัตนอําเพ (2548)  ที่เดทําการศึกษากี่ยวกับอัต
ลักษณและการรวมกลุมของก็งคแรถซิ่ง฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา การรวมกลุมสามารถกิดขึ้นเด 4 รูปบบ คือ 
1. การกิดกลุมขึ้นตามรานซ.อมรถหรือรานตกตงรถ 2. กลุมที่สมาชิกช่ืนชอบรถชนิดดียวกัน 3. กลุมที่กิดตาม
สถานศึกษาตละหง ละ 4 . กลุมที่กิดจากความสัมพันธและการชักชวนบบพื่อน 
 การรวมกลุมของด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน฿นตละครั้ง จากการศึกษาพบวา
จะรวมกลุม฿นทุกวันหลังลิกรียน ชวงวลา 17.00-22.00 น. ดยกิจกรรมของสมาชิกมีหลากหลาย ทั้งพบปะพูดคุย 
ลนกมสแ ละขับรถดัดปลงของตนพื่อปะลองความร็ว ฿นระยะทางที่สั้นบนถนนหลวงที่ป็นสนทางที่เมคอยมีผู
สัญจร฿นชวงวลา 21.00-22.00 น. ซึ่งการขงขันนี้เมมีการพนันกิดขึ้น ตมีพียงการยอมรับจากสมาชิกอื่น฿นกลุม
วารถของตนมีประสิทธิภาพ ละตนองป็นผูขับที่กงที่สามรถขับเดร็วกวาสมาชิกคนอื่น ซึ่งเมสอดคลองกับ
การศึกษาของ Thomas Baker and Kelly M.Human (2009) ที่เดทําการศึกษาขอมูลอาชญากรที่กิดขึ้น฿นการ
รวมตัวของกลุมรถจักรยานยนตแขนาด฿หญ฿นตละครั้งจะมีการกออาชญากรรมกิดขึ้น พบวา สมาชิกของก็ง
รถจักรยานยนตแขนาด฿หญ ป็นผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นการทํา฿หกิดอาชญากรรม ละกิดคดีอาญามากที่สุดละป็น
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คดีตอนื่อง ชน การคายาสพติด การลักลอบคาอาวุธ นอกจากนี้ยังมีการกอความรุนรง ทะลาะวิวาททําราย
รางกาย ป็นตน 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน ทราบถึงกฎระบียบ หรือกฎหมาย 
ละห็นดวยท่ีมีกฎหมายชนนี้ ตก็มีบางสวนที่คยถูกดํานินคดีจากการดัดปลงรถจักรยานยนตแ ละเมห็นดวย
กับกฎหมายขอนี้ พราะมีความคิดห็นวาการดัดปลงรถเมควรจะป็นสิ่งผิดพราะควรป็นสิทธิของจาของรถที่จะ
ทําอยางรากับทรัพยแสินของตนก็เดละการดัดปลงรถก็เมเดสงผลตอประสิทธิภาพการขับขี่อีกดวย ละมีบางสวน
ที่เมถูกดํานินคดีมวาจะทําผิดขอบังคับดังกลาว พราะสามารถหลบหลีกเด ดวยหตุนี้สดง฿หห็นวา การบังคับ฿ช
กฎหมายหรือมาตรการตางๆของหนวยงานที่กี่ยวของยังเมครงครัดทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อัม
รินทรแ ศรีรัตนอําเพ (2548) ที่ทําการศึกษากี่ยวกับอัตลักษณแ ละการรวมกลุมของก็งคแรถซิ่ง฿นกรุงทพมหานคร 
พบวา สมาชิกกลุมรถซิ่งมีทัศนคติกี่ยวกับกฎหมายบงออกป็น 2 กลุม คือ 1.กลุมที่ห็นดวยกับกฎหมายบานมือง 
ตอยากเดความยืดหยุนบาง 2. กลุมที่เมห็นดวยกับกฎหมายหลานั้นซึ่งสมาชิก฿นกลุมเมเดมีความกรงกลัวตอการ
จับกุมของจาหนาท่ี พราะรูจุดละนวทางการสกัดกั้นจับกุม จึงมีวิธีการหลับหนีอยางสะดวก 
 พฤติกรรมกลุํมด๎านการรํวมมือ 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน ขารวมกือบทุกกิจกรรมที่กลุมจัดทั้ง
กิจกรรมการรวมตัวกลุมของสมาชิกทั้งหมด฿นพื้นที่ ละกิจกรรมนอกสถานที่ที่รวมกลุมคนรักรถบราณทั่วประทศ  
นื่องจากสมาชิกกลุมคนอื่นๆ ขารวมดังนั้นจึงตองขารวม฿นกิจกรรมตางๆ พราะตองการป็นท่ียอมรับจากพื่อน฿น
กลุมซึ่งป็นลักษณะปกติของวัยรุน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อุดมดช กาญจนพันธแ (2540) เดศึกษาสาหตุการ
กิดพฤติกรรมกาวราวของยาวชนเทย พบวาสาหตุการกิดพฤติกรรมของกลุมวัยรุน สวน฿หญป็นอิทธิพลของการ
ลียนบบพฤติกรรมจากพื่อน฿นกลุมป็นปใจจัย 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน มีงินทุนจากงินสนับสนุนของธุรกิจ฿น
พื้นที่ ดยธุรกิจที่ป็นผูสนับสนุนจะป็นธุรกิจของสมาชิกผูกอตั้งกลุม ละธุรกิจของบุคคลอื่นที่รูจักกัน รวมทั้งมีการ
ระดมงินทุนจากสมาชิกพื่อมา฿ช฿นการจัดกิจกรรม ตหากเมพียงพอจะ฿ชงินสวนกลางที่เดจากการขายสินคา
สัญลักษณแของกลุม ท้ังสื้อสกรีน ละสติ๊กกอรแลกกลุมสําหรับติดรถจักรยานยนตแ  
 คนรอบขาง ทั่งครอบครัว พื่อน รงรียนของสมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนกน สดงถึงความป็นหวงถึงความปลอดภัย฿นระยะรก ต฿นระยะตอมาจะกิดความคยชิน ละ
บุคคลภายนอกสามารถรับรูความรูสึก ดยบงเดป็น 2 กลุม คือ กลุมคนที่รังกียจ ละกลุมคนที่ช่ืนชอบขา฿จ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ อมรินทรแ ศรีรัตนอําเพ (2548) ที่ทําการศึกษากี่ยวกับอัตลักษณแ ละการรวมกลุมของ
ก็งคแรถซิ่ง฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา สมาชิกกลุมรถซิ่งสมารถรับรูอัตลักษณแของพวกขาที่ผูคน฿นสังคมมอง 
พราะมีความคิดวาเมมีสิ่ง฿ดมาหยุดความชอบของพวกขาเด มวาคนรอบขางจะมีผลกระทบ 
 พฤติกรรมกลุํมด๎านการสื่อสารและการรับสื่อ 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน  ,uลักษณะการพูดท่ัวเปของกลุมวัยรุน 
คือมีคําทนดวยวากูละรียกบุคคลที่สองวามึง ซึ่งเม฿ชการพูดที่เพราะตป็นการสื่อสารของความสัมพันธแที่สนิท
สนม ตสมาชิกที่อยู฿นวัยที่กําลังศึกษาเมพูดชนนั้นกับสมาชิกที่มีอาวุสกวา นื่องจาก฿นกลุมจะครงครัด฿นระบบ
อาวุส จึงทํา฿หลักษณะการพูดของสมาชิก฿นกลุมตกตางกันคือกลุมอายุนอยจะ฿ชคําพูดลักษณะหนึ่งกับกลุมพื่อน 
ละ฿ชคําพูดอีกลักษณะหนึ่งกับสมาชิกท่ีมีอาวุสกวา ซึ่งสอดคลองกับ ธํารงชาติ วงศแอารียแ (2559) เดทําการศึกษา
รื่อง “รับนอง” วัฒนธรรมสีทาของหลาปใญญาชนเทย พบวา รุนนองที่ขารวมการรับนอก฿นระบบซตัส มี
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นวนมที่ยอมรับระบบอาวุส ซึ่งจะยอมทําพฤติกรรมดังกลาวมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ยอมทําตามนื่องจากจํายอม
ดวยสถานการณแ ละ 2. ยอมทําตามดวยความคารพ฿นตัวบุคคล 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน ช่ืนชอบสวนมากคือพลงฮิปฮอป อินดี้
ละปฺอบ ร็อค ซึ่งมีนื้อหาสียดสีสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ธงรบ ขุนสงคราม ที่เดทําการศึกษาอิทธิพลทางดนตรี 
สงผลตอพฤติกรรมวัยรุน อําภอมืองมือง จังหวัดบุรีรัมยแ พบวาดนตรีป็นปใจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของวัยรุน 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน  รับสื่อผานชองทางออนเลนแคือ
อพพลิคช่ัน   ฟซบุ฿ก ดยฉลี่ยระยะวลาที่฿ชกับการรับสื่อตอวันคือ 6 ช่ัวมง ซึ่งจะบงป็นชวงสั้นๆ สมาชิก
สวนมากจะ฿ชวลามากกับการลนกมออนเลนและการปิดรับขาวสาร฿นฟซบุ฿ก ซึ่งลักษณะของกมที่ลนจะป็น
กมที่ตอง฿ชพื่อนๆรวมทีม ลนพรอมกัน มีการวางผนพื่อจมตีฝุายตรงขาม ดังนั้นสมาชิก฿นกลุมจึงมักจะรวมตัว
กันพ่ือท่ีจะลนกมดังกลาว 
 พฤติกรรมกลุํมด๎านความขัดแย๎งและการประนีประนอมความขัดแย๎ง 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพ้ืนท่ีอําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน จะมีพฤติกรรม นิ่งงียบมื่อขัดยงกับ
สมาชิกคนอ่ืน฿นกลุม ลวปลอย฿หวลาทํา฿หรื่องมันผานเป ลวคอยมาพูดถึงหตุการณแความขัดยงที่กิดขึ้นมื่อ
ทั้งสองฝุายตางอารมณแย็นลง ซึ่งป็นรื่องปกติ฿นกลุมวัยรุนที่จะกิดความขัดยงข้ึน สอดคลองกับ ซาดีอะหแ กศา ที่
ทําการศึกษารื่อง วัยรุนกับความรุนรงชิงวัฒนธรรม ฿นอําภอมือง จังหวัดสตูล พบวา ปใจจัยที่กําหนดพฤติกรรม
การ฿ชความรุนรงของวัยรุน฿นขตอําภอมือง จังหวัดสตูล เดก 1.ครอบครัว 2. รงรียน 3. พื่อน          4. 
กิจกรรมการรวมกลุมของวัยรุน 5. ชุมชน  ละ 6.บทบาทขององคแกรทางศาสนา ละสําหรับการจัดการกับความ
ขัดยงของสมาชิกภาย฿นกลุม จะสอดคลองกับนวคิดการกเขปใญหาความขัดยง พบวา วิธีการกเขความขัดยง 
มี 5 วิธี ดังนี้ 1. การหลีกลี่ยง 2. การปรองดอง 3. การประนีประนอม 4. การขงขัน ละ 5. การรวมมือกัน 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน เมห็นดวยกับการ฿ชความรุนรง฿น
การกเขปใญหา ดยห็นวาการ฿ชความรุนรงป็นวิธีของวัยรุนตลาดลางที่เมผานกระบวนการคิด ซึ่งมีสมาชิกบาง
คนดยมากจะป็นสมาชิกผูกอตั้งกลุม คยผานการ฿ชความรุนรง฿นการกปใญหาลวตเมเดผลดี จึงปรับระบบ
ความคิด฿หมคือการกปใญหาความขัดยงดวยหตุผลละขอมูล 
 สมาชิกกลุมด็กวน฿นพื้นที่อําภอหนองสองหอง จังหวัดขอนกน  ฿ชวิธีการจับสมาชิก฿นกลุมที่มีความ
ขัดยงกันดยวิธี฿หสองฝุายนั้นยกกันกอน พื่อ฿หตางฝุาย฿จย็นลง  ซึ่งสอดคลองกับวิธีการกเขปใญหาความ
ขัดยงตามนวคิดการจัดการความขัดยง ฿นขอการหลีกลี่ยง คือหลีกลี่ยง฿หตละฝุายที่มีความขัดยงกันอยู
ผชิญหนากัน฿นขณะที่อารมณแรอนละเมพรอมรับฟใง ดังนั้นการหลีกลี่ยงจึงป็นหนทางที่ควรถูกลือกพื่อกเข
ปใญหาความขัดยง฿นขั้นตอนรก กอนท่ีจะจัดการปใญหาดังกลาว฿นขั้นตอนอ่ืนตอเป 
 
ข๎อเสนอแนะของเด็กแว๎นตํอสังคม  
 สมาชิกกลุมสวน฿หญอยาก฿หสังคมยกยะวาด็กวนเมเดป็นพียงคพวกขงรถซิ่งปุวนมืองทานั้น 
พราะบางกลุมก็ช่ืนชอบการตงรถ หรือขับขี่ทองที่ยวป็นหมูคณะ ดังนั้นจึงอยาก฿หสังคมขา฿จละลดอคติกับ
พวกขา  ฿นกรณี฿นอนาคตของสมาชิกกลุมมีความห็นตอการขารวมกลุมของลูกหลาน฿นอนาคตกับการวมกลุมพื่อ
ขับขี่รถจักรยานยนตแชนกับตนวามีนวนมที่จะเมห็นดวยละเมสนับสนุน฿หลูกหลานขากลุม รถจักรยานยนตแ  
ตหากวาลูกหลานมีความช่ืนชอบก็จะเมหามตจะขา฿จละรับฟใงลูกหลานของตนพรอมทั้งนะนําวาควรปฏิบัติ
ตนชนเร มื่ออยู฿นกลุมรถจักรยานยนตแ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคแพื่อศึกษาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแดวยการจัดการ
รียนรูดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วเป ช้ันปีที่ 3 
จํานวน 30 คน ดยครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยนี้ คือ 1) บบวัดความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ มี
ลักษณะป็นคําถามปลายปิดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแ ดย฿หขียน
อธิบายป็นความรียงพรอมสดงหตุผล ซึ่งบบวัดนี้ประกอบดวยขอความสดงความคิดห็นที่ป็นประด็นทาง
สังคมที่กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแ จํานวน 4 ประด็น ฿นตละประด็นประกอบดวยองคแประกอบของการ฿ห
คําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ คือ ขอกลาวอาง (Claim)  หลักฐาน (Evidence) ละ การ฿หหตุผล (Reasoning)  2) บบ
สัมภาษณแบบเมป็นทางการ สําหรับการวิคราะหแขอมูล ผูวิจัยวิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพดวยการวิคราะหแนื้อหา 
ละวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณดวยคาความถี่ละรอยละ ผลการวิจัย พบวา หลังการจัดการรียนรู นักศึกษาสวน
฿หญจํานวน 14 คน (รอยละ 46.67) มีความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ อยู฿นระดับดี ดยสามารถ
สดงขอกลาวอาง ฿หหลักฐานสนับสนุนละสดงการ฿หหตุผลเด จํานวน 11 คน (รอยละ 36.67) มีระดับ
ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแอยู฿นระดับดีมาก ละจํานวน 5 คน (รอยละ 16.67) มีระดับ
ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแอยู฿นระดับควรปรับปรุง  
คําสําคัญ : ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ, คุณภาพของความสามารถ฿นการสรางคําอธิบาย 
 ชิงวทิยาศาสตรแ  
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to develop ability of Scientific explanation on Socio- 
Scientific issues for students of Science Teacher. The data were collected by 1) Essay Test  that 
provided the context by using Socio-Scientific issues and 4 open-ended questions explanation 
item and 2) informal interview, to analysis, the researcher used content analyzed the qualitative 
data with frequency and percentage. The research found that 14 students (46.67%) had the 
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ability in Scientific explanation in the good level which is can shown claim by giving evidence and 
reasoning, 11 students (36.67%) had the ability in Scientific explanation in the excellent level and 
5 students (16.67%) can gave ability in Scientific explanation in the poor level.  
Keywords : Ability in Scientific explanation, Quality of ability in Scientific explanation 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การศึกษาป็นกระบวนการรียนรูที่จะพัฒนาทักษะของบุคคล฿หมีความพรอมตอตนอง฿นการดํานินชีวิต
฿นสังคม พรอมที่จะผชิญกับสถานการณแลกที่มีกระสความปลี่ยนปลงอยูตลอดวลา มีฐานทคนลยีสารสนทศ
ละการสื่อสารป็นพลังขับคลื่อนสังคม ขอมูลขาวสารขามามีบทบาทสําคัญ การคมนาคม ขนสง  ติดตอสื่อสาร 
ป็นครื่องมือสําคัญที่ทํา฿หสามารถดํานินกิจการตางๆ เดรวดร็ว ละมีประสิทธิภาพ (อารียแ นัยพินิจ. 2557: 1) 
วิทยาศาสตรแชวย฿หมนุษยแพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดป็นหตุป็นผล คิดสรางสรรคแ คิดวิคราะหแ มีทักษะสําคัญ฿นการ
คนควาหาความรู มีความสามารถ฿นการกปใญหาอยางป็นระบบรวมถึงสามารถตัดสิน฿จดย฿ชขอมูลหลากหลาย
ละประจักษแพยานที่ตรวจสอบเด กอ฿หกิดสังคมหงการรียนรู (กรรณิกา หล็กพชรแ ละศศิทพ ปิติพรทพิน. 
2558: 96) ความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแป็นองคแประกอบหนึ่งของการประมินสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตรแที่ประกอบดวย การอธิบายปรากฏการณแชิงวิทยาศาสตรแ การประมินละออกบบกระบวนการ
สืบสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและ ละการปลความหมายขอมูลละการ฿ชประจักษแพยานชิงวิทยาศาสตรแ  
ซึ่งตองการหาตัวช้ีวัดวานักรียนรียนรูทฤษฎีละนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแมากนอยพียง฿ด มีสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตรแ ละสามารถกปใญหา฿นชีวิตจริงที่กี่ยวของกับวิทยาศาสตรและทคนลยีพียง฿ด (สถาบันสงสริม
การสอนวิทยาศาสตรและทคนลยี. 2560: 11) การสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแจึงป็นองคแประกอบสําคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตรแ ที่พยายามทําความขา฿จละมุงอธิบาย฿นปรากฏการณแที่กิดขึ้น ดยอาศัยหลักฐานที่มีความ
ถูกตองนาชื่อถือ พียงพอ ละ฿หหตุผล฿นการช่ือมยงระหวางหลักฐานกับขอสรุปลวจึงขาสูคําอธิบายท่ีสามารถ
สื่อสาร฿หผูอื่นขา฿จเด (Primo, et al. 2008: 4) 
 การจัดการรียนรูดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแมีวัตถุประสงคแที่หลากหลาย  ชน 
สงสริมความขา฿จนื้อหาวิทยาศาสตรแ ละชวย฿หห็นความสัมพันธแอันซับซอนระหวางวิทยาศาสตรแสังคมละ
มนุษยแ (Zeidler, et al. 2005: 360) การรียนการสอนวิทยาศาสตรแการสอนตามนวคิด Socioscientific สามารถ
สงสริมการคิดป็นหตุป็นผลบนพื้นฐานของขอมูลขาวสารที่นาช่ือถือ  วิพากษแวิจารณและขานรับความรูทาง
วิทยาศาสตรแดยอาศัยกระบวนการสืบสาะหาความรู สามารถกเขปใญหาละตัดสิน฿จดย฿ชขอมูลที่หลากหลาย
ละพิสูจนแเด ซึ่งสอดคลองกับ Salvato and Testa (2012 : 15-36) กลาววาการพัฒนากิจกรรมการรียนรูตาม
นวคิด Socioscientific ดย฿ชสถานการณแนื้อหาความรูทางฟิสิกสแ 4 สถานการณแ จากหนังสือพิมพแ฿นอิตาลี 
สามารถชวย฿หนักรียนกิดนวความคิดทางวิทยาศาสตรและสามารถอธิบายสดงหตุผลอันสมควร฿นการตัดสิน฿จ
ของพวกขากี่ยวกับสถานการณแนั้นเด  
 นวทางการจัดการรียนรูของครูป็นสวนสําคัญที่สงผลตอความสําร็จ฿นการสรางคําอธิบายของนักรียน
ละสะทอน฿หห็นถึงความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแของนักรียน (Hoffenberg and Saxton. 
2015: 25-28)  สอดคลองกับ Yao, et al.  (2016: 2) ที่เดกลาววามีงานวิจัยกี่ยวกับการสรางคําอธิบาย พบวามี
นักรียนจากระดับประถมศึกษาถึงระดับวิทยาลัยจํานวนมากที่เมสามารถสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแเด การ
สงสริม฿หนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแกิดความรู ฿นนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรแนั้นจึงมีสวนสําคัญนื่องจาก ความรู฿น
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นื้อหาของครู มีสวนที่จะจํากัดหรือสงสริมการรียนของผูรียน (Anderson and Mitchner. 1994: 45) การ
จัดการรียนรูวิทยาศาสตรแพื่อ฿หผูรียนขา฿จ฿นหลักการละพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ พื่อ฿หผูรียนกิดทักษะการ
คิด฿นการสรางองคแความรู (ตรีคูณ พธิ์หลา. 2554: 3) การตรียมความพรอมของครูกอนประจําการนั้นป็นประด็น
ที่หลายฝุาย฿หความสน฿จป็นอยางยิ่ง ละการพัฒนาละตรียมความพรอมของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแนั้น 
ป็นหนาที่รับผิดชอบดยตรงของสถาบันการผลิตครูทั้ง฿นสวนของสถาบันราชภัฏละมหาวิทยาลัย ซึ่งตองมีความรู
ความขา฿จ฿นการจัดประสบการณแวิชาชีพครูอยางถองท  ละความรู฿นนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรแของนิสิตนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตรแนั้นป็นดัชนีช้ีวัดที่สําคัญอันหนึ่ง฿นการประมินสภาพปใจจุบันของการจัดประสบการณแวิชาชีพครู อีก
ทั้งสามารถ฿หนวทาง฿นการวางผนพื่อพัฒนาการจัดประสบการณแวิชาชีพครูตอเป฿นอนาคตเด  (ขจรศักดิ์ บัวระ
พันธแ. 2548: 2)  
 ดวยหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเดตะหนักถึงความสําคัญของความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายชิง
วิทยาศาสตรแของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแทั่วเป ช้ันปีที่ 3 พื่อศึกษาความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายชิง
วิทยาศาสตรแของนักศึกษา ละสามารถ฿ชป็นขอมูลพื่อ฿หผูสอนออกบบกิจกรรมที่สงสริมละพัฒนา
ความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแตอเป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 พื่อพัฒนาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วเป 
ช้ันปีท่ี 3 ดวยการจัดการรียนรูดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแ  
 
นิยามศัพท๑  
 1. คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร๑ หมายถึง ขอความที่สดงถึงการคําอธิบายปรากฏการณแที่ศึกษาหรือจาก
ปใญหาทางวิทยาศาสตรแ ซึ่งมี 3 องคแประกอบ คือ (1) ขอกลาวอาง (Claim) คือ ขอสรุป฿นการริ่มตนตอบคําถาม
ของปรากฏการณแที่ศึกษาหรือจากปใญหาทางวิทยาศาสตรแ (2) หลักฐาน (Evidence) คือ ขอมูลทางวิทยาศาสตรแที่฿ช
สนับสนุนขอกลาวอาง ดยพิจารณาจากปรากฏการณแที่ศึกษา (3) การ฿หหตุผล (Reasoning) คือ การสดงความ
ชื่อมยงระหวางหลักฐานกับขอกลาวอาง ดย฿ชหลักการทางวิทยาศาสตรแ฿นการอธิบาย  
 2. ความสามารถในการให๎คําอธิบายทางวิทยาศาสตร๑ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาครู ฿นการ
ระบุขอกลาวอาง ละลงขอสรุปดยสดงการ฿ชหลักฐานช่ือมยงความสัมพันธแระหวางหลักฐานกับขอสรุป ดย
ครื่องมือท่ี฿ช เดก คําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ วัดเดจากบบทดสอบละบบประมินคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น บบวัดความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร๑ หมายถึง สถานการณแ฿นประด็นทางสังคมที่กี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรแ ที่สามารถพบเดจากสื่อตาง ๆ ชน ทรทัศนแ หนังสือพิมพแ นิตยสาร บทความ ละวารสารตาง ๆ ซึ่ง
ป็นรื่องที่ถูกวิพากษแอันนื่องมาจากความตกตางทางความคิดของคน฿นสังคมวามีความถูกตองหมาะสม฿นทาง
วิทยาศาสตรแ ละสามารถอธิบายดย฿ชความรูทางวิทยาศาสตรแเดอยางหมาะสม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากร 
  ประชากรที่฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรแทั่วเป คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 70 คน 
  กลุํมตัวอยําง  
  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรแทั่วเป คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ช้ันปีที่ 3 
เดมาจากการสุมบบฉพาะจาะจง (purposive sampling) จํานวน 30 คน ฿นภาครียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย฿นครั้งนี้ บงป็น 2 ประภท เดก ครื่องมือที่฿ช฿นการจัดกิจกรรม การ
รียนรู ละครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
  ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย฿นครื่องมือที่฿ช฿นการจัดกิจกรรมการรียนรู฿นงานวิจัยนี้  เดก ผนการ
จัดการรียนรูดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแทั้งหมด 4 ผน ดยผูวิจัยเดนําประด็นทางสังคมที่
กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแจากสถานการณแขาว ละวิคราะหแมาตรฐานตวัช้ีวัด สาระการรียนรูวิทยาศาสตรแ ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ที่สอดคลองกับองคแความรูที่เดรับจากประด็นทางสังคมที่ กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแครอบคลุม
ความรูพื้นฐานตามตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดยมีประด็นที่กระตุน฿ห
นักศึกษาสดงการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ บงป็นหัวขอสถานการณแขาว 4 สถานการณแ เดก กลวย
ประหลาด ถุงลมนิรภัยชวยชีวิต กาฟถุงกระดาษ ละกอนหินลอยน้ํา ดย฿ชวลารียนทั้งสิ้น 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี
  ครื่องมือท่ี฿ช฿นการก็บรวบรวมขอมูลคือ 1) บบวัดการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ มีลักษณะป็น
คําถามปลายปิดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแ ดย฿หขียนอธิบายป็นความ
รียงพรอมสดงหตุผล ซึ่งบบวัดนี้ประกอบดวยขอความสดงความคิดห็นที่ป็นประด็นทางสังคมที่กี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรแ จํานวน 3 ประด็น ฿นตละประด็นประกอบดวยองคแประกอบของการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ 
ดังนี ้(1) ขอกลาวอาง (Claim) คือ ขอสรุปของการตอบคําถามหรือปใญหา (2) หลักฐาน (Evidence) คือ ขอมูลทาง

การจัดการรียนรูดย฿ชประด็นทางสังคมที่
กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแ 

ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ 
      - ขอกลาวอาง (Claim) 
      - หลักฐาน (Evidence) 
      - การ฿หหตุผล (Reasoning) 

ระดับความสามารถ฿นการสรางคําอธบิายชิงวิทยาศาสตรแ 
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วิทยาศาสตรแที่฿ชสนับสนุนขอกลาวอาง ดยพิจารณาจํานวนขอมูลที่มีมากพอละความหมาะสมพื่อสนับสนุนขอ
กลาวอาง ละ (3) การ฿หหตุผล (Reasoning) คือ การสดงความชื่อมยงระหวางหลักฐานกับขอกลาวอาง ดย฿ช
หลักการทางวิทยาศาสตรแ฿นการอธิบายพื่อสดง฿หห็นวาพราะหตุ฿ดจึง฿ชขอมูลนี้ป็นหลักฐาน  ละหลักฐานนี้
สนับสนุนขอกลาวอาง ละ 2) บบสัมภาษณแบบเมป็นทางการ ท่ีมีคําถามกี่ยวกับการสดงความสามารถ฿นการ
฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของนักศึกษา฿นประด็นทางสังคมที่กี่ยวนื่องกับวิทยาศาสตรแ 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อมูล  
  ผูวิจัยช้ีจงรายละอียดกี่ยวกับวัตถุประสงคแ วลาที่฿ช฿นการทําบบวัด฿หนักศึกษาทราบ ลว฿ห
นักศึกษาทําบบวัดความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแ฿ชวลาทั้งหมด  50 นาที มื่อนักศึกษาทํา
บบวัดสร็จสิ้น ผูวิจัยรวบรวมบบวัดของนักรียนลววิคราะหแขอมูลชิงคุณภาพดวยการวิคราะหแนื้อหา  ตาม
กรอบของนวคิดของ Harris et al. 2006: 73; NcNeill and Krajcik. 2006: 28) ประกอบดวย ขอกลาวอาง 
หลักฐาน ละการ฿หหตุผล ดังตารางที ่1 ลวผูวิจัยนําผลการวิคราะหแที่เดมาจัดกลุมคุณภาพระดับความสามารถ
฿นการสรางคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 2 หลังจากนั้นผูวิจัยวิคราะหแขอมูลชิงปริมาณดย
สดงดวยคาความถี่ละรอยละ 
 
ตารางที่ 1 กณฑแการประมินคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแบบท่ัวเป 
 (ปรับจาก Harris et al. 2006: 73; NcNeill and Krajcik. 2006: 28) 

องค๑ประกอบ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 
ข๎อกลําวอ๎าง 
 

เมขียนขอกลาวอาง หรือ 
ขียนขอกลาวอางเมถูกตอง 

ขียนขอกลาวอางถูกตอง 
ตเมชัดจน 

ขียนขอกลาวอางเด
ถูกตองละชัดจน 

หลักฐาน 
 

เมมีการสดงหลักฐานหรือ 
สดงหลักฐานทีเ่ม
หมาะสม กลาวคือป็น
หลักฐานที่เมสนับสนุนขอ
กลาวอาง 

สดงหลักฐานเดหมาะสม
ตเมพียงพอ ละอาจมี
หลักฐานบางประการที่เม
หมาะสม 

สดงหลักฐานเดหมาะสม
ละมีจาํนวนพียงพอตอ
การสนับสนุนขอกลาวอาง 

การให๎เหตุผล 
 

เมสดงหตผุลหรือสดง
หตุผลที่เมช่ือมยง
หลักฐานกับขอกลาวอาง 

สดงหตุผลที่ช่ือมยง กับ
ขอกลาวอาง ตมีการ฿ช
หลักฐานซ้ํา ละ/หรือมีการ
฿ชหลักฐานชิงวิทยาศาสตรแ
บาง ตเมพียงพอ 

สดงหตุผลที่ป็นการ
ชื่อมยงหลักฐานเปสูขอ
กลาวอาง รวมถึงการ฿ช
หลักการชิงวิทยาศาสตรแ
เดอยางหมาะสมละ
พียงพอ 
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ตารางที่ 2 กณฑแการปรผลระดับคุณภาพความสามารถ฿นการสรางคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ 

ชํวงคะแนน ระดับความสามารถ 
25 - 36 ระดับดีมาก 
23 - 24 ระดับด ี
0 - 22 ระดับควรปรับปรุง 

 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรแของสาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วเป ดังตาราง 
 
ตารางที ่3 สดงความถี่ รอยละ ของจํานวนนักศึกษาที่สดงความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿น
 ตละองคแประกอบ ฿นประด็นทางสังคมที่กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ
 ทั่วเป ช้ันปีท่ี 3  (n=30) 

  สถานการณแที่ 1 สถานการณแที่ 2 สถานการณแที่ 3 สถานการณแที่ 4 

องคแประกอบ 
ขอกลาว

อาง 
(3) 

ขอกลาว
อาง 
(2) 

ขอกลาว
อาง 
(1) 

ขอกลาว
อาง 
(3) 

ขอกลาว
อาง 
(2) 

ขอกลาว
อาง 
(1) 

ขอกลาว
อาง 
(3) 

ขอกลาว
อาง 
(2) 

ขอกลาว
อาง 
(1) 

ขอกลาว
อาง 
(3) 

ขอกลาว
อาง 
(2) 

ขอกลาว
อาง 
(1) 

จํานวนนักศึกษา (คน)  9 16 5 5 11 14 7 15 8 12 11 7 
คิดป็นรอยละ 30.00 53.33 16.67 16.67 36.67 46.67 23.33 50.00 26.67 40.00 36.67 23.33 

องคแประกอบ 
หลักฐาน 

(3) 
หลักฐาน 

(2) 
หลักฐาน 

(1) 
หลักฐาน 

(3) 
หลักฐาน 

(2) 
หลักฐาน 

(1) 
หลักฐาน 

(3) 
หลักฐาน 

(2) 
หลักฐาน 

(1) 
หลักฐาน 

(3) 
หลักฐาน 

(2) 
หลักฐาน 

(1) 
จํานวนนักศึกษา (คน) 4 9 17 3 7 20 4 11 15 14 11 5 
คิดป็นรอยละ 13.33 30.00 56.67 10.00 23.33 66.67 13.33 36.67 50.00 46.67 36.67 16.67 

องคแประกอบ 
หตุผล 

(3) 
หตุผล 

(2) 
หตุผล 

(1) 
หตุผล 

(3) 
หตุผล 

(2) 
หตุผล 

(1) 
หตุผล 

(3) 
หตุผล 

(2) 
หตุผล 

(1) 
หตุผล 

(3) 
หตุผล 

(2) 
หตุผล 

(1) 

จํานวนนักศึกษา (คน) 3 8 19 2 7 21 3 12 15 12 9 9 
คิดป็นรอยละ 10.00 26.67 63.33 6.67 23.33 70.00 10.00 40.00 50.00 40.00 30.00 30.00 
คิดป็นคะนนรวม 155 135 156 197 

 
ตารางที ่4 สดงความถี่ รอยละ ของชวงคะนนของนักศึกษาที่สดงความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิง
 วิทยาศาสตรแ ฿นประด็นทางสังคมที่กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วเป 
 ช้ันปีท่ี 3  (n=30) 

ชํวงคะแนน จํานวน(คน) คิดเป็นร๎อยละ ระดับความสามารถ 
25 - 36 11 36.67 ระดับดีมาก 
13 - 24 14 46.67 ระดับด ี
0 - 12 5 16.67 ระดับควรปรับปรุง 

 
 การนําสนอผลการวิจัยจากการก็บรวบรวมละวิคราะหแขอมูลดวย บบวัดการ฿หคําอธิบายชิง
วิทยาศาสตรแ รื่อง กลวยประหลาด ถุงลมนิรภัย   กาฟถุงกระดาษ ละ กอนหินลอยน้ํา ดยผูวิจัยบงออกป็น 2 
สวน ดังนี ้
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 1. ความสามารถในการให๎คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร๑ในแตํละประเด็น 
  1.1 กล๎วยประหลาด 
   จากการศึกษาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นประด็นกลวยประหลาดของ
นักศึกษา ผูวิจัยพบวา ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นตละองคแประกอบของนักศึกษาสวน฿หญ 
ดยจํานวน 16 คน (รอยละ 53.33) สามารถสดงขอกลาวอางเดอยู฿นระดับคะนน 2 คะนน จํานวน 17 คน 
(รอยละ 56.67) สามารถสดงหลักฐานเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน ละจํานวน 19 คน (รอยละ 63.33) 
สามารถสดงหตุผลเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน ชน ดังตัวอยางคําตอบของนักศึกษาวา “กิดจากการกระทํา
ของมนุษยแ” หรือ “กิดจากพันธุกรรมของตนกลวย” (สดงขอกลาวอางพียงอยางดียว) “กิดจากการปลี่ยนปลง
ทางพันธุกรรมของตนกลวย ที่กิดจากมนุษยแหรือกิดขึ้นองตามธรรมชาติ ชน จากรังสี หรือจากการ฿ชสารคมี” 
(สดงขอกลาวอางละหลักฐาน) ละ “กิดจากมนุษยแหรือกิดขึ้นองตามธรรมชาติ ซึ่งถูกทําลายดยสาหตุตาง ๆ 
ชน ถูกทําลายดยภัยธรรมชาติละมนุษยแ  ทํา฿หบริวณกนกลางลําตนกิดป็นรอยผลมาปิดกั้นเม฿หต นกลวย
จริญติบตขึ้นเปที่สวนของปลายยอดเด” (สดงขอกลาวอาง หลักฐานละการ฿หหตุผล)       
  1.2 ถุงลมนิรภัย 
   จากการศึกษาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นประด็นถุงลมนิรภัยของ
นักศึกษา ผูวิจัยพบวา ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นตละองคแประกอบของนักศึกษาสวน฿หญ 
ดยจํานวน 14 คน (รอยละ 46.67) สามารถสดงขอกลาวอางเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน จํานวน 20 คน 
(รอยละ 66.67) สามารถสดงหลักฐานเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน ละจํานวน 21 คน (รอยละ 70.00) 
สามารถสดงหตุผลเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน ชน ดังตัวอยางคําตอบของนักศึกษาวา “ถุงลมนิรภัยชวยลด
รงกระทก” (สดงขอกลาวอางพียงอยางดียว) “ถุงลมนิรภัยชวยลดรงกระทก มื่อกิดการชน ถุงลมนิรภัยจะ
กางออก” (สดงขอกลาวอางละหลักฐาน) ละ “หลักการทํางานของถุงลมนิรภัยมื่อกิดการชน ถุงลมนิรภัยจะ
กางออก ทํา฿หพิ่มระยะวลา฿นการกระทกระหวางคนกับพวงมาลัย มีผล฿หรงฉลี่ย฿นการชนลดลง วลา฿นการ
ชนพิ่มขึ้น ถุงลมนิรภัยการออกจึงชวยลดรงกระทกระหวางคนกับรถเด จึงบาดจ็บนอยลง” (สดงขอกลาวอาง 
หลักฐานละการ฿หหตุผล)    
  1.3 กาแฟถุงกระดาษ 
   จากการศึกษาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นประด็นกาฟถุงกระดาษของ
นักศึกษา ผูวิจัยพบวา ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นตละองคแประกอบของนักศึกษาสวน฿หญ 
ดยจํานวน 15 คน (รอยละ 50.00) สามารถสดงขอกลาวอางเดอยู฿นระดับคะนน 2 คะนน จํานวน 15 คน 
(รอยละ 50.00) สามารถสดงหลักฐานเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน ละจํานวน 15 คน (รอยละ 50.00) 
สามารถสดงหตุผลเดอยู฿นระดับคะนน 1 คะนน ชน ดังตัวอยางคําตอบของนักศึกษาวา “ถุงกระดาษป็น
ฉนวนความรอน” (สดงขอกลาวอางพียงอยางดียว) “กาฟ฿สถุงพลาสติกลวสวมถุงกระดาษทับป็นวิธีปูองกัน
การถายอนความรอน” (สดงขอกลาวอางละหลักฐาน) ละ “ถุงกระดาษชวยทํา฿หนํ้าข็งละลายเดชา นื่องจาก
กระดาษป็นฉนวนความรอนทํา฿หมีการถายอนความรอนระหวางอากาศกับกาฟเดนอยลง ทํา฿หน้ําข็งละลายเด
ชาลง” (สดงขอกลาวอาง หลักฐานละการ฿หหตุผล)    
  1.4 ก๎อนหินลอยน้ํา 
   จากการศึกษาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นประด็นกอนหินลอยน้ําของ
นักศึกษา ผูวิจัยพบวา ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของนักศึกษาสวน฿หญความสามารถ฿นการ
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฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของนักศึกษาสวน฿หญ฿นตละองคแประกอบ ดยจํานวน 12 คน (รอยละ 40.00) 
สามารถสดงขอกลาวอางเดอยู฿นระดับคะนน 3 คะนน จํานวน 14 คน (รอยละ 46.67) สามารถสดงหลักฐาน
เดอยู฿นระดับคะนน 3 คะนน ละจํานวน 12 คน (รอยละ 40.00) สามารถสดงหตุผลเดอยู฿นระดับคะนน 3 
คะนน ชน ดังตัวอยางคําตอบของนักศึกษาวา “กอนหินดังกลาวกิดจากการระบิดของภูขาเฟ ลวลาวาย็นตัว
ลงอยางรวดร็ว ทํา฿หมีฟองอากาศอยูภาย฿นกอนหิน ทํา฿หมีน้ําหนักบา จึงสามารถลอยน้ําเด” (สดงขอกลาวอาง 
หลักฐานละการ฿หหตุผล)    
 2. ระดับความสามารถในการให๎คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร๑ 
  จากการศึกษาระดับความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแทั่วเป ช้ันปีท่ี 3 ผูวิจัยพบวา ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของนักศึกษาสวน฿หญอยู
฿นระดับดี ดยจํานวน 14 คน (รอยละ 46.67) จํานวน 11 คน (รอยละ 36.67) มีระดับความสามารถ฿นการ฿ห
คําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแอยู฿นระดับดีมาก ละ จํานวน 5 คน (รอยละ 16.67) มีระดับความสามารถ฿นการ฿ห
คําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแอยู฿นระดับควรปรับปรุง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสดง฿หห็นวาความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ ดย฿ชประด็นทางสังคมที่
กี่ยวของกับวิทยาศาสตรแของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตรแนั้น สวน฿หญนักศึกษาสามารถสดงขอกลาวอาง
ละ฿ชหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอางเด ตยังขาดการช่ือมยงการ฿หหตุผลระหวางขอกลาวอางละ฿ชหลักฐาน
ดย฿ชขอมูลทางวิทยาศาสตรแที่ดี ทั้งนี้ประด็นที่นักศึกษาสวน฿หญสามารถสดงองคแประกอบของความสามารถ฿น
การ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแเดคะนนสูงสุดทุกองคแประกอบ คือ ขอกลาวอาง สดงหลักฐาน ละการ฿ห
หตุผล คือ ประด็นที่ 4 รื่องกอนหินลอยน้ํา มื่อผูวิจัยเดสัมภาษณแพิ่มติมพบวา ฿นประด็นนี้ นักศึกษากําลังรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรแลกซึ่งมีนื้อหากี่ยวกับปรากฏการณแที่กี่ยวกับการปลี่ยนปลงของครงสรางลก ซึ่งอาจทํา฿ห
นักศึกษาสวน฿หญสดงความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแ฿นประด็นนี้เดป็นอยางดี  ละ฿น
ประด็นท่ี 2 รื่องถุงลมนิรภัย นักศึกษาสวน฿หญสามารถสดงความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแเด
คะนนนอยที่สุด ท้ังนีผู้วิจัยเดสัมภาษณแพิ่มติม พบวา นักศึกษาคิดวาป็นรื่องยากที่จะอธิบาย ถึงมจะกลาวอาง
เด ชนรื่องของรง ตก็ยากที่จะอธิบายถึงการประยุกตแหลักการทางฟิสิกสแ เด  ดังนั้นจึงสดง฿หห็นเดวา
ความสามารถ฿นการ฿หคําอธิบายชิงวิทยาศาสตรแของผูรียนจะสะทอนความขา฿จ฿นนื้อหาทางวิทยาศาสตรแเดป็น
อยางดี ซึ่งสอดคลองกับ Andrade, et al. (2017: 1) กลาววา ความสําคัญของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแจะทํา฿ห
ขา฿จ฿นนวคิดของผูรียนละขา฿จกี่ยวกับลักษณะของความรูทางวิทยาศาสตรแของผูรียนละ Deborah (2016: 
1) กลาววา การมีสวนรวมของผูรียน฿นการสรางของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแจะชวยสงสริมทัศนะกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรแตลอดจนพิ่มความขา฿จ฿นนื้อหาทางวิทยาศาสตรแของนักรียนดวย 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การสดงความสามารถ฿นการ฿หคาํอธิบายชิงวิทยาศาสตรแจะสดง฿หห็นถึงปใญหาการตรียมความพรอม
ดานนื้อหาละการถายทอดการอธิบายนื้อหาทางวิทยาศาสตรแของนักศึกษาครู ควรปิดอกาส฿หผูรียนมีสวนรวม
฿นคําอธิบายทางวิทยาศาสตรแ พราะจะทํา฿หผูรียนเดพิจารณาวาผูอื่นกลาวอางหตุผลอยางเรละมีความหมาะสม
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หรือเม อีกทั้งยังป็นการพัฒนาการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตรแ พัฒนานวคิดวิทยาศาสตรแ ละยังชวยพัฒนา
ผูรียน฿หมีความสามารถ฿นการพิจารณาละวิพากษแวิจารณแคําอธิบายอื่น ๆ อีกดวย 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัย รื่อง การศึกษาปใญหาการจัดการรยีนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครอืขาย นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ มีวัตถุประสงคแพื่อ 1) ศึกษาสภาพละปใญหาการจัดการรียน
การสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย ดยนนศึกษาดานการสอนละทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะอาจารยแ 
ดานสื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก ละดานการวัดผลละประมินผล 2) นําผลการวิจัยที่เดมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย ประชากรที่฿ช฿นการศึกษาป็นนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ คณะวิทยาศาสตรและทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ลงทะบียน
รียนวิชาการจัดการครือขาย ภาครียนที่ 2/2558 จํานวน 28 คน สถิติที่฿ช฿นการวิจัย เดก ความถี่ คารอยละ 
คาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาการศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการ
จัดการครือขาย ฿นภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู฿นระดับปฎิบัติมากท่ีสุด คาฉลี่ย 4.55 ละมื่อพิจารณาป็นรายดาน
พบวา ดานการสอนละทคนิกการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ ดานสื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความ
สะดวก มีระดับปฎิบัติการมากที่สุด คาฉลี่ย 4.59 คาฉลี่ย 4.81 ละคาฉลี่ย 4.53 ตามลําดับ สวนดานการวัดละ
ประมินผล มีระดับปฎิบัติการมาก มีคาฉลี่ย 4.28 ดยสอดคลองกับความคิดห็นกี่ย วกับระดับปใญหาที่วาหาก
อาจารยแผูสอน฿หความสําคัญกับระดับปฎิบัติการมาก฿นตดานระดับปใญหาจะมีระดับปใญหานอย ฿นการจัดการ
รียนการสอนพบวาภาพรวมของระดับปใญหาอยู฿นระดับนอย ละมื่อพิจารณาป็นรายดานพบวาระดับปใญหา ดาน
การสอนละทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ ดานสื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก ดาน
การสอนละทคนิคการสอน ละดานการวัดผลละประมินผล มีระดับปใญหานอย คาฉลี่ย 2.27 คาฉลี่ย 1.58 
คาฉลี่ย 1.19 ละคาฉลี่ย 2.12 ตามลําดับ ซึ่งสรุปเดวาสภาพการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการ
ครือขายป็นเปอยางหมาะสม ดยมีรายละอียดละขอสนอนะพิ่มติมบางประการที่จะสามารถนําเป฿ช
พัฒนาการจัดการรียนการสอนตอเป  
คําสําคัญ : ปใญหาการจัดการรียนการสอน  
 
ABSTRACT 
 The conducted study titled ‘A Study of Teaching and Learning Management Problems in 
Network Management Course: Bachelor of Science Program in Computer Science’ aimed at 1) 



 

 

1839 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

studying problems and conditions relative to teaching and learning management of Network 
Management course emphasizing on teaching process and technique, teacher’s personality, 
teaching materials, learning facilities, and measurement and evaluation, and 2) implementing the 
findings to improve teaching and learning management of Network Management course. In the 
second semester of academic year 2015, a total number of 28 enrolled students in Network 
Management course majoring in Computer Science, Department of Computer Science, Faculty of 
Science and Technology, Kanchanaburi Rajabhat University were selected as participants. 
Frequency, percentage, mean, and standard deviation (SD) were used for statistical analysis. The 
findings showed that the overall level of operation was found to be highest ( X  =4.55). When 
taking individual aspects in consideration, it was found that the levels of operation of teaching 
process and technique, teacher’s personality, teaching materials, and learning facilities were 
found to be highest ( X  =4.59, 4.81, and 4.53, respectively). In addition, the level of operation of 
measurement and evaluation was found to be high ( X  =4.28), which is related to the statement 
mentioning that if lecturers pay more attention on levels of operation, the problems in each 
aspect would be relatively reduced. In teaching and learning management, the overall level of 
problems was found to be low. Besides, problems relative to teaching process and technique, 
teacher’s personality, teaching materials, learning facilities, and measurement and evaluation 
were found to be low ( X  =2.27, 1.58, 1.19, and 2.12, respectively). In sum, the teaching and 
learning management of Network Management course was suitable, and suggestions could be 
used for further improvement of the course. 
Keywords : Teaching and Learning Management Problems 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ วัตถุประสงคแพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการรียนการสอน มุงนน฿ห
นักศึกษาสามารถขา฿จปใญหาการจัดการครือขาย ออกบบระบบครือขาย ละรักษาความปลอดภัยของระบบ
ครือขาย จากการจัดการรียนการสอนพบวานักศึกษามีความรูตขาดทักษะ฿นรื่องการจัดการระบบครือขาย 
ผูวิจัยจึงมีความสน฿จท่ีจะศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย พื่อนําขอมูลที่เดมา
หานวทางการปรับปรุงการรียนการสอน ดยนน฿หกิดการรียนรูละนําความรูเปประยุกตแ฿ชงานเดต็ม
ประสิทธิภาพ 
 ณัฐฐา สววิบูลยแ (2553:45-49) เดสรุปผลการวิจัยกี่ยวกับสภาพละปใญหาการจัดการรียนการสอนวา
นักศึกษาสวน฿หญห็นวาสภาพการจัดการรียนการสอน฿นภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยู฿นระดับมากที่สุด ทั้งนี้มื่อ
พิจารณารายดานพบวา฿นดานคลิกลักษณะดานการสอนละทคนิคการสอน ดานการวัดละประมินผล ละดาน
สื่อประกอบการสอนมีการปฏิบัติอยู฿นระดับคาฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความคิดห็นกี่ยวกับปใญหา฿นการ
จัดการรียนการสอนที่ห็นวาทุกดานมีปใญหาอยู฿นระดับนอยที่สุด อาจหมายความเดวาสภาพปใจจุบันละปใญหา
การจัดการรียนการสอนป็นเปอยางหมาะสม 
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 ทิศนา ขมณี (2552:137) เดสนอรูปบบการรียนการสอนที่นนการพัฒนาดานพุทธิพิสัยวาป็นรูปบบ
การรียนการสอนที่มุงชวย฿หผูรียนกิดความรูความขา฿จ฿นนื้อหาสาระตางๆ ซึ่งนื้อหาสาระอาจจะอยู฿นรูปของ
ขอมูล ขอท็จจริง มนทัศนแ หรืออความคิดรวบยอดซึ่งมีหลายรูปบบตขอนําสนอ฿นบทนี้พียง 3 รูปบบ คือ 1) 
รูปบบการรียนการสอนมนทัศนแ 2) รูปบบการรียนการสอนตามนวคิดของกาย ละ 3) รูปบบการรียนการ
สอนนนความจํา 
 พรรณี ช.จนจิต (2540:236-247) เดพัฒนาทฤษฎีงื่อนเขการรียนรู คือ ทฤษฎีการรียนรูละทฤษฎีการ
จัดการรียนการสอนทฤษฎีการรียนรูของกาย อธิบายวาปรากฏการณแรียนรูมีองคแประกอบ 2 สวน  คือ ผลการ
รียนรูหรือความสามารถดานตาง ๆ ของมนุษยแท่ีนําเปสูการจัดการรียนการสอนละกระบวนการรียนรูละจดจํา
ของมนุษยแ มีกระบวนการจัดกระทําขอมูล฿นสมองซึ่งมนุษยแจะอาศยัขอมูลที่สะสมเวมาพิจารณาลือกจัดกระทําสิง่฿ด
สิ่งหนึ่ง 
 ทิศนา ขมณี (2545:244-245) กลาววา ทักษะป็นรื่องที่มีความกี่ยวของกับการพัฒนาทางกายของ
ผูรียนป็นความสามารถ฿นการประสานการทํางาน ของสมอง ซึ่งตองมีปฏิสัมพันธแกับความรูสึกที่กิดขึ้น ทักษะ
ปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาเดดวยการฝึกฝน ซึ่งหากเดรับการฝึกฝนที่ดีลวจะกิดความถูกตอง ความคลองคลว ความ
ชี่ยวชาญ ชํานาญ ละความคงทน  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย     
 1. พื่อศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรแบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ ท่ีลงทะบียนรียน ฿นภาครียนท่ี 2/2558 
 2. พื่อนําผลการวิจัยที่เดมาปรับปรุงกระบวนการจัดการรียรการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย 
 ประโยชน๑ของการวิจัย 
 1. ประยชนแจากการศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรแบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ ดังนี้ 
  1.1 ดานการสอนละทคนิคการสอน ดานสื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก หากมีการ
ปฎิบัติการ฿นระดับมากข้ึนเป จะสงผล฿หระดับปใญหาการจัดการรียนการสอนมีนอยละนอยที่สุด 
  1.2 ดานบุคลิกลักษณะอาจารยแ หากมีระดับปฎิบัติการมากขึ้นเป จะสงผล฿หนักศึกษายึดป็น
บบอยางท่ีดี฿นการดํานินชีวิต 
  1.3 ดานการวัดผลละประมินผล หากอาจารยแผูสอนจงผลคะนน฿หนักศึกษาทราบอยางสมํา
สมอจะทํา฿หนักศึกษาทราบสถานะของตน ป็นการกระตุน฿หนักศึกษากิดการขงขันกับตนองละพื่อนๆ ฿นหอง
หากตองการคะนนที่สูงข้ึน จะสงผล฿หระดับปใญหาการจัดการรียนการสอนมีนอยละนอยที่สุด 
 2. นักศึกษาเดรับความรู ทักษะ฿นการรียนวิชาการจัดการครือขายดีขึ้น ดยสงผลตอคะนนรวมของ
นักศึกษา฿นตละราย 
 3. นําผลการวิจัยที่เดมาปรับปรุงกระบวนการจัดการรียรการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย฿นปี
การศึกษาถัดเป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวิจัย 
 
นิยามศพัท๑ท่ีใช๎ในการวิจัย 
 พื่อความขา฿จตามวัตถุประสงคแของการวิจัยจึงกําหนดความหมายของคํานิยามศัพทแ ดังนี้ 
 1. สภาพการจัดการรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติการสอนตามผนการสอน ทคนิคการสอน/วิธีสอน 
การ฿ชสื่อประกอบการสอน การวัดละประมินผลการรียนรู 
 2. ปใญหาการจัดการรียนการสอน หมายถึง อุปสรรคที่กิดขึนระหวางดํานินการสอนทํา฿หการรียนการ
สอนเมป็นเปตามวัตถุประสงคแที่ตั้งเว ละผูรียนเมสามารถรียนรูเดตามผนการจัดการรียนรู 
 3. ทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีตางๆ ที่฿ชสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน พื่อชวย฿ห
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน มีคุณภาพละประสิทธิภาพมากขึ้น  
 4. สื่อประกอบการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณแ ละวิธีการซึ่งถูกนํามา฿ช฿นการการรียนการสอนพื่อ
ป็นตัวกลาง฿นการถายทอดความรู ทักษะ ละจตคติ จากผูสอนหรือหลงความรูเปยังผูรียน ชวย฿หการรียนการ
สอนดํานินเปอยางมีประสิทธิภาพ ละทํา฿หผูรียนกิดการรียนรูตามวัตถุประสงคแของการรียนการสอนที่ตั้งเว 
 5. การวัดละประมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบพื่อ฿หเดมาซึ่งตัวลข หรือสัญลักษณแที่มี
ความหมายทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสงที่วัด ดย฿ชครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพละวินิจฉัยตัดสิน ลง
สรุปคุณคาพื่อพิจารณาตัดสิน฿จที่เดจากการวัดผลอยางมีกฎกณฑแ ละมีคุณธรรม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย   
 พื่อ฿หการดํานินการป็นเปตามระบียบวิธีวิจัยละสอดคลองกับวัตถุประสงคแของการวิจัยจึงกําหนด
ขอบขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  1.1 ประชากร คือ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ  
  1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ ที่
ลงทะบียนรียนวิชาการจัดการครือขาย ภาครียนท่ี 2/2558 จํานวน 28 คน 
 2. ขั้นตอนการวิจัย 
  2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษานวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีกี่ยวของ 

 

การสอนละทคนิคการสอน  

บุคลิกลักษณะอาจารยแ  

สื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวย
ความสะดวก  

การวัดผลละประมินผล 

 
ระดับป๓ญหา 

 
ระดับการปฏบิัต ิ  

การจัดการเรียนการสอน 
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  2.2 ขั้นตอนที่ 2 สรางบบสอบถามสําหรับ฿ชป็นครื่องมือ฿นการก็บขอมูล มีขั้นตอนการดํานินการ
ดังนี ้
   2.2.1 นําบบสอบถาม฿หผูช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความที่ยงตรงชิงนื้อหา การ
฿ชภาษา ละความครอบคลุมของนื้อหา ดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามละวัตถุประสงคแ (สุวิมล 
ติรกานันทแ, 2543:23-25) 
   2.2.2 นําบบสอบถามที่สรางขึ้นเปทดลอง฿ชกับกลุมตัวอยางที่คลายคลึงตเม฿ชกลุมตัวอยาง
ที่฿ช฿นการวิจัย จํานวน 30 คน ลวนําผลที่เดหาคาความช่ือมั่น ของบบสอบถาม ดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา 
(มันทนา วุนหนู, 2551:48) กณฑแผาน คือ 0.70   
   2.3 ขั้นตอนท่ี 3 การก็บรวบรวมขอมูล ดยวิธีการจกบบสอบถาม฿หกกลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ ท่ีลงทะบียน ภาครียนท่ี 2/2558    
  2.4 ขั้นตอนท่ี 4 นําผลที่เดมาวิคราะหแขอมูล   
 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  ครื่องมือท่ีนํามา฿ช฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ บบสอบถามปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการ
จัดการครือขาย เดบงนื้อหาออกป็น 3 ตอน ดังนี้        
  ตอนที่ 1 การวิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การวิคราะหแความคิดห็นกี่ยวกับระดบัการปฎบิัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน
฿นรายวิชาการจัดการครือขาย 
  ตอนที่ 3 การวิคราะหแขอสนอนะพื่อการปรับปรุงการจัดการรียนการสอน 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล         
  ผูวิจัยเดนําบบสอบถามเป฿ชกับกลุมตัวอยาง ดังนี้     
  4.1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแที่ลงทะบียนรียนวิชาการจัดการครือขาย ฿นภาครียน
ที่ 2/2558 จํานวน 28 คน 
  4.2 ประมินบบสอบถามที่เดจากการก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 28 ฉบับ นําผลที่เดเปวิคราะหแ
ขอมูลทางสถิติ เดก คาความถี่ คารอยละ คาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
 5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล      
  ผูวิจัยเดตรวจสอบความถูกตอง ลงรหัส ละบันทึกขอมูลลง฿นคอมพิวตอรแพื่อหาคาสถิติ ดวย
ปรกรม Microsoft Excel การวิคราะหแขอมูลบงออกป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ดย฿ชคาความถี่ ละคารอยละ 
  ตอนที่ 2  การวิคราะหแความคิดห็นกี่ยวกับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการ
ครือขายดย฿ช คาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
  ตอนท่ี 3 การวิคราะหแขอสนอนะพื่อการปรับปรุงการจัดการรียนการสอนดย฿ชคาความถี่  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย รื่อง การศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอรแ ภาครียนท่ี 2/2558 สรุปผลขอมูลเด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิคราะหแขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วเปของผูตอบบบสอบถาม  
ข๎อมูลทั่วไป จํานวน คําร๎อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 18 64.28 
    หญิง 10 35.72 
รวม 28 100.00 
2. การเข๎าชั้นเรียน 
    นอยกวา 5 ครั้ง 3 10.72 
    5-10 ครั้ง 5 17.86 
    มากกวา 10 ครั้ง 20 71.42 
รวม 28 100.00 
3. วิธีการเรียน 
    ศึกษาคนควาดวยตนอง 2 7.14 
    ฝึกปฏิบัติ 23 82.14 
    รียนผานระบบครือขายคอมพิวตอรแ 3 10.72 
รวม 28 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบบบสอบถามป็นพศชาย จํานวน 18 คน คิดป็นรอยละ 64.28 พศหญิง 
จํานวน 10 คน คิดป็นรอยละ 35.72 การขารียนของนักศึกษา สามารถอภิปรายเด ดังนี้ ขารียนภาครียนที่ 
2/2558 นอยกวา 5 ครั้ง จํานวน 3 คน คิดป็นรอยละ 10.72  ขารียน 5-10 ครั้ง 5 คน คิดป็นรอยละ 17.86 
นักศึกษาขารียนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน  20 คน คิดป็นรอยละ 71.42 วิธีการรียน ศึกษาคนควาดวยตนอง 
จํานวน 2 คน คิดป็นรอยละ 7.14 ฝึกปฏิบัติ จํานวน 23 คน คิดป็นรอยละ 2.14 ละรียนผานครือขาย
คอมพิวตอรแ จํานวน 3 คน คิดป็นรอยละ 10.72 
 ตอนที่ 2 การวิคราะหแความคิดห็นกี่ยวกับระดับการปฎิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿น
รายวิชาการจัดการครือขาย 
 การนําสนอขอมูลตอนท่ี 2 ป็นการวิคราะหแหาคาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติ
ละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย ดยจํานกออกป็นการสรุปภาพรวม
จํานกรายดาน ละ฿นตละดาน ชน ดานการสอนละทคนิคการสอน ดานการสอนละทคนิคการสอน ดาน
บุคลิก ลักษณะของอาจารยแ ดานสื่อการสอน สื่ออํานวยความสะดวก ดานการวัดละประมินผล ตลอดจนการ
ปรียบทียบความคิดห็นดานระดับการปฎิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการ
ครือขาย ดังนี ้
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ตารางที่ 2 คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿น
 รายวิชาการจัดการครือขาย จํานกรายดาน 

จําแนกรายด๎าน 
ระดับการปฏิบัติ ระดับป๓ญหา 

x  SD แปลคํา x  SD แปลคํา 

1. ดานการสอนละทคนิคการสอน 4.59 0.29 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
2.27 0.22 ระดับปใญหานอย 

2. ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ 4.81 0.45 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
1.58 0.27 ระดับปใญหานอย 

3. ดานสื่อประกอบการสอนสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

4.53 0.28 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
1.91 0.23 ระดับปใญหานอย 

4. ดานการวัดผลละประมินผล 4.28 0.24 มีการปฏิบตัิมาก 2.12 0.19 ระดับปใญหานอย 

รวม 
4.5
5 

0.3
2 

ระดับการปฏิบัต ิ
มากที่สุด 

1.9
7 

0.2
2 

ระดบัป๓ญหาน๎อย 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาระดับการปฏิบัติดานการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย ดย
ภาพรวมอยู฿นระดับการปฏิบัติมากที่สุด คาฉลี่ย 4.55 มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานการสอนละทคนิคการสอน 
ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ สื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกมีระดับการปฎิบัติมากที่สุด ละดาน
การวัดผลละประมินผล มีระดับการปฎิบัติการมาก ระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน ภาพรวมอยู฿นระดับ
ปใญหานอย คาฉลี่ย 1.97 มื่อพิจารณาป็นรายดานพบวา ดานการสอนละทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของ
อาจารยแ ดานสื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก ละดานการวัดผลละประมินผล มีระดับมีปใญหานอย 
 

ตารางที่ 3 คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿น
 รายวิชาการจัดการครือขาย ดานการสอนละทคนิคการสอน 

ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน 
ระดับการปฏิบัต ิ ระดับป๓ญหา 

x  SD แปลคํา x  SD แปลคํา 
1. จงจุดประสงคแ กณฑแการวัด

ละประมินผลการสอนชัดจน 
4.86 0.29 

ระดับการปฏิบตัิมาก
ที่สุด 

2.32 0.19 ระดับปใญหานอย 

2. ระบุวิธีสอน วลา วัสดุอุปกรณแ
เวอยางชัดจน 

4.79 0.48 
ระดับการปฏิบตัิมาก

ที่สุด 
2.61 0.22 

ระดับปใญหาปาน
กลาง 

3. ฿ชวิธีสอนที่หลากหลาย
หมาะสมกับนื้อหาวิชา 

4.57 0.29 
ระดับการปฏิบตัิมาก

ที่สุด 
2.21 0.14 ระดับปใญหานอย 

4. ฿ชทคนิคตางๆ ฿นการสอนพื่อ
ผูรยีนขา฿จงายขึ้น  

4.79 0.43 
ระดับการปฏิบตัิมาก

ที่สุด 
2.36 0.24 ระดับปใญหานอย 

5. ฿ชคําถามหรือกิจกรรมการสอน
ที่กระตุน฿หนักศึกษาคดิ
วิคราะหแ 

4.29 0.25 ระดับการปฏิบตัิมาก 2.64 0.20 
ระดับปใญหาปาน

กลาง 
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ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน 
ระดับการปฏิบัต ิ ระดับป๓ญหา 

x  SD แปลคํา x  SD แปลคํา 
6. ปิดอกาส฿หนักศึกษาเด

ซักถาม สดงความคิดห็น 
4.36 0.20 ระดับการปฏิบตัิมาก 1.86 0.36 ระดับปใญหานอย 

7. ฿ชภาษา฿นการสอนที่นักศึกษา
สามารถขา฿จเดงายละ
หมาะสมกับนื้อหา 

4.46 0.29 ระดับการปฏิบตัิมาก 1.82 0.31 ระดับปใญหานอยทีสุ่ด 

รวม 
4.5
8 

0.6
0 

มีการปฏิบัติมากที่สุด 
2.2
6 

0.2
3 

ระดับป๓ญหาน๎อย 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาดานการรียนการสอนละทคนิคการสอน มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด คาฉลี่ย 
4.58 มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวาอาจารยแจงจุดประสงคแ กณฑแการวัดละประมินผลการสอนชัดจน ระบุวิธี
สอน วลา วัสดุอุปกรณแเวอยางชัดจน ฿ชวิธีการสอนที่หลากหลายหมาะกับนื้อหาวิชา ละ฿ชทคนิคตางๆ ฿นการ
สอนพื่อ฿หผูรียนขา฿จมากขึ้น มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด ละ฿ชคําถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุน฿ห
นักศึกษาคิดวิคราะหแ ปิดอกาศ฿หนักศึกษาซักถามละสดงความคิดห็น ละ฿ชภาษา฿นการสอนที่นักศึกษา
สามารถขา฿จเดงายละหมาะสมกับนื้อหา ระดับการปฎิบัติมาก สวนระดับปใญหาพบวาการจัดการรียนการสอน
฿นรายวิชาอยู฿นระดับมีปใญหานอน คาฉลี่ยทากับ 2.26 มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวาอาจารยแ฿ชภาษา฿นการสอน
ที่นักศึกษาสามารถขา฿จเดงายละหมาะสมกับนื้อหา ระดับปใญหานอยที่สุด อาจารยแจงจุดประสงคแ กณฑแการ
วัดละประมินผลการสอนชัดจน ฿ชวิธีการสอนที่หลากหลายหมาะสมกับนื้อหาวิชา ฿ชทคนิคตางๆ ฿นการสอน
พื่อผูรียนขา฿จงายขึ้น ปิดอกาศ฿หนักศึกษาซักถามละสดงความคิดห็น มีระดับปใญหานอย อาจารยแมีการ฿ช
คําถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุน฿หนักศึกษาคิดคราะหแ มีระดับปใญหาปานกลาง  
 

ตารางที ่4 คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿น
 รายวิชาการจัดการครือขาย ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ 

ด๎านบุคลิกลกัษณะ 
ของอาจารย๑ 

ระดับการปฏิบัต ิ ระดับป๓ญหา 

x  SD แปลคํา x  SD แปลคํา 

1. ขาสอนตรงวลา 4.57 0.29 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
1.32 0.35 

ระดับปใญหา 
นอยที่สุด 

2. ฿ชวาจาท่ีสุภาพ 4.86 0.48 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
1.86 0.34 ระดับปใญหานอย 

3. สอนดยมีการสอดทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

4.75 0.42 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากทีสุ่ด 
1.64 0.20 ระดับปใญหานอย 

4. สามารถควบคมุอารมณแ
฿นขณะสอน 

4.86 0.48 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
1.89 0.56 ระดับปใญหานอย 

5. ตงกายสุภาพรียบรอย 
5.00 0.71 

ระดับการปฏิบตั ิ
มากที่สุด 

1.18 0.45 
ระดับปใญหานอย

ที่สุด 

รวม 4.80 0.47 
ระดับการปฏิบัติ

มากที่สุด 
1.57 

0.3
8 

ระดับป๓ญหาน๎อย 
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 จากตารางที่ 4 พบวาดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ อยู฿นระดับการปฎิบัติมากที่สุด มีคาฉลี่ย 4.80 มื่อ
พิจารณาป็นรายขอพบวาอาจารยแขาสอนตรงวลา ฿ชวาจาที่สุภาพ สอนดยมีการสอดทรกคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถควบคุมอารมณแ฿นขณะสอน ละตงกายสุภาพรียบรอย ดยมีระดับปฎิบัติมากที่สุด  สวนระดับปใญหาอยู
฿นระดับปใญหานอย มีคาฉลี่ย 1.57 มื่อพิจารณแป็นรายขอพบวาอาจารยแขาสอนตรงวลา ตงกายสุภาพรียบรอย 
ดยมีระดับปใญหานอยท่ีสุด ฿ชวาจาท่ีสุภาพ สอนดยมีการสอดทรกคุณธรรม สามารถควบคุมอารมณแ฿นขณะสอน 
ดยมีระดับปใญหานอย 
 
ตารางที่ 5 คาฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿น
 รายวิชาการจัดการครือขาย ดานสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก 

ด๎านสื่อการสอน สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ระดับการปฏิบัต ิ ระดับป๓ญหา 

x  SD แปลคํา x  SD แปลคํา 
1. ฿ชตํารา อกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับนื้อหาที่สอน 
4.46 0.26 

ระดับการปฏิบตัิ
มาก 

2.18 0.14 
ระดับปใญหา

นอย 
2. ฿ชสื่อละทคนลยสีมัย฿หม 

ประกอบการสอน 
4.61 0.33 

ระดับการปฏิบตั ิ
มากที่สุด 

1.86 0.40 
ระดับปใญหา

นอย 
3. จงรายชื่อหนังสือละระบบสบืคน

ขอมูลอิล็กทรอนิกสแที่จะศึกษา
คนควาเดดวยตนอง 

4.43 0.24 
ระดับการปฏิบตัิ

มาก 
1.39 0.33 

ระดับปใญหา 
นอยทีสุด 

4. ฿ชสื่อประกอบการรยีนการสอน
นักศึกษาสามารถขา฿จละรียนรู
นื้อหาเดดีขึ้น 

4.39 0.28 
ระดับการปฏิบตัิ

มาก 
1.68 0.29 

ระดับปใญหา
นอย 

5. ฿ช สื่อ e-learning มาชวยสรมิ฿ห
การรยีนการสอนป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.61 0.33 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
1.93 0.33 

ระดับปใญหา
นอย 

6. อุปกรณแสําหรับการจัดการรยีนการ
สอน ชน คอมพิวตอรแ อินทอรแน็ต 
ป็นตน 

4.96 0.66 
ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด 
2.07 0.04 

ระดับปใญหา
นอย 

7. บรรยากาศของหองรียนที่฿ช฿นการ
จัดการรียนการสอน 

4.25 0.22 ระดับปฏิบัติมาก 2.29 0.30 
ระดับปใญหา

นอย 

รวม 4.53 0.33 
ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด 
1.9
1 

0.2
6 

ระดับป๓ญหา
น๎อย 

 
 จากตารางที่ 5 พบวาดานสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก อยู฿นระดับการปฎิบัติมากที่สุด มีคาฉลี่ย 
4.53 มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวาอาจารยแ฿ชสื่อละทคนลยีสมัย฿หมประกอบการสอน ฿ช สื่อ e-learning มา
ชวยสริม฿หการรียนการสอนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  อุปกรณแสําหรับการจัดการรียนการสอน ชน 
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คอมพิวตอรแ อินทอรแน็ต มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด อาจารยแ฿ชตํารา อกสารประกอบการสอนสอดคลองกับ
นื้อหาที่สอน จงรายช่ือหนังสือละระบบสืบคนขอมูลอิล็กทรอนิกสแที่จะศึกษาคนควาเดดวยตนอง  ฿ชสื่อ
ประกอบการรียนการสอนนักศึกษาสามารถขา฿จละรียนรูนื้อหาเดดีขึ้น ละบรรยากาศของหองรียนที่฿ช฿นการ
จัดการรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติมาก สวนระดับปใญหาดานสื่อการรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก อยู
฿นระดับปใญหานอย คาฉลี่ย 1.91 มื่อพิจารณาพบวาอาจารยแจงรายช่ือหนังสือละระบบสืบคนขอมูล
อิล็กทรอนิกสแที่จะศึกษาคนควาเดดวยตนอง ระดับปใญหานอยที่สุด อาจารยแ฿ชตํารา  อกสารประกอบการสอน
สอดคลองกับนื้อหาที่สอน ฿ชสื่อละทคนลยีสมัย฿หมประกอบการสอน ฿ชสื่อ  e-learning มาชวยสริม฿หการ
รียนการสอนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ดยมีระดับปใญหานอยที่สุด ละอาจารยแ฿ชอุปกรณแสําหรับการจัดการ
รียนการสอน ชน คอมพิวตอรแ อินทอรแน็ต ละบรรยากาศของหองรียนที่฿ช฿นการจัดการรียนการสอน ดยมี
ระดับปใญหานอย 
 
ตารางที่ 6 ค ําฉลี่ย คาสวนบี่ยงบนมาตรฐานของระดับปฏิบัติการละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน ฿น
 รายวิชาการจัดการครือขาย ดานการวัดละประมินผล 

ด๎านการวัดและประเมินผล 
ระดับการปฏิบัต ิ ระดับป๓ญหา 

x  SD แปลคํา x  SD แปลคํา 
1. กําหนดกณฑแการประมิน

สอดคลองกับวัตถุประสงคแชิง
พฤติกรรม 

4.61 0.33 
ระดับการปฏิบตัิ

มากที่สุด 
2.36 0.24 

ระดับปใญหา
นอย 

2. จง฿หนักศึกษาทราบถึงนวทางการ
ทดสอบลวงหนา 

4.68 0.25 
ระดับการปฏิบตัิ

มากที่สุด 
2.54 0.17 

ระดับปใญหา
ปานกลาง 

3. จัด฿หมีการทดสอบยอยระหวาง
รียนละการทดสอบปลายภาค
ตามที่กําหนดเว 

4.36 0.18 
ระดับการปฏิบตัิ

มาก 
1.64 0.20 

ระดับปใญหา
นอย 

4. จงผลการทดสอบของนักศึกษา
฿หทราบ 

4.29 0.14 
ระดับการปฏิบตัิ

มาก 
1.93 0.04 

ระดับปใญหา
นอย 

5. มีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการสอนจากผลการประมิน
การรยีนรู 

4.96 0.66 
ระดับการปฏิบตัิ

มากที่สุด 
2.07 0.04 

ระดับปใญหา
นอย 

6. ฉลยขอสอบพื่อ฿หนักศึกษา
สามารถขา฿จมากขึ้น 

4.75 0.42 
ระดับการปฏิบตัิ

มากที่สุด 
1.64 0.20 

ระดับปใญหา
นอย 

รวม 4.60 0.33 
ระดับการปฏิบัติ

มากที่สุด 
2.03 0.89 

ระดับป๓ญหา
น๎อย 

 
 จากตารางที่ 6 พบวาดานการวัดละประมินผลมีระดับการปฎิบัติมากที่สุด คาฉลี่ยทากับ 4.60 มื่อ
พิจารณาป็นรายขอพบวาอาจารยแกําหนดกณฑแการประมินสอดคลองกับวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม  จง฿ห
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นักศึกษาทราบถึงนวทางการทดสอบลวงหนา  มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประมินการ
รียนรู ฉลยขอสอบพื่อ฿หนักศึกษาสามารถขา฿จมากขึ้น ดยมีระดับการปฎิบัติมากที่สุด ละจัด฿หมีการทดสอบ
ยอยระหวางรียนละการทดสอบปลายภาคตามที่กําหนดเว ละจงผลการทดสอบของนักศึกษา฿หทราบ มีระดับ
การปฎิบัติมาก สวนระดับปใญหาดานการวัดผลละประมินผล ฿นภาพรวมมีระดับปใญหานอย ดยคาฉลี่ย 2.03 
มื่อพิจารณาพบวาอาจารยแกําหนดกณฑแการประมินสอดคลองกับวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม จัด฿หมีการทดสอบ
ยอยระหวางรียนละการทดสอบปลายภาคตามที่กําหนดเว จงผลการทดสอบของนักศึกษา฿หทราบ มีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประมินการรียนรู ฉลยขอสอบพื่อ฿หนักศึกษาสามารถขา฿จมากขึ้น 
ดยมีระดับปใญหานอย ละอาจารยแจง฿หนักศึกษาทราบถึงนวทางการทดสอบลวงหนา มีระดับปใญหาปานกลาง 
 
ตารางที่ 7 การปรียบทียบความคิดห็นดานระดับการปฎิบัติละระดับปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชา
 การจัดการครือขาย 

ระดับการปฎิบัติและระดับป๓ญหา 
ระดับการปฏิบัต ิ

n=28 
ระดับป๓ญหา 

n=28 

x  SD x  SD 
1. ดานการสอนละทคนิคการสอน 4.59 0.29 2.27 0.22 
2. ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ 4.81 0.45 1.58 0.27 
3. ดานสื่อประกอบการสอน/สิ่งอํานวย 
   ความสะดวก 

4.53 0.28 1.91 0.23 

4. ดานการวัดผลละประมินผล 4.28 0.24 2.12 0.19 
รวม 4.55 0.31 1.97 0.22 

 
 จากตารางที่ 7 พบวาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย ฿นระดับการปฏิบัติพบวา
ดานการสอนละทคนิคการสอน คาฉลี่ย 4.59 ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ คาฉลี่ย 4.81 ดานสื่อประกอบการ
สอน สิ่งอํานวยความสะดวก คาฉลี่ย 4.53 ละดานการวัดผลละประมินผล คาฉลี่ย 4.28 ภาพรวมของคาฉลี่ย
฿นทุกดาน 4.55 มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมากท่ีสดุ ฿นสวนระดับปใญหาการจัดการรยีนการสอน฿นรายวิชาการจัดการ
ครือขาย พบวาดานการสอนละทคนิคการสอน คาฉลี่ย 2.27 ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ คาฉลี่ย 1.58 ดาน
สื่อประกอบการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก คาฉลี่ย 1.91 ละดานการวัดผลละประมินผล คาฉลี่ย 2.12 
ภาพรวมของคาฉลี่ย฿นทุกดานทากับ 1.97 ดยมีปใญหาการจัดการรียนการสอนนอยมาก 
 ตอนที่ 3 การวิคราะหแขอสนอนะพื่อการปรับปรุงการจัดการรียนการสอน 
 ขอสนอนะของผูตอบบบสอบถาม ดังนี้  
 1. ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน 
  1.1 นื้อหายาก/เมคอยห็นภาพ/ตามเมทัน 
  1.2 อยาก฿หมีการสอนนอกวลา 
  1.3 อยาก฿หมีการศึกษาดูงาน 
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 2. ด๎านบุคลิกลักษณะของอาจารย๑ 
  2.1 ผูสอนขาหองตรงวลา 
  2.2 ตงกายสุภาพ 
 3. ด๎านสื่อประกอบการสอน/สิ่งอํานวยความสะดวก 
  3.1 ครื่องคอมพิวตอรแมีการยายตําหนงอยูบอยๆ  
  3.2 บางครั้งอินทอรแน็ตขาเมเด ทํา฿หเมสามารถทํากิจกรรมตางๆ ที่จัดเวเด 
 4. ด๎านการวัดผลและประเมินผล 
  4.1 อยาก฿หมีการสอบก็บคะนนยอยๆ  
  4.2 อยาก฿หทดสอบป็นกลุม  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยสามารถสรุปผล฿นภาพรวมของปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย  
ดังนี ้  
 1. ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน 
  ระดับการปฏิบัติ฿นการจัดการรียนการสอน ดยภาพรวมอยู฿นระดับการปฎิบัติมากที่สุด มื่อ
พิจารณาป็นรายดานพบวาดานการสอนละทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ ดานสื่อประกอบการ
สอน สิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด สวนดานการวัดผลละประมินผล มีระดับการปฎิบัติมาก 
สวนระดับปใญหาดานบุคลิกลักษณะของอาจารยแ ดานการสอนละทคนิคการสอน ดานสื่อประกอบการสอน สิ่ง
อํานวยความสะดวก ละดานการวัดละประมินผล ซึ่งสอดคลองกับความคิดห็นของนักศึกษากี่ยวกับปใญหา฿น
การจัดการรียนการสอนที่นักศึกษาห็นวาทุกดานมีระดับปใญหานอย     
 2. ผลการวิจัยสรุปรายด๎าน      
  ผลการศึกษาระดับความความคิดห็นของนักศึกษากี่ยวกับสภาพละปใญหาการจัดการรียนการสอน
฿นรายวิชาการจัดการครือขาย มีประด็น฿นการอภิปราย฿นดานตางๆ ดังนี้      
  2.1 ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน      
   ดานการสอนละทคนิคการสอนดยภาพรวมอยู฿นระดับการปฏิบัติมากที่สุด มื่อพิจารณาราย
ดานพบวาอาจารยแเดจงจุดประสงคแ กณฑแการวัด ละประมินผลการสอนชัดจน วิธีสอน วลา วัสดุอุปกรณแเว
อยางชัดจน ฿ชวิธีสอนที่หลากหลายหมาะสมกับนื้อหา ฿ชทคนิคตางๆ ฿นการสอนพื่อ฿หผูรียนขา฿จมากขึ้น มี
ระดับการปฎิบัติมากที่สุด ละ฿ชคําถามหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะกระตุน฿หนักศึกษาคิดวิคราะหแ กิดความคิด ปิด
อกาส฿หนักศึกษาเดซักถาม ฿ชภาษาที่หมาะสม ซึ่งประด็ดดังกลาวสอดคลองกับนวคิดของกาย  (Gangne, 
1985: 70-90) ที่กลาวถึงรูปบบการสอนที่มีการบอกวัตถุประสงคแ การนําสนอ ละการจัดสภาพการณแตางๆที่
กระตุน฿หด็กสามารถ ชื่อมยงความรู฿หมตอยอดจากประสบการณแดิมละสอดคลองกับกรียงศักดิ์ จริญวงศแศักดิ์ 
(2545:43-46) ที่กลาวถึงวิธีการสอนละทคนิคการสอนที่จะสงสริม฿หกิดความคิดสรางสรรคแ ระดม ความคิดเปสู
กระบวนการ฿นการออกบบเดอยางมีประสิทธิภาพละสอดคลองกับทิศนา ขมณี (2552:137) ที่กลาวถึงวิธีการ
สอนหลายรูปบบท่ีมีทคนิคละวิธีการ ท่ีมีขอดีขอสียที่ตกตางกันดยตองลือก฿ช฿หหมาะกับผูรียนละหมาะ
กับสถานการณแตางๆ สวนระดับปใญหาดานการสอนละทคนิคการสอน ดยภาพรวมอยู฿นระดับปใญหานอยที่สุด
ละมื่อพิจารณาป็นรายขอ พบวาทุกขอมีปใญหาอยู฿นระดับนอย ดยขอที่มีคาฉลี่ยปใญหานอยที่สุด คือ อาจารยแ
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ระบุวิธีสอน วลา วัสดุอุปกรณแเวอยางชัดจน฿นตละหัวขอที่สอน สวนขออ่ืนๆ ท่ีหลือมีระดับปใญหารองลงมาดยมี
คาฉลี่ย฿กลคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับระดับการปฏิบัติ฿นขางตน  
  2.2 ด๎านบุคลิกลักษณะของอาจารย๑ 
   บุคลิกลักษณะของอาจารยแดยภาพรวมอยู฿นระดับการปฏิบัติมากที่สุด฿นทุกดาน ระดับปใญหา
ดยภาพรวมอยู฿นระดับนอยที่สุด ละมื่อพิจารณาป็นรายขอพบวาอาจารยแขาสอนตรงวลา ตงกายสุภาพ
รียบรอย มีระดับปใญหานอยท่ีสุด อาจารยแ฿ชวาจาสุภาพ มีการสอดทรกคุณธรรมจริยธรรม ละควบคุมอารมณแเด
ดี฿นขณะสอน มีระดับปใญหานอย      
  2.3 ด๎านสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก  
   ดานสื่อประกอบการสอนภาพรวมอยู฿นระดับการปฎิบัติมากที่สุด มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวา
อาจารยแ฿ชสื่อละทคนลยีสมัย฿หม พิ่มชองทางการรียนผานสื่ออิล็กทรอนิกสแ ฿ชคอมพิวตอรแ อินทอรแน็ต฿น
การจัดการรียนการสอน มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด พื่อ฿หประสิทธิภาพทางการรียนการสอนพิ่มมากขึ้น 
นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลเดดวยตนองนอกวลารียนอีกดวย สวนระดับปใญหาดานสื่อประกอบการสอนดย
ภาพรวมอยู฿นระดับนอย มื่อพิจารณาป็นรายขอพบวาผสอน฿ชสื่อละทคนลยีสมัย฿หม ประกอบการสอน 
อาจารยแ฿ชตํารา อกสารประกอบการสอนสอดคลองกับนื้อหาที่สอน สวนขอที่มีระดับปใญหามากกวาขออื่นๆ คือ 
อาจารยแ฿ชสื่อ e-learning มาชวยส'ริม฿หการรียนการสอนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ   
  2.4 ด๎านการวัดและประเมินผล      
   ดานการวัดละประมินผลภาพรวมอยู฿นระดับการปฎิบัติมากที่สุด มื่อพิจารณาป็นรายขอ
พบวามีการกําหนดกณฑแการประมินการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคแชิงพฤติกรรม มีการจง฿หนักศึกษาทราบ
ถึงนวทางการทดสอบลวงหนา ฉลยขอสอบละทบทวน฿นภายหลังทํา฿หนักศึกษาขา฿จ฿นนื้อหาวิชามากขึ้น มี
ระดับการปฎิบัติมากที่สุด มีการจัด฿หมีการทดสอบยอยระหวางรียนละการทดสอบปลายภาคตามที่กําหนดเว 
ตลอดจนจงผลการทําสอบ฿หนักศึกษาทราบ มีระดับการปฎิบัติมาก สวนระดับปใญหาดานการวัดละประมินผล
ดยภาพรวมอยู฿นระดับปใญหานอย ฿นสวนของการจง฿หนักศึกษาทราบนวทางการทดสอบลวงหนา มีระดับ
ปใญหาปานกลาง  
 
ข๎อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชาการจัดการครือขาย พบวานักศึกษาที่รียน
จะตองมีพื้นความรูกี่ยวกับระบบครือขายคอมพิวตอรและควรฝึกฝนป็นประจําจนกิดทักษะ การรียนการสอน
ควรนนการปฏิบัติ ดังนั้นผูสอนควรพัฒนาตนองอยูสมอ กระตุน฿หนักศึกษาตื่นตัวสําหรับการรียนการสอน คนหา
ความรูพิ่มติมอยูสม่ําสมอ ปรับปรุงนื้อหารายวิชา฿หทันสมัยอยูตลอดวลา พัฒนา฿นดานทคนิควิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมที่ป็นการปฏิบัติงาน฿นช้ันรียน พัฒนาสื่อการสอนที่฿ช ชน การ฿ช e-learning รวมเปถึงวิธีการวัดผล
ตองสามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการสอน฿หมีประสิทธิภาพสูงสุด ละยืดหยุน฿หหมาะสมกับผูรียนที่สําคัญ฿น
การออกบบการรียนการสอนละกิจกรรม฿หมีความหมาะสมกับการรียนรูตอเป 
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กลุํมนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานสร๎างสรรค๑) 
 

บรรพกาล จันทร๑งาม 
BANPAKAN JANNGAM 

 
สมศักดิ์ บัวบุตร 

Somsak Buaboot 
อาจารยแผูสอน หลักสูตรนาฏศลิปเทยศึกษา คณะศลิปศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา 

 
แรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงาน  
 บรรพกาลจันทรแงาม ป็นชุดการสดงที่ผูสรางสรรคแผลงานมีรงบันดาล฿จจากภาพขียนสีที่ขาจันทรแงาม  
ที่มีลักษณะป็นภาพคนมีทั้งชาย หญิง ด็กละมีภาพสัตวแประกอบอยูดวย สันนิษฐานวาอาจป็นสุนัข นกหรือเก 
ตะกวดหรือ มน หรือ สือ  ลักษณะป็นภาพขียนดวยสีดง บบระบายสีงาทึบภาพทั้งหมดสดงอาการ
คลื่อนเหว จากหลักฐานที่ปรากฏสดงถึงวิถีชีวิต รื่องราว ละผูคนที่อายุมากกวา 4,000ปี ป็นภาพขียนสีที่มี
ลักษณะดดดนป็นอกลักษณแของชาวจังหวัดนครราชสีมา ผูสรางสรรคแมีนวคิดที่จะนําภาพขียนสีขาจันทรแงาม ท่ี
สดง฿หห็นถึงวิถีชีวิตของผูคน฿นภาพ บอกลารื่องราว฿นอดีตของกลุมชน ดยนําอารงบันดาล฿จจากภาพขียนสี
ที่ขาจันทรแงามมารังสรรคแบอกลารื่องราว ดยผสมผสานรื่องราวทางวัฒนธรรมของคราช คือ ภาพขียนสีขา
จันทรแงามอันป็นอกลักษณแ ดวยการสดงสรางสรรคแที่นําอาทาทางการสดงจากศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น฿นภาค
อีสานชนทาทางจาก การสดงมวยบราณ ทาทางจากการสดงตั๊กตนตําขาว มารอยรียงขึ้น฿หม ผสมผสานกับ
ทาทางตางๆที่ห็นจากภาพขียนสีขาจันทรแงาม พื่อสรางสรรคแป็นผลงานการสดงที่บอกลารื่องราว วิถีชีวิตของ
กลุมชนที่อาศัยอยู฿นบริวณขาจันทรแงาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพการสดงชุดบรรพกาลจันทรแงาม 
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กรอบแนวคิดในการสร๎างสรรค๑ผลงาน  

  
กระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
 ผลงานสรางสรรคแชุดบรรพกาลจันทรแงามผูวิจัยมีกระบวนการ฿นการสรางสรรคแผลงานดยนําขอมูลที่เด
จากการก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิคราะหแ ละสรางสรรคแกระบวนทารําตามหลักนาฏยประดิษฐแ เดก 
 1. ศึกษาวิคราะหแขอมูลจากอกสารละวรรณกรรมที่กี่ยวของ ตํารา หนังสือ รูปถายที่กี่ยวของกับ
ภาพขียนสีขาจันทรแงาม  
 2. ศึกษาจากการลงพื้นที่ภาคสนามพื่อก็บขอมูลบื้องตนกี่ยวกับบริบทตางๆ ขาจันทรแงาม อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา 
 3. กษาจากผลงานสรางสรรคแการสดงจากวิดีทัศนแที่กี่ยวของกับผลงานสรางสรรคแทางนาฏศิลปที่
กี่ยวกับวิถีชีวิต ละรื่องราว฿นอดีตของมนุษยแ พ่ือรวบรวมขอมูลบื้องตน 
 4. กําหนดกรอบนวคิด฿นการสรางสรรคแการสดงตามองคแประกอบตางๆของการสดง เดก รูปบบ
การสดง,จํานวนผูสดง,ทํานองพลง-ดนตรีที่฿ชประกอบการสดง,กระบวนทารําที่฿ช฿นการสดง,การตงกายของ
ผูสดง 
 5. ออกบบสรางสรรคแทํานองพลงดนตรีละนําเปปรึกษาผูช่ียวชาญ 
 6. ออกบบ/สรางสรรคแทารําที่฿ช฿นการสดงตามกรอบนวคิดการสดงที่กําหนด 
 7. ออกบบ/สรางสรรคแครื่องตงกายประกอบการสดงตามกรอบนวคิดที่กําหนดเว 
 8. จัดการประชุมสนทนากลุมยอย นําสนอรูปบบละผลงานการสดง พื่อนําขอมูลที่เดเปปรับปรุง
พัฒนารูปบบการสดง฿หมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น 
 9. ปรับปรุง/พัฒนาการสดงตามขอสนอนะละนําออกผยพรตอสาธารณชน฿นการประกวดขงขัน
นาฏศิลปสรางสรรคแ ณ ศูนยแการคาทอรแมินอล 21 คราช 
 10. จัดทําอกสารรายงานผลการสรางสรรคแการสดงละบันทึกวิดีทัศนแ 
 
 
 

 

ขอมูลบริบทพ้ืนที่ อ.สีคิ้ว 
ภาพขียนสีขาจันทรแงาม 
 

กระบวนการ
สรางสรรคแ 

งานนาฏยประดิษฐแ 

ผลงานสรางสรรคแ 
บรรพกาลจันทรแงาม 
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ภาพที่  2 กระบวนการสรางผลงานการสดง(กระบวนทารํา)  ออกบบสรางสรรคแกระบวนทารําที่฿ช฿นการสดง 
 
รูปแบบและองค๑ประกอบการแสดง   
 ผลงานสรางสรรคแการสดงชุด บรรพกาลจันทรแงาม ป็นผลงานสรางสรรคแที่ผูวิจัยสรางสรรคแดย฿ช
หลักการสรางสรรคแการสดงตามกรอบนวคิดที่กําหนดปรากฏรูปบบของการสดงตามองคแประกอบตางๆ ดังนี ้
 1. รูปแบบการนําเสนอ  
ผลงานสรางสรรคแชุดบรรพกาลจันทรแงาม ป็นผลงานสรางสรรคแ฿นรูปบบของการสดงที่บอกลารื่องราว฿นอดีต
ป็นการจําลองภาพอดีตของบรรพชน การดํารงชีวิตอยูของกลุมชนตามหลักฐานที่ปรากฏคือภาพขียนสี ขาจันทรแงาม 
 2. ดนตรี  
ออกบบสรางสรรคแทํานองดนตรีดยศึกษาคนควากี่ยวกับประวัติละพัฒนาการของดนตรีเทย ดยยุครกมีพียง
ครื่องตีละครื่องดนตรีที่กิดสียงจากการคาะกระทบกันละการปุาขาสัตวแจึงนํานวคิดดังกลาวมาประยุกตแ
ออกบบป็นทํานองดนตรีที่฿ชประกอบการสดงดยเมนนทวงทํานอง 
 3. เคร่ืองแตํงกาย  
  ผูวิจัยออบบสรางสรรคแการตงกายตามจินตนาการของผูสรางสรรคแงาน ดยสรางสรรคแจากขอมูลที่
คนพบละขอสันนิษฐานละนํามาประยุกตแดัดปลง฿หขากับลักษณะของการสดง 
 4. อุปกรณ๑  
  อุปกรณแที่฿ช฿นการสดงชุดนี้ป็นสวนหนึ่งของการตงกายของผูสดงเดก กิ่งเม ละมีผูถือหนาเม
สดงประกอบพื่อสดงถึงวิถีชีวิต฿นการขาปุาลาสัตวแ 
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ภาพที ่3 ภาพการตงกายของผูสดงดยมี กิ่งเม฿บเมป็นอุปกรณแประกอบการสดง 
 

 
 
ภาพที่ 4  ภาพการตงกายละอุปกรณแประกอบการสดง มีผูสดงถือหนาเมป็นอุปกรณแประกอบการสดง 
 
 5. กระบวนทํารํา 
  ออกบบการสดงชุด บรรพกาลจันทรแงาม ดยกําหนดรูปบบของการสดง฿หมีรูปบบ฿นการนําสนอ฿น
ลักษณะของการผสมผสานระหวางทาทางการสดงที่พบ฿นการสดงพื้นบานชุดตางๆที่กี่ยวกับวิถีชีวิต มาผสมผสานกับ
รื่องราวที่พบจากภาพขียนสีที่ขาจันทรแงามดยบอกลารื่องราว฿นการสดงป็น 3 ชวงเดก  
  ชวงที่ 1 ป็นการนําสนอรื่องราวริ่มตนของวิถีชีวิต฿นชุมชนตามขอมูลที่บันทึกบนภาพขียนสี 
  ชวงที่ 2 ป็นการบอกลารื่องราว การคนพบสัตวแ ละสิ่งมีชีวิต ตามขอมูลที่คนพบบนภาพขียนสีขา
จันทรแงาม  
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  ชวงที่ 3 ป็นการถายทอดรื่องราววิถีการดํารงชีวิตของผูคนตามขอสันนิษฐานที่คนพบดวยการลาสัตวแ 
ดย฿ชทาทางตามธรรมชาติผสมผสานกับกระบวนทารําบางทาจากการสดงพื้นบานอีสาน฿นชุดตางที่กี่ยวของกับ
วิถีชีวิต ละการสดงทาทางผาดผนตามความสามารถของผูสดงพื่อสรางอกลักษณแของการสดง 
 6. นักแสดง 
  การสดงชุด บรรพกาลจันทรแงาม ฿ชนักสดง 12 คน ป็นชายลวน 
 

 
 
ภาพที่ 5  ภาพการนําสนอผลงานครั้งรก฿นการประกวดผลงานสรางสรรคแ ณ ศูนยแการคาทอรแมินอล 21คราช 
 
บทสรุป   
 บรรพกาลจันทรแงาม ป็นชุดการสดงที่ผูสรางสรรคแผลงานมีนวคิดที่จะนําภาพขียนสีขาจันทรแงาม ที่
สดง฿หห็นถึงวิถีชีวิตของผูคน฿นภาพ บอกลารื่องราว฿นอดีตของกลุมชน ดยนําอารงบันดาล฿จจากภาพขียนสี
ที่ขาจันทรแงามมารังสรรคแบอกลารื่องราว ดยผสมผสานรื่องราวทางวัฒนธรรมของคราช คือ ภาพขียนสีขา
จันทรแงามอันป็นอกลักษณแ  ดวยการสดงสรางสรรคแที่นําอาทาทางการสดงจากการสดงทองถิ่น฿นภาคอีสาน
ชนทาทางจาก การสดงมวยบราณ ทาทางจากการสดงตั๊กตนตําขาว มารอยรียงขึ้น฿หม ผสมผสานกับทาทาง
ตางๆที่ปรากฏบนภาพขียนสีขาจันทรแงาม พื่อสรางสรรคแป็นผลงานการสดงที่บอกลารื่องราว วิถีชีวิตของกลุม
ชนท่ีอาศัยอยู฿นบริวณขาจันทรแงาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ป็นผลงานการสดงที่สื่อความหมาย฿หห็นถึงคุณคา
ทางประวิติศาสตรแของกลุมชน ที่อาศัยอยู฿นบริวณขาจันทรแงาม อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
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ฟูอนสํวงเฮือ 
FONSUANGHUEA (LONG BOAT RACE DANCE) 

 
นฤมล จิตต๑หาญ1 ชลาลัย วงศ๑อารีย๑2 เสาวรัตน๑ ทศศะ3 ภูวนัย กาฬวงศ๑4 

และ จิรายุทธ  จันทะเรือง5 
Naruemol Chithan1 Chalalai Vongaree2 Saowarut Thotsa3 Puwanai Kalawong4 

and Jirayut  Janmarug5 

1,2,3,4อาจารยแ สาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมยแ 
5นักศกึษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตรแ  

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
 
แรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
 ประพณีขงรือยาวของอําภอขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี  ป็นการขงรือยาวของสองวัฒนธรรมลุม
มน้ําขง  ระหวางชุมชนบานหนือ  อําภอขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี กับชุมชนสองคว ขวงสะหวันนะขต 
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  ป็นประพณีการขงรือยาวที่สื่อ฿หห็นถึงการชื่อมสัมพันธแระหวาง
ชุมชนเทยละชุมชนลาว  ซึ่งจัดขึ้นป็นประจําทุกปี  สื่อ฿หห็นถึงความสัมพันธภาพที่ดีละความป็นพี่นองสองฝใ่ง
ขง ประพณีขงรือยาวนี้ถือป็นประพณีที่กากของชาวขมราฐ  มีการสืบทอดกันมานับ  200  ปี  ซึ่งทํา฿หมี
ความชื่อละจารีตที่ปฏิบัติสืบตอกันมา  เดกพิธีการขุดรือหรือการตอรือ  พื่อ฿ช฿นการขงขัน  จากนั้นจึงจัดพิธี
เหวมยานางหรือบายศรีสูขวัญรือละฝีพาย  ลวจึงลงขงรือซึ่งรือตละลําจะมีทคนิค฿นการพายของฝีพายที่
ตางกัน ทํา฿หกิดควานสนุกสนาน ตื่นตาตื่น฿จ ละหลังจากการขงรือสร็จสิ้น  จะมีกิจกรรมรื่นริงบายศรีสูขวัญ
ละลกปลี่ยนวัฒนธรรมของสองฝใ่งขง  รวมทั้งมีการสดงจากชาวลาวคือการตนบาสลบละการสดงจาก
ชุมชนชาวเทยคือการรําตังหวาย ซึ่งป็นการสดงที่สามารถพบเดดยทั่วเป ละขาดอกลักษณแที่สื่อ฿หห็นถึงงาน
ประพณีของทองถิ่น 
 จากหตุผลดังกลาว คณะผูจัดทําจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาคนควากี่ยวกับประพณีขงรือยาว  ของ
ชุมชนบานหนือ  อําภอขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี กับชุมชนสองคว ขวงสะหวันนะขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปเตยประชาชนลาว พื่อนํามาป็นขอมูล฿นการสรางสรรคแการสดงพ้ืนบาน ชุด ฟูอนสวงฮือซึ่งประกอบเป
ดวย การออกบบครื่องตงกาย อุปกรณแประกอบการสดง ดนตรี ทาทางการรํา การปรถวละรูปบบการ
สดง พื่อป็นนวทาง฿นการผยพรละอนุรักษแประพณีสวงฮือสืบตอเป 
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ภาพที่  1   ฟูอนสวงฮือ 
 
กรอบแนวคิดในการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
 กรอบนวคิด฿นการสรางสรรคแผลงานการสดงนาฏศิลปพื้นบาน  ชุด  สวงฮือฮักสองฝใ่งขง  เดนวคิด
จากประพณีการขงรือยาวของชุมชนบานหนือ  อําภอขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี กับชุมชนสองคว ขวง
สะหวันนะขต สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  ดยประยุกตแนําอกลักษณแทางวัฒนธรรม  คือ  ประพณี
ขงรือยาวของชุมชุนมาสรางสรรคแป็นการสดงนาฏยศิลปชุด฿หมตามหลักทฤษฎีนาฏยประดิษฐแ  อันประกอบดวย  
กระบวนการสรางสรรคแทารําการออกบบครื่องตงกายดนตรี  การปรถว  ละอุปกรณแประกอบการสดง 
 

 
  
 
กระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
 คณะผูจัดทําเดสรางสรรคแการสดงตามกรอบนวความคิดละรงบันดาล฿จ฿นการสรางสรรคแผลงาน 
ดยเดสรางสรรคแตามหลักการขององคแประกอบนาฏศิลป เดก การออกบบครื่องตงกาย อุปกรณแประกอบการสดง 
ดนตรี ทาทางการรํา  การปรถวละรูปบบการสดง  ซึ่งนอกจากจะนําสนอป็นผลงานการศึกษาคนควาลว  

สํวงเฮือฮักสองฝ๓่งโขง 

ทฤษฎีนาฏยประดิษฐแ 

กระบวนการ
สรางสรรคแทารํา 

ดนตร ีการออกบบครื่องตงกาย 
 

 

การปรถว 

ประเพณีการแขงํเรือยาว เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม 

บริบทพื้นที่ 
- อําภอขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  
- ชุมชนสองคว ขวงสะหวันนะขต 
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว 

อุปกรณแประกอบ 
การสดง 
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ยังผานกระบวนการนําสนอการสดงบนวทีละจัดนิทรรศการ฿หผูที่สน฿จ ดยคณะผูจัดทําเด฿ชนวคิ ด฿นการ
ออกบบองคแประกอบของการสดงตางๆ  ฿หมีความสมบูรณแหมาะสมกับชุดการสดงที่เดประดิษฐแขึ้น 
 ฿นการสรางสรรคแผลงาน  คณะผูจัดทําเดลงพื้นที่พื่อศึกษาขอมูลภาคสนามกี่ยวกับวัฒนธรรมประพณี
การขงรือยาวของอําภอขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  พื่อนําขอมูลมาสรางสรรคแป็นองคแประกอบตางๆ ของ
นาฏศิลป ดย฿ชวิธีการสัมภาษณและการสังกตการณแจากผูที่มีสวนกี่ยวของ฿นพื้นที่ละผูที่มีประสบการณแตรง฿น
การขารวมขงขันรือยาว จากนั้นนําขอมูลที่เดมาวิคราะหและสังคราะหแขอมูลพื่อความชัดจน฿นสรางสรรคแ
ผลงานการสดง  ซึ่งมีขั้นตอน฿นการออกบบกระบวนทารําจากการนํานวความคิดละรงบันดาล฿จมาบงชวง
ของการสดง ดยบงการสดงออกป็น 3 ชวง คือชวง1 ชวงขุดตอรือละบวงสรวงมยานาง ชวงที่ 2 ชวง
ขงขันรือยาว ละชวงสุดทายคือชวงกี้ยวพาราสีระหวางชายหญิง  มีออกบบทารําดย฿ชนาฏลักษณแนาฏศิลป
พื้นบานอีสานป็นทารําหลักละทาช่ือม฿นการปรถวพื่อ฿หสอดคลองกับทฤษฎีดานนาฏศิลป  ดยการ฿ช
อุปกรณแประกอบการสดงคือ เมพาย พื่อป็นสัญลักษณแ฿หห็นถึงการขงขันรือยาว ละมีการรํากี้ยวระหวางชาย
หญิงดย฿ชเมพายป็นสื่อ฿นการกี้ยวพาราสีพื่อสื่อ฿หห็นถึงความสนุกสนานละงานรื่นริงที่จัดขึ้นหลังจากขงขัน
รือยาว จากนั้นมื่อเดทารําละรูปบบการปรถวคณะผูจัดทําจึงเดออกบบครื่องตงกายดยนําผายอมคราม
ขมราฐ  ซึ่งป็นผาที่ป็นอกลักษณแของอําภอขมราฐมาออกบบป็นครื่องตงกายประกอบการสดง 
 คณะผูจัดทําเดออกบบสรางสรรคแการสดงดยยังคงยึดอกลักษณและวัฒนธรรมตางๆ ฿นการขงขัน
รือยาวของอําภอขมราฐ ดยริ่มตนตั้งตการขุดตอรือจนถึงกระบวนการขงขันละการฉลิมฉลอง พื่อตองการ
ถายทอด฿หผูชมสามารถขาถึงการสดงละป็นการอนุรักษแประพณีวัฒนธรรมการขงขันรือยาวเดอีกทางหนึ่ง 
 

 
 
ภาพที่  2  สัมภาษณแผูรูกี่ยวกับประพณีขงรือ  ผอ.เพจิต จัยวัฒนแ 
 
รูปแบบและองค๑ประกอบการแสดง 
 ผูศึกษาเดมีนวคิด฿นการสรางรูปบบการสดงดยผสมผสานวัฒนธรรมเทยลาว  กับลาวขมรราช ผาน
กระบวนการนวคิด฿นรูปบบนาฏยประดิษฐแสรางสรรคแ ซึ่งเดนําอากระบวนทารําจากประพณีการขงรือระหวาง
สองฝใ่งขงกิริยาอาการที่บงบอกถึงการประลองฝีพายของฝใ่งเทยลาว ละลาวขมรราช กระบวนทารํา การ
สรางสรรคแการสดง  ชุด  สวงฮือฮักสองฝใ่งขง  
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 1. การนําเสนอ 
  รูปบบการนําสนอชุดการสดงชุดสวงฮือฮักสองฝใ่งขง  
  ชวงที่ 1 ผูชายเทย อําภอขมราฐ ออกมาพื่อหาเมนําเปขุดรือ มื่อเดเมมาทําป็นรือ  ลวผู
หญิงเทยนําอาครื่องมาบวงสรวงมยานาง สร็จลวนํารือปลอยลงน้ํา 
  ชวงที่ 2 ชวงการขงขันกันพายรือ ระหวางชายเทย อําภอขมราฐ ละชายลาว ขวงสะหวันนะขต  
ดยฝใ่งผูชายเทยชนะฝใ่งผูชายลาว 
  ชวงที่ 3ป็นชวงของการฉลิมฉลองกินลี้ยงกันหลังจากการขงขัน ฟูอนกี้ยวพาราสีกันระหวางผูชาย
ลาว ละผูหญิงเทย 
 2. ดนตรี 
  ผูศึกษาเดนํารูปบบดนตรีภูเทยผสมกับดนตรีลาว  ดยรียบรียงทํานอง฿หมพื่อสงถึงอารมณแ  กลิ่น
อายของวัฒนธรรมทางฝใ่งมน้ําขง ดยยึดทํานองละลายพลงตามทองถิ่นที่ลงพื้นที่วิจัย ดังนั้นลักษณะทํานอง
พลงประกอบจะป็นทํานองพลงบบผสมระหวางดนตรีภูเทยละดนตรีลาว พลงที่฿ช฿นการบรรลงประกอบการ
สดงลักษณะทํานองชวงรกจังหวะชา  ชวงที่สองป็นชวงขงรือ฿ชจังหวะร็ ว  ชวงสุดทายกี้ยวพาราสี  มีป็น
จังหวะปานกลาง  สวนนื้อรองชวงรก  ป็นผญาอีสานกี่ยวกับการอันชิญมยานางลงรือ  จากนั้นป็นบทพากยแ
รือพิ่มสีสันของการสดง฿หนาสน฿จดยการ฿ชสียงนักสดงชายพื่อความฮึกหิม฿นชวงการขงขันรือครื่องดนตรี
ที่฿ชประกอบการสดงชุดสวงฮือฮักสองฝใ่งขง ดนตรีที่฿ช฿นการบรรลง  คือเมวงดนตรีพื้นบานอีสานหนือคือ วง
ปงลาง  เดก  พิณอีสาน คน ปงลาง หวด  ฉาบ  กลองหาง  กลองตึ้ง  พิณบส  ละคํารองจะป็นภาษาอีสาน 
 3. เคร่ืองแตํงกาย 
  ผูศึกษาเดออกบบ฿หป็นลักษณะการตงกายป็นรูปบบการตงกายพื้นบานชาวขมราฐละชาว
ลาว  ดยออกบบครื่องตงกาย฿หมีลวดลาย฿หม฿หดสูวยงาม รูปบบการตงกายนักสดงชายเทยสวมสื้อผาฝาูย
ขนยาวสีสมดอกจานผาอก นุงผาตี่ยวยอมคราม ชายลาวสวมสื้อขนกุดสีขียว นุงผาตี่ยวสีดงผูหญิงเทยนุงสื้อ
ขนกุดชายระบาย นุงผาถุงยอมครามของอําภอขมราฐ หมสเบผาพนา  ทรงผมกลามวยเวทางซายติดดอกบัว ฿ส
ครื่องประดับงิน ละครื่องตงกายยังเดออกบบ฿หป็นลักษณะการตงกายป็นรูปบบการตงกายพื้นบานชาว
ขมราฐละชาวลาว  ดยออกบบครื่องตงกาย฿หมีลวดลาย฿หม฿หดูสวยงาม  จํานวน  3 บบ  ประกอบดวย  
ชุดผูหญิงเทย  ชุดผูชายเทย ชุดผูชายลาว 
 4. อุปกรณ๑ 
  ผูศึกษาเดนําอาเมพายที่ป็นอุปกรณแจากประพณี฿นการขงรือนํามาป็นอุปกรณแ฿นการสดงชุดนี้ 
คือ เมพายรือป็นอุปกรณแที่฿ช฿นการพายรือ  พื่อป็นสวนประกอบท่ีสดงถึงการพายรือ 
 5. กระบวนทํารํา 
  ผูศึกษาเดนวคิด฿นการสรางสรรคแทารําจากรูปบบการขุดรือ  ละการพายรือ  ชน การขุดรือ  
การเหวบูชารือกอนทําการขง การพายรือขง  ละการสดงสานสัมพันธแเทย -ลาว นํามาผสมผสานกับทารํา
นาฏศิลปพ้ืนบานละอกลักษณแของการพายรือขงดยผูสดงสื่อถึงการขุดรือ  ตอรือ  การบวงสรวง  การหรือ
ลงน้ํา  การฝึกฝีพายกอนขงขัน  การขงขันรือยาว  การสดงสานสัมพันธแหนุมลาว  สาวเทย  ฿หมีลีลาทารําที่สื่อ
฿หห็นถึงกระบวนการจริง  ตั้งตพิธีการขุดรือ  ตอรือ  ความข็งรงของผูชายที่ป็นฝีพายขงรือ  การหยอกยา
กันระหวางหนุมลาวกับสาวเทย 
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 6. นักแสดง 
  ฿ชผูสดงชายละหญิง จํานวน 15 คนบงออกป็น ชายเทย 5 คน ชายลาว 5 คน ละหญิงเทย 5 คน 

 
 
ภาพที่  3  พิธีบวงสรวงรือจาฟูามุงมือง 
 

 
 
ภาพที่  4  ฝึกซอมการสดง  ณ  วทีราชภัฏภิรมยแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ 
 
บทสรุป 
 การสดงชุดสวงฮือฮักสองฝใ่งขง ป็นนาฏยประดิษฐแที่นํานวคิดมาจากประพณีขงรือยาวของอําภอ
ขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี  ป็นการขงรือยาวยาวของสองวัฒนธรรมลุมมน้ําขง ระหวางชุมชนบานหนือ 
อําภอขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กับชุมชนสองคว  ขวงสะหวันนะขต  สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชน
ลาว  ซึ่งป็นประพณีการขงรือยาวที่สื่อ฿หห็นถึงการช่ือมสัมพันธแระหวางชุมชนเทยละชุมชนลาวสองฝใ่งขง  
ดยการนํารือยาวของชุมชนชาวเทยละชาวลาวมาทําการขงขันกันสื่อ฿หห็นถึงความสัมพันธภาพที่ดี  ความป็น
พี่นองสองฝใ่งขง ป็นการจัดกิจกรรมขงขันพื่อความสนุกสนานสามัคคีของชุมชนชาวเทยกับชาวลาวจนทํา฿ห
ประพณีขงรือยาวของอําภอขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานีมีช่ือสียงจนถึงปใจจุบัน อีกทั้งยังป็นผลงานทางดาน
นาฏศิลปท่ีสดงถึงศิลปวัฒนธรรมละความป็นอกลักษณแฉพาะของชาติเทย   
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1อาจารยแประจําหลักสตูร หลักสูตรนาฏศลิปเทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 
 
แรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงาน  
 ศรีสาธรสะออนคราช ป็นผลงานสรางสรรคแการสดงที่กิดจากรงบันดาล฿จที่มาจากการสํารวจขอมูล
บื้องตนซึ่งคณะผูวิจัยพบวา ปใจจุบันนั้น ดอกสาธรหาพบเดยากนื่องจากดอกสาธรจะออกดอก฿นดือน มีนาคม-
พฤษภาคม ทานั้น  ละประชาชนดยทั่วเป฿นจังหวัดนครราชสีมาเมทราบวาตนสาธรละดอกสาธรป็นพันธุแเม
พระราชทานละจังหวัดนคราชสีมาเดกําหนด฿หดอกสาธรป็นดอกเมประจําจังหวัด ละมีบุคคลจํานวนมากยัง
ขา฿จผิดวา ดอกสาธรคือช่ือรียกอีกช่ือหนึ่งของดอกปีบ(สุชาติ  พิมพพันธแ. สัมภาษณแ : 2558)   จากความสําคัญ
ขางตนของตนสาธรซึ่งป็นกลาพันธุแเมพระราชทาน฿หป็นตนเมประจําจังหวัดละดอกสาธรป็นดอกเมประจํา
จังหวัด คณะผูวิจัยจึงมีความประสงคแจะศึกษาละจัดทําผลงานสรางสรรคแกี่ยวกับดอกสาธรซึ่งป็นดอกเมประจํา
จังหวัดนครราชสีมาพื่อสริมสราง฿หกิดความขา฿จกี่ยวกับดอกเมที่ป็นสัญลักษณแประจําจังหวัดเดกดอกสาธร     
คณะผูวิจัยจึงสรางสรรคแผลงานการสดงชุด ศรีสาธรสะออนคราช พื่อ฿ชป็นสื่อ฿นการสริมสรางความขา฿จ฿หกับ
บุคคลดยทั่วเป฿หห็นถึงความสําคัญของดอกสาธรที่เดรับการกําหนด฿หป็นสัญลักษณแประจําจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพการสดงชุดศรีสาธรสะออนคราช 
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กรอบแนวคิดในการสร๎างสรรค๑ผลงาน  
 ผลงานสรางสรรคแชุด ศรีสาธรสะออนคราช คระผูวิจัยกําหนดกรอบนวคิด฿นการสรางสรรคแผลงานดย
กําหนดรูปบบของการสดง฿หมีรูปบบ฿นการนําสนอ฿นลักษณะของการผสมผสานระหวางการสดงรวมสมัยกับ
การสดงพ้ืนบานท่ีนนอกลักษณแของการนําสนอ฿นทองถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมา ดย฿ชผูสดงจํานวน 12 
คน นักสดงป็นผูหญิงลวนพื่อ฿หกิดความหมาะสมกับการนําสนอผลงานสรางสรรคแที่กี่ยวของกับดอกเม  สวน
วงดนตรีที่฿ชประกอบผสมวงขึ้น฿หมดยนําครื่องดนตรีที่ป็นอกลักษณแของวงมหรีคราช ผสมกับครื่องดนตรี
สากลทวงทํานองพลงที่฿ชประกอบการสดง คณะผูวิจัยเดคัดลือกพลงที่นิยม฿ช฿นการบรรลงวงมหรีคราช
จํานวน 3 พลงนํามารียบรียงละประสานสียงดนตรีสากลสําหรับบรรลงประกอบกับดนตรีพื้นบาน ลักษณะการ
ตงกาย ผูสดงกลุมดอกเมผูวิจัยออกบบชุดการสดง฿หมีลักษณะคลายคลึงกับชอดอกสาธรสวนการตงกายของ
หญิงสาวชาวคราช฿ชรูปบบการตงกายดั้งดิมที่นิยมของชาวคราชพื่อคงอกลักษณแของชาวคราชเว 
 
กระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงาน   
 ผลงานสรางสรรคแชุดศรีสาธรสะออนคราชคณะผูวิจัยมีกระบวนการ฿นการสรางสรรคแผลงานดยนําขอมูล
ที่เดจากการก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิคราะหแ ละสรางสรรคแกระบวนทารําตามหลักนาฏยประดิษฐแ เดก 
 1. ศึกษาวิคราะหแขอมูลจากอกสารละวรรณกรรมที่กี่ยวของ ตํารา  หนังสือ รูปถายที่กี่ยวของกับ
คุณลักษณะตางๆของตนสาธรละดอกสาธร  
 2. ละศึกษาจากผลงานสรางสรรคแการสดงจากวีดิทัศนแท่ีกี่ยวของกับผลงานสรางสรรคแทางนาฏศิลปที่
กี่ยวกับดอกเม พื่อรวบรวมขอมูลบื้องตน 
 3. กําหนดกรอบนวคิด฿นการสรางสรรคแการสดงตามองคแประกอบตางๆของการสดง เดก รูปบบ
การสดง,จํานวนผูสดง,ทํานองพลง-ดนตรีที่฿ชประกอบการสดง, กระบวนทารําที่฿ช฿นการสดง,การตงกาย
ของผูสดง 
 4. ออกบบสรางสรรคแทํานองพลงดนตรีละนําเปปรึกษาผูช่ียวชาญทางดานดนตรีพื้นบาน มื่อเด
ทํานองหลักลวนําเป฿หผูชี่ยวชาญดานดนตรีสากลชวยรียบรียงสียงประสานทํานองพลง 
 5. ออกบบ/สรางสรรคแทารําที่฿ช฿นการสดงตามกรอบนวคิดการสดงที่กําหนด 
 6. ออกบบ/สรางสรรคแครื่องตงกายประกอบการสดงตามกรอบนวคิดที่กําหนดเว 
 7. จัดการประชุมสนทนากลุมยอย นําสนอรูปบบละผลงานการสดง พื่อนําขอมูลที่เดเปปรับปรุง
พัฒนารูปบบการสดง฿หมีความสมบูรณแมากยิ่งข้ึน 
 8. ปรับปรุง/พัฒนาการสดงตามขอสนอนะละนําออกผยพรตอสาธารณชน฿นการนําสนอผลงาน
ศิลปะนิพนธแ ประจําปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 9. จัดทําอกสารรายงานผลการสรางสรรคแการสดงละบันทึกวีดิทัศนแ 
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ภาพที่  2 กระบวนการสรางผลงานการสดง (ทํานองพลง) นายสถาพร  นิยมทอง ผูช่ียวชาญฉพาะดานดนตรี
 สากล สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ฿หขอสนอนะกี่ยวกับการรียบรียงสียงประสานทํานองพลง 
 

 
 
ภาพที่  3 กระบวนการสรางผลงานการสดง (กระบวนทารํา)  ออกบบสรางสรรคแกระบวนทารําที่฿ช฿นการสดง 
 
รูปแบบและองค๑ประกอบการแสดง   
 ผลงานสรางสรรคแการสดงชุด ศรีสาธรสะออนคราช ป็นผลงานสรางสรรคแที่คณะผูวิจัยสรางสรรคแดย฿ช
หลักการสรางสรรคแการสดงตามกรอบนวคิดที่กําหนดขึ้นดยการผสมผสานระหวางการสดงรวมสมัยกับการ
สดงพื้นบานที่นนอกลักษณแของการนําสนอ฿นทองถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมาปรากฏรูปบบของการสดง
ตามองคแประกอบตางๆ ดังน้ี 
 1. รูปแบบการนําเสนอ  
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  ผลงานสรางสรรคแชุดศรีสาธรสะออนคราช ป็นผลงานศิลปะนิพนธแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขานาฏศิลปเทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดยนําสนอ
ผลงานสรางสรรคแ฿นรูปบบของการสดงละจัดทําป็นรายงานการศึกษาคนควาตามระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ 
 2. ดนตรี  
  การผสมวงดนตรีที่฿ชประกอบการสดงผลงานสรางสรรคแชุดศรีสาธรสะออนคราชป็นวงดนตรี ที่มี
การผสมวงขึ้น฿หมดยนําครื่องดนตรีที่ป็นอกลักษณแของวงมหรีคราชซึ่งป็นวงดนตรีพื้นบานคราชมา฿ชบรรลง
ประกอบการสดงเดก ซอคราช  ปี่กว  กลองทั่ง  ฉิ่ง  ฉาบ ผสมกับครื่องดนตรีสากล เดก ทรัมป็ต  
ทรอมบน  คลาริน็ต  ซกอัลต  บสเฟฟูา  กีตารแเฟฟูา  เวอลิน ทวงทํานองพลงที่฿ชประกอบการสดง 
คณะผูวิจัยเดคัดลือกพลงที่นิยม฿ช฿นการบรรลง วงมหรีคราชที่มีทวงทํานองหมาะสมกับการสรางสรรคแการ
สดงตามนวคิดหลักที่กําหนดเว฿นตละชวงการสดง ดยเดรับการนะนําจากภูมิปใญญาทองถิ่นที่มี
ความสามารถดานพลงพื้นบานคราช เดก คุณครูธวัชชัย  ศิริการ ป็นผูนะนํา฿ห฿ชทํานองพลงประกอบการ
สดง จํานวน 3 พลง เดกพลงมดงามเตปากอาง หมาจอกลุยน้ํา  ละกราวนอก ละเดรับคํานะนํา฿นการ
ผสมผสานทํานองพลงดย฿ชครื่องดนตรีสากลประกอบการสดงจากนายสถาพร  นิยมทอง ผูช่ียวชายดานดนตรี
สากลของสํานักการสังคีต กรมศิลปากรป็นผูรียบรียงละประสานสียงดนตรีสากลบรรลงประกอบกับดนตรีพื้นบาน  
ซึ่งทวงทํานองพลงที่คณะผูวิจัยเดรับคํานะนํา฿หจัดทําขึ้นนั้น  สอดคลองกับการนําสนอการสดงทั้ง 3 ชวง คือ  
ชวงรกนําสนอลักษณะของดอกสาธร ชวงที่ 2หญิงสาวชาวคราชช่ืนชมความงามของดอกสาธร   ละชวงสุดทาย
ป็นการนําดอกสาธรมาประดับตกตง ดยมีทํานอง฿นลักษณะที่หมาะสมกับการสดงคือจังหวะ฿นตอนริ่มตนป็น
ทํานองชา ละคอยๆรงจังหวะ฿หกระชับขึ้น฿นชวงที่ 2 ละป็นทํานองจังหวะร็ว฿นชวงการสดงท่ี 3 
 3. เคร่ืองแตํงกาย (ยํอหน๎า ตัวอักษรขนาด 14 Points ตัวหนา)  
  คณะผูวิจัยเดนํานวคิดการสดงที่บงผูสดงป็น 2 กลุมคือ กลุมผูสดง ที่ป็นดอกเม ละกลุมผู
สดงป็นหญิงสาวชาวคราช มาป็นนวคิดหลัก฿นการออกบบครื่องตงกาย฿หมีความหมาะสม ละอื้อตอการ
ออกทวงทา฿นการสดง กลาวคือ ผูสดงกลุมดอกเมผูวิจัยออกบบชุดการสดง฿หมีลักษณะคลายคลึงกับชอดอก
สาธร ละนําลักษณะดนของดอกสาธร  คือ  ลักษณะ  กลีบดอก  ลักษณะสีของดอกสาธรรวมถึงลักษณะของชอ
ดอก มา฿ชป็นอกลักษณแของการตงกาย  ดยคํานึงถึงความสะดวก฿นการคลื่อนเหวของผูสดง฿นการทําทาทาง
ตามที่ออกบบเว สวนการตงกายของหญิงสาวชาวคราช฿ชรูปบบการตงกายดั้งดิมที่นิยมของชาวคราชจาก
การศึกษาดานอกสารตํารา งานวิจัยท่ีกี่ยวของกับบริบทของจังหวัดนครราชสีมา ละพยายามคงอกลักษณแดั้งดิม
เวพื่อบงบอก฿หป็นอกลักษณแ ชน การกลาผมทรงดอกกระทุม การนุงผาจงกระบน ละการ฿ชสีของสื้อป็นสี
สด  ดยนําอาสีประจําจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา มา฿ชป็นสีของสื้อผูสดง  ประกอบกับความนิยมของการ
ตงกายที่ชาวคราชนิยม฿สสื้อสีสันสด฿ส  ฉูดฉาด  ท้ังนี้พื่อบงบอกอกลักษณแของการตงกายอยางชัดจน 
 4. อุปกรณ๑  
  อุปกรณแที่฿ช฿นการสดงชุดนี้ป็นสวนหนึ่งของการตงกายของผูสดงเดก กิ้บชอดอกสาธรซึ่งจะ
ประดับอยูบนศีรษะของผูสดงป็นดอกเม฿นชวงรก ละ฿นชวงที่ 3 ของการสดง฿นตอนตน ผูสดงกลุมหญิงสาว
ชาวคราชจะดึงกิ้บจากผูสดงกลุมดอกเมมาประดับที่ตนอง  
 5. กระบวนทํารํา 
  ออกบบสรางสรรคแกระบวนทารําดยการนําสนอ฿นลักษณะของการผสมผสานระหวางการสดงรวม
สมัยกับการสดงพ้ืนบาน จากกรอบนวคิดท่ีมีผูสดง 2 กลุมป็นกลุมดอกเมละกลุมหญิงสาว จึงกําหนดรูปบบ
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การสดง฿หผูสดงป็นดอกเม฿ชทาทางการคลื่อนเหวป็นอิสระตามรูปบบการสดงสมัย฿หมละผูสดงกลุม
ชาวบาน฿ชทาทาง฿นการสดงดยผสมผสานจากทาทางการสดงท่ีพบ฿นทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ชน ทารําจาก
พลงมหรีคราช ทารําหลักจากการพลงคราช ป็นตน 
 6. นักแสดง 
  ฿ชผูสดงป็นผูหญิงลวน จํานวน 12 คน พื่อความหมาะสมกับชุดการสดงที่กลาวถึงดอกเมละการ
ช่ืนชมความงามของดอกเม คือดอกสาธร 
 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพกระบวนทารําของผูสดงกลุมดอกเมสดงถึงลักษณะพุมละชอดอกสาธร 
 

 
 
ภาพที ่5 ภาพการออกบบทารํา฿นชวงที่ 2 หญิงสาวออกมาชื่นชมความงามดอกเมละชวงที่ 3 นําชอดอกสาธรเป
 ฿ชประยชนแ฿นการตกตง 
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ภาพที่ 6  ภาพการสดง฿นชวงสุดทายของการสดงชุดศรีสาธรสะออคราช 
 
บทสรุป   
 ศรีสาธรสะออนคราช ป็นผลงานสรางสรรคแการสดงที่คณะผูวิจัยที่ประสงคแจะสื่อความ฿หผูพบห็นเด
รับรูถึงคุณคาของดอกสาธรอันป็นดอกเมประจําจังหวัดนครราชสีมาฝงความป็นอกลักษณแของชาวคราชดยสื่อ
ผานลีลาการรายรําของผูสดงพื่อผยพรอกลักษณแของจังหวัดนครราชสีมา฿หป็นที่รูจักพรหลายตอเปดยเมเด
ตองการสื่อความหมายหรือมุงนนการนําสนอความสวยงามพียงอยางดียว หากตสอดทรกการสื่อความ฿หผูพบ
ห็นเดรับรูถึงคุณคาของดอกสาธรอันป็นดอกเมประจําจังหวัดนครราชสีมาฝงความป็นอกลักษณแของชาวจังหวัด
นครราชสีมาดยสื่อผานลีลาการรายรําของผูสดงที่ปรียบสมือนดอกสาธร กระบวนการสรางสรรคแงาน฿นตละ
ขั้นตอนป็นการผสมผสานนวคิด รูปบบ ละองคแประกอบการสดงที่ ป็นการผสมผสานองคแความรูทางดาน
นาฏศิลปกับรูปบบของการสดงสมัย฿หม ป็นผลงานสรางสรรคแอีกชุดการสดงที่คณะผูวิจัยเดพยายามสื่อถึงคูณ
คาของตนสาธรละดอกสาธรที่ป็นตนเมละดอกเมประจําจังหวัดนครราชสีมา 
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สูจิบัตร 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท๎องถิ่น.....ก๎าวไกลสูสํากล” 

The National Academic Research Conference 10th  
“Connecting Local Research to International Perspectives” 

โดยความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
กับเครือขํายมหาวทิยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือขํายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กําหนดการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 
“ถักทองานวิจัยท๎องถิ่น.....ก๎าวไกลสูสํากล” 

The National Academic Research Conference 10th “Connecting Local Research to 
International Perspectives” 

โดยความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือขํายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
และภาคีเครือขํายจังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

08.00-08.30 น. ลงทะบียน / รับอกสาร ละอาหารวาง 
08.30-09.00 น. กลาวตอนรับ ดย รองศาสตราจารยแ ดร. วิชียร ฝอยพิกลุ  

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
 พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ อาคารยุพราชบญจมงคล (อาคาร 31 ช้ัน 3) 
 ดย นาย วิชียร จันทรณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสมีา 
 นะนําภาคีครือขายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พรอมมอบของที่ระลึก 

09.00-10.30 น. ปาฐกถาพิศษ “บทบาทการวิจัยกบัการพัฒนาประทศเทย” (อาคาร 31 ช้ัน 3) 
 ดย ศาสตราจารยแ ดร. วรดช จันทรศร ผูทรงคณุวุฒิ 

10.30-12.00 น. สวนา “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย ละนวัตกรรม : ฿ครเด-฿ครสีย” (อาคาร 31 ช้ัน 3) 
 ดย ดร.สมัพันธแ ศิลปะนาฏ  รองประธานละผูจัดการทั่วเป บริษัท วสทิรแน ดิจิตอล 

คอรแปอรช่ัน จํากัด 
 ละ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและทคนลย ี
 ผศ.ดร. พิพัฒนแ นนทนาธรณแ  นายกสมาคมนักวิจัยหงประทศเทย 
 ผศ.ดร. อดิศร นาวนนทแ       คณบดีบัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ดํานินรายการดย ผูชวยศาสตราจารยแ ทวี วัชระกียรติศักดิ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร / ชมนิทรรศการ 
13.00-15.00 น. นําสนอผลงานวิจัยภาคปสตอรแทุกกลุม บริวณช้ัน 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการ

จัดการ 
13.00-17.00 น. นําสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  บงตามหองยอยดังนี ้

  ห๎องนําเสนอผลงาน ผ๎ูดําเนินรายการ/
พิธีกร 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ  

  หองวิทยาการจัดการ 2  
(หอง 22.11 อาคาร 22 
ช้ัน 1) 

อาจารยแ สุจติรา  
             จําปาศรี 

รศ.ดร. จิตติ กิตติลิศเพศาล  
ผศ.ดร. บุษยา วงษแชวลิตกุล 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
เวลา กิจกรรม 

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ตํอ) 
  หองประชุม 22.2.1AB 

(อาคาร 22 ช้ัน 2) 
ดร. จารุวรรณ  
     พนมจีระสวัสดิ ์

รศ.ดร. สุธานันธแ พธ์ิชาธาร 
ผศ.ดร. สม฿จ บญุหมื่นเวย 

 

  หองประชุม 22.2.2AB 
(อาคาร 22 ช้ัน 2) 

อาจารยแ นพดล  
        พิ่มสมบูรณแ 

รศ.ดร. สุวัฒนา ตุงสวสัดิ ์
รศ. พรณยีแ ตะกรุดทอง 

 

  หองประชุม 22.4.1 
(อาคาร 22 ช้ัน 4) 

ผศ. พีรวิชญแ  
            คําจริญ 
 

รศ.ดร. จุรีพร จันทรแพาณิชยแ 
รศ. นตรชนก บัวนาค 

 

  หองประชุม 22.4.2 
(อาคาร 22 ช้ัน 4) 

ผศ.ดร. สุชีรา  
           ธนาวุฒิ 
 

รศ.ดร. อาลัย จันทรแพาณิชยแ 
ผศ. รัตนา รุจิรกลุ 

 

  หองประชุม 22.8.1 
(อาคาร 22 ช้ัน 8) 

อาจารยแ พชรรตันแ  
           สุทธิทพ 

รศ. สุมธ กนมณ ี
ดร. อุษณียแ มงคลพิทักษแสุข 

 

  หองวิทยาการจัดการ 4  
(อาคาร 13 ช้ัน 1) 

อาจารยแ พัชชยา  
        ทรงสี่ยงเชย 

รศ.ดร. บรรจบ บุญจันทรแ 
ผศ.ดร. กิตติพงษแ ลือนาม 

 

  หองวิทยาการจัดการ 7  
(อาคาร 13 ช้ัน 1) 

อาจารยแ ชลิตา คว
กลาง 
 

รศ.ดร. พชรสดุา ภูมิพันธุแ 
ดร. อรอุมา ปราชญแปรีชา 

 

  หองวิทยาการจัดการ 9  
(อาคาร 13 ช้ัน 1 ) 

อาจารยแ ชิดชนก  
                 ปรีชา
นันทแ 

รศ.ดร. สุวิมล ตั้งประสริฐ 
ดร. สมกียรติ ทานอก 

 

  หองวิทยาการจัดการ 5 
(อาคาร 13 ช้ัน 1) 

ดร. รุงกานตแ มสูก
ภาส 
 

รศ.ดร. ณภัทร นอยน้ํา฿ส 
ผศ. ศิริพร หงสแพันธแ 

 

  หองประชุมสุวัจนแ 2  
(อาคาร 31 ช้ัน 3)  

ผศ. รขา อินทรกํา
หง 
 

รศ. พจนแมาลยแ สมรรคบุตร 
ดร. เพรจนแ ทองคําสุก 
ผศ.ดร. นวลรวี กระตายทอง 

 
 

13.00-13.30 น. พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา  

 มหาวิทยาลยัราชภฏัพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมยแ ละวิทยาลัยนาฏศลิป
นครราชสมีา 

 ณ หองวิทยาการจัดการ 8 (อาคาร 22 ช้ัน 8) คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ตํอ) 
 ดย 1)   รองศาสตราจารยแ ดร. ชคัตตรัย รยะสวสัดิ ์
   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
  2)   ผูชวยศาสตราจารยแ สกลุ วงษแกาฬสินธุแ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
  3)   ดร.ยุทธกร ฤทธิ์เธสง 
   คณบดีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
  4)   ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. นวลรวี กระตายทอง 
   ประธานหลักสตูรนาฏศิลปเทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวทิยาลัยราช

ภัฏนครราชสมีา 
  5)   ดร. เพรจนแ ทองคําสุก 
   ราชบัณฑติ ละลขาธิการศิลปกรสมาคม 
  6)   ดร.พัชนี กุลฑานันทแ 
   คณบดี คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมยแ 
  7)   ผูชวยศาสตราจารยแรพีพรรณ ทียมดช 
   คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภฏัพชรบุรี 
  8)   นายพงศกร ทิพยะสุขศร ี
   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสมีา 
 ดํานินรายการดย คณุวิศมาศ ภกัดีกุล  สถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา 
 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
09.00-12.00 น. สวนา  “คนคราชจะปรับตัวอยางเร...พื่อรองรับการขาสูมืองมหานครคราช” 

(อาคาร 22 ช้ัน 8) 
 คุณ ภาณุ ล็กสุนทร กรรมการผูจดัการ บริษัท มอรแมูฟ จํากัด 
 คุณ หัสดิน สุวัฒนะ

พงศแชฏ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสมีา 

 รองศาสตราจารยแ 
สุมธ กนมณ ี

คณะศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนกน 

 ดํานินรายการดย ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศิริพร ลิศยิ่งยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 

09.00-11.00 น. นําสนอผลงานวิจัยภาคปสตอรแทุกกลุม บริวณช้ัน 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ 
09.00-12.00 น. นิทรรศการงานวิจยัพื่อรับ฿ชสังคม  

บริวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 นําสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย      บงตามหองยอยดังนี้  

  ห๎องนําเสนอผลงาน ผ๎ูดําเนินรายการ/
พิธีกร 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ  

  หองวิทยาการจัดการ 2  
(หอง 22.11 อาคาร 22 ช้ัน 1) 

ดร. กนก บุญศักดิ ์
 

ผศ. ศิริพร หงสแพันธแ 
ผศ.ดร. พลานุช คงคา 

 

  หองวิทยาการจัดการ 5 
(อาคาร 13 ช้ัน 1) 

อาจารยแ วันวิสาขแ  
            ธรรมวิชา 

รศ.ดร. ชคัตตรยั  
             รยะสวัสดิ ์
ผศ. อัจฉราพรรณ  
          ตั้งจาตุรสภณ 

 

  หองวิทยาการจัดการ 4  
(หองภาษากาหล ีอาคาร 
13 ช้ัน 1) 

ดร. ศุภชานันทแ วนภู  
 

รศ.ดร. กรองทิพยแ  
                นาควิชตร 
ดร. อลงกต ยะเวทยแ 

 

  หองวิทยาการจัดการ 7  
(หองประชุม 13.11 อาคาร 
13 ช้ัน 1) 

อาจารยแ อิศริยแ  
       ดชตานนทแ 
 

รศ. อกรัตนแ อกศาสตรแ 
ผศ. จักรกฤช  
           จียวิริยบุญญา 

 

  หองประชุมสุวัจนแ 2  
(อาคาร 31 ช้ัน 3) 

ดร. จิรพัฒนแ ทพล 
 

รศ. พจนแมาลยแ  
             สมรรคบตุร 
ดร. เพรจนแ ทองคําสุก 
ผศ.ดร. นวลรวี  
              กระตายทอง 

 

12.00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้    โปรดติดตามข้อมลูจาก http://www.rdi.nrru.ac.th/ 
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การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมผู๎นําเสนอภาคบรรยาย 
 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 1  
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. จิตติ กิตติลิศเพศาลมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 ผศ.ดร. บุษยา วงษแชวลิตกุลมหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ สุจติรา จาํปาศร ี
หองวิทยาการจัดการ 2 (หอง 22.11 อาคาร 22 ช้ัน 1) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละ

การตัดสิน฿จขาชมคอนสิรแต “ทีด็จฯ 3” Bodyslam-
The Power of Sharing Concert (กิจกรรมทําดีตามคํา
พอสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมด็จจาพระยา 

ณัฏฐแ ดชะปใญญา 
ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบานสมด็จ

จาพระยา 

13.20-13.40 น. การบริหารครงการคกนอยขยีวขจี ดวยปุยอินทรียแ
ชีวภาพ หมูบานคกนอย ตําบลคก฿หญ อําภอนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ดยการเฟฟูาฝุายผลิตหงประทศเทย 
รงเฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกฉียงหนือ ขื่อนอุบลรัตนแ 

จิตรธีรา รวยสูงนิน 
รุงอรุณ บุญสายันตแ 

มหาวิทยาลัย 
ขอนกน 

13.40-14.00 น. ศักยภาพที่ซอนรนของผูสูงอายุ฿นจังหวดัชียงราย สูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ฉลิมศรี หลาสุนทร 
วรรณะ รัตนพงษแ 
นาวิน พรม฿จสา 

จันจิรา วิชัย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชียงราย 

14.00-14.20 น. นวทางที่หมาะสม฿นการกเขปใญหาคุณภาพน้ําปนปื้อน
ฟลูออเรดแกินมาตรฐานที่สงผลกระทบตอสุขภาพของคน
฿นชุมชนบานสันปุาบง หมูที ่6 ต.สันปุามวง อ.มือง จ.
พะยา 

อัมพร  ยานะ 
พัชรบูรณแ ศรวีิชัย   

กนกวรรณ  อีย่มชัย 
วรัญญากรณแ  น฿จ 

วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีพะยา   

14.20-14.40 น. ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับขวัญละ
กําลัง฿จ฿นการทํางานของพนักงานองคแการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุร ี

ณิชารียแ  มาฟ ู
ประภัสสร  กิตติมนรม 

มหาวิทยาลัย            
ราชพฤกษแ 

14.40-15.00 น. ความสัมพันธแระหวางรงงานสัมพันธแกับภาวะผูนําชิงจูง฿จ
ของนายจางที่มีตอความยึดมั่นตอองคแการของลูกจาง 

ชาคริต สกุลอิสริยาภรณแ 
 

มหาวิทยาลัย
รามคําหง 

15.00-15.20 น. การจัดการการทองท่ียววิถีฮาลาล฿นพืน้ที่ภาค฿ตฝใ่งอันดา
มันของประทศเทย 

อาภาภรณแ สุขหอม มหาวิทยาลัยบูรพา 

15.20-15.40 น. ผลของการฝึกกลอภิปใญญาที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
คําศัพทและความคงทนการรียนรูคําศัพทแของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

สุพิชญา วงศแคําสาย มหาวิทยาลัยนรศวร 

15.40-16.00 น. การประมินผลนยบายมืองสมุนเพรตนบบ ฿นพื้นที่
ภาคตะวันออก 

ประยุกตแ ปิติวรยุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



 

1876 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 2 
 

ผูทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร. สุธานันธแ พธ์ิชาธารมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผศ.ดร. สม฿จ บญุหมื่นเวยมหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 
ผูดํานินรายการ ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวสัดิ ์
หองประชุม 22.2.1AB (อาคาร 22 ช้ัน 2) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. ศึกษากลยุทธแตลาดน้ําประทศเทยพื่อการทองท่ียว

บบยั่งยืน 
ชัยวิชญแ มวงหม ี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบานสมด็จ
จาพระยา 

13.20-13.40 น. ทุนทางสังคม฿นกระบวนการผนชุมชน บานมันกว 
อําภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

สายเหม เชยศิรินทรแ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13.40-14.00 น. บริบทสถานภาพละการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ฿น
ระดับสากล ละทองถิ่นชียงราย 

ขจาย หลาสุนทร 
วรรณะ รัตนพงษแ 
นาวิน พรม฿จสา 

จันจิรา วิชัย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชียงราย 

14.00-14.20 น. การจัดการซอุปทานยางพารา฿นอําภอมือง จังหวัด
กําพงพชร 

พศวีรแ ศิริสราญลักษณแ  
สุธิดา ทับทิมศรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําพงพชร 

14.20-14.40 น. ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา
สมุนเพรปรรูปของผูบริภค฿นจังหวัดอบุลราชธานี 

กมลพร นครชัยกุล 
ธรรมวิมล สุขสริม 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

14.40-15.00 น. ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดละพฤติกรรมการซ้ือ
ประกันชีวิตผานออนเลนแของผูบริภค฿นขตกรุงทพฯ
ละปริมณฑล 

จินตาณัฏฐแ พรอวมอิน มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษแ 

15.00-15.20 น. บบจําลองทางคณิตศาสตรแสําหรับปใญหาการจัดวางตู
คอนทนนอรแภาย฿นรือสินคา 

ธนวัฒนแ วิศษสินธุแ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
สุนันทา 

15.20-15.40 น. ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูภูมินิวศวัฒนธรรม
พื่อการจัดการทองที่ยวดยชุมชน กรณีศึกษา อําภอมจม 
จังหวัดชียง฿หม 

พิศาพิมพแ จันทรแพรหม 
ทิพยแสุดา ตั้งตระกูล 
สายสกุล ฟองมูล 
สมคิด กวทิพยแ 

ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร 

มหาวิทยาลัยมจ 

15.40-16.00 น. ตนทุนละผลตอบทนการหลอพระดวยทองหลืองกับ
การหลอดวยอะลูมินียม กรณีศึกษา: หมูบานทากระยาง 
ตําบลทะลชุบศร อําภอมือง จังหวัดลพบุรี 

พิชญแกสินี  
        นนทแกาญจนจินดา  
สุธาสินี ศิริภคาภิรมยแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทพสตรี 

 
 
 
 
 
 



 

1877 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 3 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. สุวัฒนา ตุงสวสัดิม์หาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 
 รศ. พรณยีแ ตะกรุดทองมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ นพดล พิ่มสมบูรณแ 
หองประชุม 22.2.2AB (อาคาร 22 ช้ัน 2) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. กระบวนการส่ือสารของรงรียนผูสูงอายุตําบลราชสถิตยแ 

องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ อําภอเชย จังหวัด
อางทอง 

ประภวิษณุแ พนัสทรพัยแสุข 
วรวุฒิ พึ่งพกั 
สิงหแ สิงหแขจร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
บานสมด็จจาพระยา 

13.20-13.40 น. ปใจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีผลตอความ
พึงพอ฿จของลูกคาสินชื่อธุรกิจขนาดล็กธนาคารกรุงเทย
฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กนกพร จันทร มหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคล

ธัญบุร ี
13.40-14.00 น. นวทางการพิ่มประสิทธภิาพ ละการจัดการลดตนทุน

การขนสง กรณีศึกษา บริษัท คาปลีก ฿นขต
กรุงทพมหานคร 

อัญชลี หิรัญพทยแ มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา 

14.00-14.20 น. รูปบบการออมงินละการวางผนทางการงินที่สงผล
ตอการตรียมความพรอมกอนกษียณอายุของพนกังาน฿น
ครือบริษัท กิฟฟารีน 

ธนภณ รืองรงสกุล 
ศักดิ์ชาย นาคนก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วเลยอลงกรณแ 

฿นพระบรมราชูปถัมภแ 
14.20-14.40 น. การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่น กรณีศึกษา : ผาทอ

เทลื้อ ชุมชนบานศรีดอนชัย อําภอ ชียงของ จังหวัด
ชียงราย 

วีนัสรินทรแ ตสงวน 
มาณวิน สงคราะหแ 
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 

อรุณี ยศบุตร 

มหาวิทยาลัยมจ 

14.40-15.00 น. การจัดการการทองท่ียวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชน
บานมละนา อาํภอปางมะผา จังหวัดมฮองสอน 

ธาริกานตแ ธนัญชยะกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 

15.00-15.20 น. นวทางการพัฒนาธุรกิจละผลิตภัณฑแ฿หประสบ
ความสําร็จของรงงานถาฮงเถ อําภอมือง จังหวัด
ราชบุรี 

วันนิมิต สายสิทธิ ์
ดวงงิน ซ่ือภักดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.20-15.40 น. ศาสตรแพระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางมีสวน
รวม : กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจกษตรผสมผสานพื่อ
ความยั่งยืนเร ณ ชายดน ตําบลทัพพริก อําภออรัญ
ประทศ จังหวัดสระกว 

นงนุช ศรีสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 

15.40-16.00 น. ความพรอมดานบุคลากรสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน
ของสถานประกอบการ฿นขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พียง฿จ คงพันธแ 
ภัทราวรรณ วังบุญคง 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 



 

1878 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 4 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. จุรีพร จันทรแพาณิชยแมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
 รศ. นตรชนก บัวนาคมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูดํานินรายการ ผศ. พีรวิชญแ คําจริญ 
หองประชุมวิทยาการจดัการ 22.4.1 อาคาร 22 ช้ัน 4 วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. นวทางการส่ือสารความรู฿นครงการวจิัยบบกลุม

วิชาการ กรณีศึกษาครงการวิจยัภาย฿ตครงการการ
บริหารจัดการน้าํบบมีสวนรวมพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปุาพะยอม-
คลองทานะ จังหวัดพัทลุง 

ธนภัทร ต็มรัตนะกุล 
พัชลินจแ จีนนุน 

ชิดศักดิ์ กื้อรักษแ 
นพดล สาลีภชนแ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

13.20-13.40 น. การจัดการการส่ือสาร฿นการดูลผูสูงอายุของทศบาล
ตําบลขาพระงาม 

สิงหแ สิงหแขจร 
วรวุฒิ พึ่งพกั 
รัตนา บุญอวม 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบานสมด็จ

จาพระยา 
13.40-14.00 น. การจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมพื่อการพึ่งพาตนอง 

: กรณีศึกษาชุมชนหงหนึ่ง฿นจังหวัดพะยา 
กนกวรรณ อี่ยมชยั 
ดนชัย  ชอบจิตร 
อกพันธแ  คําภีระ 
สุรดช มืองมา 

วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีพะยา 

14.00-14.20 น. การประมินศักยภาพดานการจัดการลจิสติกสแ 
กรณีศึกษา : บริษัท ABC จํากัด 

ทมนี สุข฿ส มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทา 

14.20-14.40 น. วิถีชีวิตละอกลักษณแของชาวกะหรี่ยงสูผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัย 

สุธิดา บุตรขก มหาวิทยาลยัราชภฏั
พชรบุร ี

14.40-15.00 น. การ฿หความหมายละรูปบบกลยุทธแการตลาดการ
ทองที่ยวชิงสรางสรรคแ กรณีศึกษาวัดขนอน อําภอพ
ธาราม จังหวัดราชบุร ี

กัมปนาท พชรแกว 
มันสสินี บุญมีศรีสงา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.00-15.20 น. อิทธิพลของความสามารถ฿นการสรางพนัธมิตรทาง
ธุรกิจที่สงผลตอผลการดํานินงานของ วสิาหกิจชุมชน
฿นจังหวัดพชรบุรี 

ปิยธิดา  ขุมทอง 
วัชระ วชประสิทธิ ์
กฤตชน วงศแรัตนแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพชรบุร ี

15.20-15.40 น. นวทางการอยูรวมกันอยางสันติวิธขีองชุมชนที่อาศัย
อยูรอบรงเฟฟูาชวีมวล กรณีศึกษา : ชมุชนหมูบาน
สม็ดนอยละหมูบานสังก อําภอมือง จังหวัด
สุรินทรแ 

ชนัสนันทแ สนกลา 
สมพันธแ ตชะอธิก 

มหาวิทยาลัย 
ขอนกน 

15.40-16.00 น. การจัดการความปลอดภัยดานการทองที่ยว฿นขต
พื้นที่มืองพัทยา 

จุฬาลักษณแ พันธัง มหาวิทยาลัยบูรพา 

16.00-16.20 น. การสื่อสารพื่อการพัฒนาครือขายทางสังคมของกิจกรรม
ลีลาศพื่อสุขภาพผูสูงอายุ฿นขตอําภอมืองจังหวัด
จันทบุรี (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

รัจนแชีวาตแ ตั๋นติกุลวรา 
บดินทรแ ปใ้นบํารุงกิจ 
สมพงษแ สงมณียแ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราํเพ
พรรณ ี

 
 



 

1879 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 5 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. อาลัย จันทรแพาณิชยแมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 
 ผศ. รัตนา รุจิรกลุ อาจารยแพิศษ มหาวิทยาลยัทคนลยสีุรนาร ี
ผูดํานินรายการ ผศ. ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ 
หองประชุมวิทยาการจดัการ 22.4.2 อาคาร 22 ช้ัน 4 วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. บทบาททางการมืองของพระสังฆาธิการ฿นระบบการ

ปกครองบบประชาธิปเตย ฿นขตอาํภอมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

พระนัสชนะ มหามงฺคล 
(สางชาง) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย  

วิทยาขตศรีลานชาง 
13.20-13.40 น. ความรูความขา฿จที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดกี่ยวกับคอมพวิตอรแ พ.ศ. 2550 ฿น
การ฿ชคอมพวิตอรและระบบครือขายอินทอรแน็ต ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ปกาศิต จิมรอด 
ตราดุลยแ นรนิติผดุงการ 
พันธรัตนแ ศรีสุวรรณ 

นรินทรแ อุนกว 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

13.40-14.00 น. ความคิดห็นของประชาชนตอการดํานนิงานของ
ทศบาลมืองนางรอง อําภอนางรอง จงัหวัดบุรีรัมยแ 

นฤชา อันทามา 
วิษณุ ปใญญายงคแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

14.00-14.20 น. การจัดทําฐานขอมูลลจิสติกสแระบบขนสงสาธารณะ฿น
พื้นที่จังหวัดสระกวพื่อสนับสนุนการตัดสิน฿จดินทาง
ทองที่ยว 

ญาณิน พัดสภา มหาวิทยาลัยบูรพา 

14.20-14.40 น. ผูนําเทยกับสถียรภาพทางการมือง฿นสมัย
สงครามลกครั้งที่ 1 ละสงครามลกครั้งที่ 2 

ชนะศึก วิศษชัย. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

14.40-15.00 น. การจัดการปใญหาราคาผลเมตกต่ํา฿นพืน้ที่ภาค
ตะวันออก 

ชวรจนแ ยมกลิ่น 
กิจฐชต เกรวาส 

กฤษฎา นันทพ็ชร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

15.00-15.20 น. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมด็จจาพระยา 

อารีวรรณ อี่ยมสะอาด 
พนัส จันทรแศรีทอง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบาน
สมด็จจาพระยา 

15.20-15.40 น. สภาพการณแการส่ือสารพือ่กําหนดนวทางสูการฟื้นฟู 
อนุรักษแ สริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษาครงการธนาคารปูมา ศูนยแศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระบนอันนื่องมาจากพระราชดําริ 

สุทธินันทแ สตวถิ ี
ภารดี พึ่งสําราญ 

รัจนแชีวาตแ ตั๋นติกุลวรา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพ
พรรณ ี

15.40-16.00 น. การศึกษาพฤติกรรมละทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแพริก
ปรรูปของผูบริภค฿นขตภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนบนของประทศเทย 

จิตพิสุทธิ์ บปุผาพันธุแ มหาวิทยาลัย 
กษตรศาสตรแ 

16.00-16.20 น. ขอสนอนะสําหรับการจัดงานวิ่งระยะเกลพื่อตอบสนอง
ความตองการของนักทองที่ยวชิงกีฬา 

พงศกร ตยีรถแวัฒนานนทแ 
สุวารี นามวงคแ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตรแ 

 
 
 



 

1880 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 6 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ. สุมธ กนมณ ี มหาวิทยาลยัขอนกน 
 ดร. อุษณียแ มงคลพิทักษแสุขมหาวิทยาลยักริก 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ พชรรตันแ สุทธิทพ 
หองประชุม 22.8.1 (อาคาร 22 ช้ัน 8) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. มดลความสัมพันธแชิงสาหตุของปใจจยัที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการจัดบรกิารสุขภาพดานการพทยแผนเทย 
ของรงพยาบาลชุมชน฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนบน (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

วัชรินทรแ บุญรักษา 
จิตติ กิตติลิศเพศาล 

ปณิธี การสมดี 
ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

13.20-13.40 น. ปใจจัยชิงสาหตุการพัฒนาผูจัดหาที่มีอิทธิพล฿นซอุปทาน 
ละสงผลตอประสิทธิภาพการดํานินงานของผูจัดหา
สินคาหางสรรพสินคาทองถิ่น฿นประทศเทย 

พงษแทพ ภูดช มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 

13.40-14.00 น. การ฿ชกิจกรรมบบมีสวนรวมดย฿ชการละลนพื้นบาน
พื่อพัฒนาทักษะการฟใง-การพูดภาษาองักฤษของด็กเทย
บิ้ง ตําบลคกสลุง อําภอพัฒนานิคม จงัหวัดลพบุรี 

พิจิตรา อีย่มสมัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทพสตรี 

14.00-14.20 น. กลยุทธแทางการตลาดที่สงผลตอการลือกซ้ืออาหารสุนัข
ของผูบริภค฿นจังหวัดนนทบุร ี

วชิรา ฉัตรบ็ญญรงคแ 
ประภัสสร กิตติมน 

มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษแ 

14.20-14.40 น. ความตองการดินทางทองที่ยวของผูพิการทางสายตา 
กรณีศึกษา: นักรียนรงรียนธรรมิกวิทยาพชรบุรี 

กัลยา สวางคง มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยแ 

14.40-15.00 น. การสืบทอดอาํนาจทางการมือง฿นกลุมประทศอาซียน: 
ผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคม 

กษวดี  นื่องศร ี มหาวิทยาลัยบูรพา 

15.00-15.20 น. การประยุกตแ฿ชตนทุนกิจกรรม฿นธุรกิจรงงานอาหารปรรูป วัชรินทรแ วิชัยดษิฐแ 
บุญฑริกา ฿จกระจาง 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทรแ 

15.20-15.40 น. การส่ือสารกับการตอรองอาํนาจละการสรางอัตลักษณแ
ของคนพลัดถิ่น฿นพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น: 
กรณีศึกษา สมสรนครราชสีมา มาสดา อฟซี ละบุรีรัมยแ 
ยูเนต็ด (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

จิรพัฒนแ ทพล มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแ 

15.40-16.00 น. การจัดการลจิสติกสแของกระจี๊ยบขยีว กรณีศึกษา : 
ตาบลลาลูกบวั อาภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

วราภรณแ สารอินมูล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1881 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมการศึกษา ห๎องที่ 1 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. บรรจบ บุญจันทรแมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผศ.ดร. กิตติพงษแ ลือนามมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ พัชชยา ทรงสี่ยงเชย 
หองประชุมวิทยาการจดัการ 4 (หองภาษากาหลี อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. ปใจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการ

สถานศึกษาพอพียง฿นรงรียน สังกัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

ทวีศักดิ์ ธาตุชัย 
นวัตกร หอมสิน 

ประพรทิพยแ คุณากรพิทักษแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธาน ี

13.20-13.40 น. การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นการ
ดํานินงานระบบการดูลชวยหลือนกัรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา฿นจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ละตราด 

รักศักดิ์ คุมชนมแ 
สุรียแมาศ สุขกส ิ

อัมพวัน ประสริฐภักดิ ์

มหาวทิยาลยัราชภัฏราํเพ
พรรณ ี

13.40-14.00 น. การพัฒนาชุดฝึกการขียนตวัอักษรจีนพื่อพัฒนา
ทักษะดานการขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

กฤษดา กฤตมธกุล 
ณัฐปภัสรแ พงษแพนพ็ก 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 

14.00-14.20 น. มดลสมการครงสรางทักษะของผูบริหาร
สถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอรงรียน
คุณภาพ สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลย ขต 2 

อุษณียแ สีกวตู 
สาวนี สิริสุขศิลป 

มหาวิทยาลัย 
ขอนกน 

14.20-14.40 น. ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําชิงสรางสรรคแกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานกังานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต 1 

ภราดร มาซานนทแ 
สาวนี สิริสุขศิลป 

 มหาวิทยาลยั 
ขอนกน 

14.40-15.00 น. การศึกษาประสบการณแการจัดการรียนรูนาฏศิลป
เทย฿นตางดน กรณีศึกษา รงรียนนาฏศิลป วัดธัม
มาราม นครชิคาก ประทศสหรัฐอมริกา 

รัตนะ พูนกษม 
กิตติ คงตุก 

เอยรศ บุญฤทธิ ์

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแ 

15.00-15.20 น. พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา: กรณีศึกษาการสอน
ทคนิคเวอลินนวเทยดิมของครูกวิทยแ ขันธศิริ 

จิราพัชร ลิศศิวาพร 
ปรีญานันทแ พรอมสุขกุล 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

15.20-15.40 น. การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการรยีนดย฿ช
กระบวนการวจิัยพือ่ปฏิรูปการรียนรูบบนนผูรียน
ป็นสําคัญละการติดตามลกปลี่ยนรียนรู : 
กรณีศึกษารงรียนตํารวจตระวนชายดน฿นสังกัดที่ 
23 (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

ศิริดา บุรชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 



 

1882 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมการศึกษา ห๎องที่ 2 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. พชรสดุา ภูมิพันธุแมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ดร. อรอุมา ปราชญแปรีชามหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ ชิดชนก ปรีชานันทแ 
หองประชุมวิทยาการจดัการ 9 (หองประชุม 13.12 อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ฿นจังหวัดระยอง จันทบุรี ละ
ตราด 

ประสาน จันทรแดาสุด 
สุรียแมาศ สุขกส ิ

อัมพวัน ประสริฐภักดิ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําเพพรรณ ี

13.20-13.40 น. ความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมองคแการกับรงรียน
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา ฿นสังกัดสาํนักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนกน ขต 5 

ประดิษฐแ ศรีวงษแชัย 
สาวนี สิริสุขศิลป 

มหาวิทยาลัย 
ขอนกน 

13.40-14.00 น. การพัฒนาชุดบทรียนพื่อสงสริมการรียนรูภาคปฏบิัติ
ดย฿ชปใญหาป็นฐานบบออนเลนและบบออฟเลนแ ที่
มีระบบสริมศักยภาพ฿นการรียนรู 

รัฐพร กลิ่นมาล ี
ดวงกมล พธิ์นาค 
มนตแชัย ทียนทอง 

มหาวิทยาลัย
ทคนลยี 

พระจอมกลา 
พระนครหนือ 

14.00-14.20 น. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา฿นศตวรรษที่ 21       
กับความรับผิดชอบตอสังคม ฿นกลุมพฒันาคุณภาพ
การศึกษารักษแชัยมงคล สังกัดสํานักงานขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยอ็ด ขต 3 

ธรรมกยีรติ พรหมจนัทรแ 
สาวนี สิริสุขศิลป 

มหาวิทยาลัย 
ขอนกน 

14.20-14.40 น. ผลการ฿ชกิจกรรมการรยีนรูตามนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตรแที่ชื่อมยงกับชีวิตจริง รื่องกราฟ พื่อ
สงสริมการรูร่ืองคณิตศาสตรแ สําหรับนักรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กมลวรรณ มีทียม 
วนินทร สุภาพ  

อุมารินทรแ ปิ่นตบตง 

มหาวิทยาลัยนรศวร 

14.40-15.00 น. มนทัศนแที่คลาดคลื่อนทางศรษฐศาสตรแของนักรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวจิัยชิงคุณภาพ 

สรพงษแ จริญกฤตยาวุฒิ 
ชรินทรแ มั่งค่ัง 

นงยาวแ นาวรัตนแ 

มหาวิทยาลัย 
ชียง฿หม 

15.00-15.20 น. การบริหารสถานศึกษาดย฿ชหลักธรรมาภิบาลที่สงผล
ตอองคแการหงการรียนรู฿นสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ขต 17 

ภาธรณแ สิรวรรธกุล 
ธนิก คุณมธีกุล 

ธีรศักดิ์ อินทรมาตยแ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําเพพรรณ ี

15.20-15.40 น. ผลการจัดประสบการณแพื่อพัฒนาทักษะภาษาเทย ดย฿ช
หลักการรียนรูสมองป็นฐานของด็กปฐมวัย 

กัลยณัฏฐแ พงเพรี 
พอจตนแ ธรรมศิริขวัญ  

อังคณา กุลนภาดล 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
ราชนครินทรแ 

 
 
 
 
 



 

1883 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมการศึกษา และอื่น ๆ ห๎องที่ 3 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. สุวิมล ตั้งประสริฐมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ดร. สมกียรติ ทานอกมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูดํานนิรายการ อาจารยแ ชลิตา ควกลาง 
หองประชุมวิทยาการจดัการ 7 (หองประชุม 13.11 อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. กระบวนการรียนรูดย฿ชปใญหาป็นฐาน฿นการสงสริม

ความขมข็งของชุมชน฿นภาคตะวันออก 
กิจฐชต เกรวาส มหาวิทยาลัยบูรพา 

13.20-13.40 น. ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
รงรียนมัธยมศึกษา 

นิศรา มูลวรรณ 
นริศ สวัสด ี

จนจบ สุขสงประสิทธิ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําเพพรรณ ี

13.40-14.00 น. ความสัมพันธแระหวางทักษะภาวะผูนําดาน Soft Skills 
ของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของ
วิทยาลยัสังกัดอาชวีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 

ดวงกมล สุนทรพินิจ 
สาวนี สิริสุขศิลป 

มหาวิทยาลัย 
ขอนกน 

14.00-14.20 น. การขับคลื่อนนยบายอลกอฮอลแ฿นประทศเทย ปญา ทรรทรานนทแ มหาวิทยาลัยบูรพา 
14.20-14.40 น. ระบบคํารียกผี฿นภาษาเทดํา (ตีพิมพแฉบับพิศษ) ฐานะมนตรแ กลิ่นจันทรแดง มหาวิทยาลัยนรศวร 
14.40-15.00 น. กลยุทธแการสื่อสารภาพยนตรแนอกกระสผาน สื่อออนเลนแ: 

กรณีศึกษาฟซบุ฿กพจ 
กิ่งกาญจนแ กิดกว 
วฬุรียแ มธาวีวินิจ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแ 

15.00-15.20 น. การบริหารจัดการการสดงนาฏศิลปสูชมุชนของ
รงรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานขตบางคอหลม 
กรุงทพมหานคร 

กิรณา เชยสาล ี
 

มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตรแ 

15.20-15.40 น. การศึกษาการจัดการองคแกรทางศิลปวฒันธรรม 
กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต 

มัทนา วิเลลักษณแ 
รัชนีกร ซวัง 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแ 

15.40-16.00 น. การศึกษาการขารวมกิจกรรมการ฿ชวลาวางดวยการ
ตนรําตาตเอชิ่นชีที่มีตอการพัฒนาจิตตปใญญาของนิสิต 

นพรัตนแ ศุทธิถกล มหาวิทยาลัย 
กษตรศาสตรแ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1884 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ีห๎องที่ 1 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ณภัทร นอยน้ํา฿สมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผศ. ศิริพร หงสแพันธแนักวิชาการอิสระ 
ผูดํานินรายการ ดร. รุงกานตแ มสูกภาส 
หองวิทยาการจัดการ 5 (อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. การวางผนงานกอสรางถนนดย฿ชทคนลยี

คอมพิวตอรแ 4 มิต ิ
ทอดธิดา ทิพยแรัตนแ 

ยศศักดิ์ชัย พิชยัณรงคแ 
ยิ่งยง รุงฟูา 

มหาวิทยาลัยทคนลยี
ราชมงคลตะวันออก 

13.20-13.40 น. การประมาณราคากอสรางอาคารดย฿ชทคนลยี
คอมพิวตอรแ 5 มิต ิ

ทอดธิดา ทิพยแรัตนแ 
ยศศักดิ์ชัย พิชยัณรงคแ 

ยิ่งยง รุงฟูา 
อรวรรณ จันทรแนอย 

มหาวิทยาลัยทคนลยี
ราชมงคลตะวันออก 

13.40-14.00 น. ระบบสารสนทศสมด็จพระจาตากสินมหาราชบน
ระบบปฏิบัตกิารอนดรอยดแ 

ณภัทรกฤต จันทวงศแ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

14.00-14.20 น. การลดตนทุนการผลิตมะมวงน้ําดอกเมดย฿ชทคนลยี
ปุยสั่งตัด 

ประวช ช้ือวงษแ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทรแ 

14.20-14.40 น. การผลิตสบูรังเหมรวมกับดินละหินภูขาเฟ จังหวัด
บุรีรัมยแ 

จินดาพร สืบขาํพชร 
รุงรือง งาหอม 

คณิตตา ธรรมจริยวงศา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

14.40-15.00 น. การศึกษาปริมาณละประภทของดอกเม จาก
ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ ละพระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พื่อ
พัฒนาป็นผลิตภัณฑแสบู 

รุงรือง งาหอม 
จินดาพร สืบขาํพชร 

คณิตตา ธรรมจริยวงศา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

15.00-15.20 น. การยอมรับระบบการปลูกขาวพดลี้ยงสัตวแดยวิธีการเม
ผาศษพืชละหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วของกษตรกร฿น
พื้นที่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงบบครงการหลวงมสลอง 
อําภอมฟูาหลวง จังหวัดชียงราย 

พิณทิพยแ ดงเฝ 
พหล ศักดิ์คะทัศนแ 

นครศ รังควัต 
สายสกุล ฟองมูล 

 

มหาวิทยาลัยมจ 

15.20-15.40 น. การพัฒนาระบบสารสนทศสนทางหลงทองที่ยว
ชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมยแ                
ผานทคนลยีคิวอารแคด 

พิชิต วันด ี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

 
15.40-16.00 น. การสรางละหาประสิทธภิาพของครื่องอัด฿นการปร

รูปผลิตภัณฑแปลาราของกลุมกษตรกรอาํภอสลภูมิ 
จังหวัดรอยอ็ด 

สิทธดช หมอกมีชยั 
ศศิกาญจนแ หมอกมีชัย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรอยอ็ด 

 

 
 
 

https://plus.google.com/u/0/117971531954747605752?prsrc=4


 

1885 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมนาฏศิลป์และการแสดง ห๎องที่ 1 (ผลงานสร๎างสรรค๑) 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ. พจนแมาลยแ สมรรคบุตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ดร. เพรจนแ ทองคําสุกสํานักราชบณัฑิต 
 ผศ.ดร. นวลรวี กระตายทองมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูดํานินรายการ ผศ.รขา อินทรกําหง 
หองประชุมสุวัจนแ 2 (อาคาร 31 ช้ัน 3) วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.30-14.00 น. ศรีสาธรสะออนคราช กนกวรรณ ซตียว 

จิราภรณแ จิว๋นุช 
พัณณิตา หัดสูงนิน

หฤทัย นยัมกขแ 

วิทยาลยันาฏศิลป
นครราชสีมา 

14.00-14.30 น. นาฏยศิลปสงสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ ชลาลัย วงศแอารียแ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

14.30-15.00 น. ชาติพันธุแ฿นอุทยานธรณีคราช (ตีพิมพแฉบับพิศษ) รัตติกร ศรีชัยชนะ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

15.00-15.30 น. ดีดสะบารังกา฿หญ (ตพีิมพแฉบบัพิศษ) นัยนแปพร ชุตภิาดา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

15.30-16.00 น. สวงฮือฮักสองฝใ่งขง นฤมล จิตตแหาญ 
ชลาลัย วงศแอารียแ 
สาวรัตนแ ทศศะ 
ภูวนัย กาฬวงศแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

16.00-16.30 น. บรรพกาลจันทรแงาม สมศักดิ์ บัวบุตร วิทยาลยันาฏศิลป
นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1886 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ห๎องที่ 7 
 

ผูทรงคุณวุฒิ ผศ. ศิริพร หงสแพันธแนักวิชาการอิสระ 
 ผศ.ดร. พลานุช คงคามหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 
ผูดํานินรายการ ดร. กนก บุญศักดิ ์
หองวิทยาการจัดการ 2 (หอง 22.11 อาคาร 22 ช้ัน 1) วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
09.00-09.20 น. การพัฒนาสื่อ฿หความรู฿นการบรกิารซอมบํารุง

คอมพิวตอรแบื้องตน 
จักรรวี สงจันทรแ มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครราชสีมา 
09.20-09.40 น. ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี ที่ปฏิบัติงาน

฿นสถานประกอบการ ฿นขตอาํภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ธนชัย กะตะศิลา 
พิทยา ผอนกลาง 

บญจวรรณ รักษแสุธ ี

มหาวิทยาลัย 
วงษแชวลิตกุล 

09.40-10.00 น. ทองถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการมือง : ภาพสะทอนปใญหาการ
พัฒนาการมืองภาคประชาชน฿นรื่องสั้นรางวัลพานวนฟูา 

วุฒินันทแ ชัยศร ี มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.00-10.20 น. การสงสริมศักยภาพการจัดการความรูพื่อการพึ่งตนอง
ของชุมชนบานตย ตําบลกระบื้อง฿หญ อําภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

มานิตยแ อรรถชาต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. ทคนลยีสารสนทศพื่อการพัฒนาการจัดการความรู
ภูมิปใญญาทองถิ่น฿นการผลิตขาวปลอดภัยที่ยั่งยืนอําภอ
ฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ฉลิมชัย หลอวงศแตระกูล 
พนิดา หลอวงศแตระกูล 
วีรวัตร นามานุศาสตรแ 

กนกพร ฉิมพล ี

มหาวิทยาลัยทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 

10.40-11.00 น. การวิจยัชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมพือ่ฟื้นฟูยาน
การคาถนนจอมพล มืองกานครราชสมีา 

นิคม บุญญานุสิทธิ ์ มหาวิทยาลัยทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 

11.00-11.20 น. การพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข ฿นชุมชน
ของนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

อรรถวิทยแ สิงหแศาลา
สง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.20-11.40 น. การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารตามนวทางศรษฐกจิสรางสรรคแ 
วิสาหกจิชุมชนกลุมขาวตังขาวตน อําภอนนเทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ลักขณา สกุลลขิรศสีมา 
พรพล รมยแนุกูล 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1887 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  ห๎องที่ 8 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ชคัตตรยั รยะสวัสดิ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผศ. อัจฉราพรรณ ตั้งจาตรุสภณมหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ วันวิสาขแ ธรรมวิชา  
หองวิทยาการจัดการ 5  (อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
09.00-09.20 น. นวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการ

ทองที่ยวชิงวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของคน฿น
ชุมชนทองถิ่นพื่อการพัฒนา ฿นอําภอสูงนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

พรทิพยแ รอดพน 
วรอนงคแ ถทองคํา 
นวินดา  ซ่ือตรง 

พิมพแนิภา รัตนจันทรแ 

มหาวิทยาลัยทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 

09.20-09.40 น. การศึกษานวนมการจัดการความรู฿นประทศเทย ระบิล พนภยั 
อัจฉราวรรณ ทาวดอน 
ปราณี สกุลลิขรศสีมา 

มหาวิทยาลัยทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 

10.00-10.20 น. ผลกระทบของประสิทธภิาพการบริหารความส่ียงที่
สงผลตอความสําร็จ฿นการดํานินงานของธุรกิจ SMEs ฿น
จังหวัดนครราชสีมา 

ชุติมา วุฒิสิงหแชัย มหาวิทยาลัยทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 

10.20-10.40 น. การศึกษาศักยภาพชิงพื้นที่ดานการขนสง
ขาวปลือกเปยังรงสีขาวดวยกระบวนการลําดับชั้น
ชิงวิคราะหแบบฟใซซีรวมกับระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตรแ (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

นวพร ฝอยพิกุล 
สรชินี กวธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

10.40-11.00 น. การออกบบตวัการแตูนสัญลักษณแทองถิ่นสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑแภาย฿ตนวคิดศรษฐกิจสรางสรรคแ ฿นขต
พื้นที่ตําบลหมื่นเวย จังหวัดนครราชสีมา (ตีพิมพแฉบับ
พิศษ) 

สุธิดา วรรธนะปกรณแ 
ภักดี ปรีดาศักดิ์ 
พีนาลิน สารยิา 

สุทธิชาต ิ฿จชอบสันทยีะ 
นุสรา ทองคลองเทร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.00-11.20 น. ผลกระทบของการสนับสนนุองคแกรละความรู
ความสามารถของนกับัญชีที่มีตอประสิทธภิาพการทํางาน
ของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือ 

อารญา พรหมมีชัย 
พลานุช คงคา 

มหาวิทยาลัยทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 

11.20-11.40 น. การรับรูคุณภาพการ฿หบริการของผูปุวยที่รับบริการ
จากรงพยาบาลอกชน ฿นจังหวัดนครราชสีมา : การ
วิคราะหแดยมดล SERVQUAL (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

นลินทิพยแ งินสูงนิน 
ธัชวิศวแ พนสิงหแ  

สรวียแ สม฿จ  
บุษยา วงษแชวลิตกุล 

สิริรัตนแ ฉัตรสุชา 

มหาวิทยาลัย 
วงษแชวลิตกุล 

11.40-12.00 น. การสรางละบริหารจัดการศูนยแรียนรูคราชมือง
ตนบบศรษฐกิจพอพียง 

อกราช หนูกว 
อกรัตนแ อกศาสตรแ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

 
 
 
 



 

1888 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  ห๎องที่ 9 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ. อกรัตนแ อกศาสตรแมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผศ. จักรกฤช จียวริิยบุญญามหาวิทยาลยัขอนกน 
ผูดํานินรายการ อาจารยแ อิศริยแ ดชตานนทแ  
หองวิทยาการจัดการ 7 (อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
09.00-09.20 น. ผนงานวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการจัดการ

ความรูระบบการบริหารจัดการงานวจิัยพื่อการวิจัยละ
พัฒนาชิงพื้นที่อยางยั่งยืนจากการขบัคลื่อนชิงบูรณา
การภารกิจการวิจยัละบริการวิชาการกทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา : กรณีศึกษาการวจิัย
ละพัฒนาวิสาหกจิชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

ทวี วัชระกียรติศักดิ ์
สุภาพร ลกัษมีธนสาร 
สุวรรณา ตชะธีระปรีดา 

ชิตวรา บรรจงปร ุ
วิภาวี พูลทว ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

09.20-09.40 น. การวิจัยบูรณาการการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
บบองคแรวมพื่อสรางความขมข็งของชุมชนอยาง
ยั่งยืน พื้นที่ตาํบลรังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

สุวรรณา ตชะธีระปรีดา 
ทวี วัชระกียรติศักดิ ์

ศิริพร ลิศยิ่งยศ 
ชิตวรา บรรจงปร ุ
สุรัตนแ หงษแเทย 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

09.40-10.00 น. วิคราะหแความสัมพันธแของกลยุทธแการตลาดที่มีผลตอ
การต้ัง฿จซ้ือผลิตภัณฑแมะขามทศปรรูป (ตีพิมพแฉบับ
พิศษ) 

พวงพรภัสสรแ วิรยิะ 
สุภาพร ลกัษมีธนสาร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.00-10.20 น. ยุทธศาสตรแการยกระดับคุณภาพการศึกษาของรงรียน
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษา ประถมศกึษานครราชสีมา 
ขต 2 (ตีพิมพแฉบบัพิศษ) 

กานตแ นตรกลาง มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. การพัฒนาความสามารถ฿นการขียนครงราง
วิทยานพินธแของนักศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตรละการ
สอนดยการจัดการรียนรูบบมีสวนรวม (ตีพิมพแฉบบั
พิศษ) 

สมกียรติ ทานอก 
สมบูรณแ ตันยะ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.40-11.00 น. การสงสริมการจัดการตลาดทองท่ียวพื่อตรียมความ
พรอม฿นการรองรับนักทองที่ยวบบ  Slow Tourism 
กลุมผูสูงอายุ ดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿น
จังหวัดนครราชสีมา 

กรองทิพยแ ชยัชาญ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.00-11.20 น. ศักยภาพ ทุนชุมชน฿นการกเขปใญหาพื่อพัฒนา
หมูบานลาหลัง อาภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
(ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

สกุล วงษแกาฬสินธแ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.20-11.40 น. การพัฒนาตราสินคาละการสรางบรนดแผลิตภัณฑแ
ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑแผาฝูาย ตาํบลสุขเพบูลยแ 
อําภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ศิววิชญแ จั้นอรัญ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.40-12.00 น. ความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการ฿นตลาด
ตองชม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง 1 
ละ ½ 

สุธานันธแ พธิ์ชาธาร 
สุธาสินี พธิ์ชาธาร 

จารวุรรณ พนมจีระสวัสดิ ์
นวพร ฝอยพิกุล 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 



 

1889 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมการศึกษา ห๎องที่ 4 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. กรองทิพยแ นาควิชตรวิทยาลัยนครราชสมีา 
 ดร. อลงกต ยะเวทยแมหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 
ผูดํานินรายการ ดร. ศุภชานันทแ วนภ ู
หองประชุมวิทยาการจดัการ 4 (หองภาษากาหลี อาคาร 13 ช้ัน 1) วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
09.00-09.20 น. การศึกษาปใญหาละนวทางการกปใญหาการจัดการ

การสื่อสารบบบูรณาการ฿นการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆแ ขตอําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พระมหาณรงคแ จันทรชัย 
สุวิมล ตั้งประสริฐ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

09.20-09.40 น. การศึกษาการ฿ชพจนานุกรมละปใญหาการ฿ช
พจนานุกรม฿นการปล 2 นักศึกษาวิชาอกภาษาจีนชั้น
ปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 

รุจิรา ศรีสุภา 
วิชมัย อิ่มวิศษ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

09.40-10.00 น. การพัฒนากจิกรรมครงการป็นฐาน฿นการรียนรู ร่ือง
การขียนผนธุรกิจสื่อการศึกษา วิชาธุรกิจ
สื่อการศึกษาพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กิติกร ทิพนัด มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.00-10.20 น. ปใจจัยที่สงผลตอความครียดของนักรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสาํนักงานขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 31  

วนิดา ดนด ี
สมกียรติ ทานอก 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. การจัดการความรูภูมิปใญญาทองถิ่นการผลิตขาวปลอดภัย
฿หเดมาตรฐาน GAP ฿นพื้นที่ทุงสัมฤทธิ ์จังหวัด
นครราชสีมา 

คธาวธุ พลคตร มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.40-11.00 น. การพัฒนารูปบบการรียนบบหองรียนกลับดาน
บบรวมมือกัน฿นรายวิชาการอานพือ่ความขา฿จ 

ธนศรษฐ ชะวางกลาง 
สุขสรรพแ ศุภศรษฐสรี 

มหาวิทยาลัย
ทคนลยีสุรนารี 

11.00-11.20 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียน หนวยการรียนรู การ
คลื่อนที่ของวัตถุ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 
ละจิตวิทยาศาสตรแของนักรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จากการจัดการรียนรูบบสืบสาะหาความรู 7 ขั้น 

มัณฑณา ชื่นรัมยแ 
วิราวรรณแ ชาติบุตร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.20-11.40 น. การศึกษาการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿นการครอง
ตน ครองคน ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอน฿นสถานศึกษา สังกดัสํานักงานขต
พื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต 3 

พรทิพยแ ทบธรรม 
พชรสุดา ภูมิพันธุแ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.40-12.00 น. การศึกษาภาวะผูนําการปลี่ยนปลงของผูบริหารรงรียน
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอด฿นประทศเทย 
฿นพระบรมราชูปถัมภแ ตามความคิดห็นของครูผูสอน 

สมบัติ กุมลาชยั 
พชรสุดา ภูมิพันธุแ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
 



 

1890 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมนาฏศิลป์และการแสดง ห๎องที่ 2 (ผลงานวิจัย) 
 

ผูทรงคุณวุฒิ รศ. พจนแมาลยแ สมรรคบุตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ดร. เพรจนแ ทองคําสุกสํานักราชบณัฑิต 
 ผศ.ดร. นวลรวี กระตายทองมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
ผูดํานินรายการ ดร. จิรพัฒนแ ทพล 
หองประชุมสุวัจนแ 2 (อาคาร 31 ช้ัน 3) วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
09.00-09.30 น. นาฏยประดิษฐแ ชุดผาทอกะหรี่ยง จิตสุภวัฒนแ สาํราญรัตน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพชรบุร ี
09.30-10.00 น. นวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานพื่อ

สงสริมสุขภาพผูสูงอายพุื้นที่ตําบลบานยาง อาํภอพุท
เธสง จังหวัดบุรีรัมยแ (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

ชลาลัย วงศแอารียแ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

10.00-10.30 น. การสรางสรรคแการสดงชุด ชาติพันธุแ฿นอุทยานธรณี
คราช (ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

รัตติกร ศรีชัยชนะ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.30-11.00 น. วิจัยนาฏศิลปสรางสรรคแ ชุด ดีดสะบารงักา฿หญ 
(ตีพิมพแฉบับพิศษ) 

นัยนแปพร ชุตภิาดา มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.00-11.30 น. นาฏยประดิษฐแการสดงขนชุด พาลีกีย้วนางมณฑ พิชษฐแ ออนสําล ี
หฤทัย นยัมกขแ 

วิทยาลยันาฏศิลป
นครราชสีมา 

11.30-12.00 น. การศึกษานวคิด฿นการพัฒนาการสดงภูเทสามผา 
ประกอบการบรรลงด่ียวกีตารแคลาสสกิ 

รขา อินทรกําหง มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. กระบวนการพัฒนานยบายสาธารณะพื่อสุขภาพบบ

มีสวนรวมระดับตําบล จังหวัดพะยา 
กนกวรรณ อี่ยมชยั 

ฉลิมพล กเา฿จ 
พัชรบูรณแ ศรีวิชัย 

วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีพะยา 

13.20-13.40 น. ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จ
ซ้ืออาหารปรรูปทางการกษตรของผูปกครองรงรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 

อัมพร ชวยสุข 
ธีรพันธแ สงวนวงศแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูก็ต 

13.40-14.00 น. ปใจจัยการซ้ือสินคาออนเลนและคุณภาพว็บเซตแที่
สงผลตอการตัดสิน฿จซื้อสินคาจากว็บเซตแลาซาดาของ
ผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

กิตติวัฒนแ จิตรวัตร 
นิตนา ฐานิตธนกร 

มหาวิทยาลัยกรุงทพ  

 
 
 
 
 



 

1891 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 

13.00-13.20 น. การพัฒนากจิกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง จาํนวน
จรงิ ดย฿ชการรียนบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือ
รายบุคคลสริมดวยกระบวนการกปใญหาของพลยาตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละความสามารถ฿นการกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ศศิวัฒนแ สุริยะกนทราย 
ศรีสุรางคแ ทีนะกุล 

สมชาย วรกิจกษมสกุล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธาน ี

13.20-13.40 น. การรับรูคุณคาดยรวม ความดึงดูด฿จของตัวลือก ละ
การออกบบฟอรแนิจอรแที่สงผลตอการตัดสิน฿จซ้ือ
ฟอรแนิจอรแตกตงบานของผูบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

อิสรียาพร พรหมหาญ 
นิตนา ฐานิตธนกร 

มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ดร. ปิยมาศ สุรภพพิศิษฐ๑ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. ความฉลาดทางอารมณแ ความสามารถ฿นการสื่อสารความ

ผูกพันละความพึงพอ฿จ฿นงาน ละบรรยากาศ฿นองคแกรที่มี
อิทธพิลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอกชน
฿นกรุงทพมหานคร 

พัณณแชิตา  
         รุงหิรัญธนากิตติ ์

นิตนา ฐานิตธนกร 

มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

13.20-13.40 น. สภาพการบริหารงบประมาณ฿นรงรียน สังกัด
สํานักงานขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
ขต 3 

นุชา มาตหนองวง 
ศิราณี จุฑปะมา 

ประคอง กาญจนการุณ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎบุรีรัมยแ 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑ ดร. สุธาสินี โพธิ์ชาธาร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. ปใจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอความผูกพันของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการหงมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมด็จ
จาพระยา 

วุทธิมธวแ กื้อกอบ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบานสมด็จ

จาพระยา 
13.40-14.00 น. รูปบบการสงสริมสุขภาพของผูสูงอายุ฿นองคแการบริหาร

สวนตําบลรองคาะ อาํภอวังหนือ จังหวัดลําปาง 
อัจฉรา มฆสวุรรณ 
ขจรศักดิ์ วงศแวิราช 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑เมตตา ดีเจริญวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. วงซอลองนาน คณะชอกวจริญศิลป บานสมุน 

ตําบลดู฿ต อําภอมือง จังหวัดนาน 
นริศรา พันธุแธาดาพร มหาวิทยาลัยทคนลยี

ราชมงคลธัญบุรี 
13.20-13.40 น. การปิดรับสือ่การ฿ชประยชนและความพึงพอ฿จกม

ปกมอนกของวยัรุน฿นอําภอมือง จังหวัดจันทบุร ี
สริยาภา คันธวัลยแ 

หมือนฝใน คงสมสวง 
มหาวทิยาลยัราชภัฏราํเพ

พรรณ ี

 
 
 
 



 

1892 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑ เอกราช หนูแก๎ว วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 

13.00-13.20 น. ศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ 
SMEs0  ที่สามารถพัฒนาสูศรษฐกิจสีขียว ขต
ภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนบน 1 

วิลัยพร ยาขามปูอม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลย 

13.20-13.40 น. การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมบบมีสวนรวมพื่อ
พิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทศบาลตําบลกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

อัจฉรา มฆสวุรรณ 
บุญฑวรรณ วิงวอน 
ขจรศักดิ์ วงศแวิราช 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

 
กลุํมวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑ ดร. นิรันดร๑ คงฤทธิ์  วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 

13.00-13.20 น. การศึกษาปใญหาการจัดการรียนการสอน฿น
รายวิชาการจัดการครือขาย: นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวตอรแ 

อมร จือตี ๋
สะเบพร อาจศร ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
กาญจนบุร ี

13.20-13.40 น. การพัฒนาความสามารถ฿นการ฿หคาํอธิบายชิง
วิทยาศาสตรแดย฿ชประด็นทางสังคมที่กี่ยวนื่อง
กับวิทยาศาสตรแของนักศึกษาครู สาขาวชิา
วิทยาศาสตรแทัว่เป คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏชยัภูม ิ

วิชชุตา อวนศรีมือง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชยัภูม ิ

 

กลุํมการศึกษา 
 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑ ชยพล ธงภักดี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 

13.00-13.20 น. การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแรื่อง อนุพันธแ
ของฟใงกแชัน ละการประยุกตแ ตามรูปบบการรียนรูบบ
คนพบ ดย฿ชทักษะ 7 ส สริมดวยชุดฝึกทักษะที่นน
กระบวนการกปใญหาของพลยาละปรกรม The 
Geometer’s Sketchpad ของนกัรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

ชาญชัย หาญสีนาด 
สมชาย วรกิจกษมสกุล 

วัลลภ หมวงษแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธาน ี

13.20-13.40 น. การวิคราะหแมดลสมการครงสรางของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การรูคณิตศาสตรแผานการรียนรูดวยตนองของนักรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ทรรศนียแ วงคแคํา 
ปกรณแ ประจันบาน 

มหาวิทยาลัย
นรศวร 

13.40-14.00 น. ทักษะการบริหาร฿นศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทรแ ขต 3 

บุญสง กรุงชาลี 
ตาภรณแ วียงวิศษ 

ศรีพ็ญ พลดช 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

14.00-14.20 น. การปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละความสามารถ฿น
การกปใญหาของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดย฿ชวธิี
สอนบบบูรณาการรวมกับศิลปะละวธิีสอนบบปกติ 

ชรินทรแทิพยแ บัติสูงนิน 
ประสิทธิ์ ปุระชาต ิ
วันวิสาขแ ลิจวน 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทพสตรี 



 

1893 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ดร. ลลิตา ธงภักดี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 

13.00-13.20 น. การพัฒนากจิกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ ร่ือง 
อัตราสวนตรีกณมิติ ดย฿ชรูปบบซิปปาสริมดวย
ปรกรมจีอจีบราของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วิทยา สนาสถียร 
สมชาย วรกิจกษมสกุล 

ศรีสุรางคแ ทีนะกุล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธาน ี

13.20-13.40 น. ความสัมพันธแระหวางความคิดห็นตอภาวะผูนําชิง
สรางสรรคแของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

สุภาพร สืบทพ 
พียงข ภูผายาง 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชยัภูม ิ

13.40-14.00 น. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูนํานักรียน฿น
ศตวรรษที่ 21 ของรงรียนระดับประถมศึกษา 

ณรงคแชัย ธนกิจภาคิน 
ชวิศ จิตรวิจารณแ 
สมกตุ อุทธยธา 

ชุฏิภัคศแ ขมวิมุตติวงศแ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชียง฿หม 

14.00-14.20 น. ปใจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นรงรียนพระ
ปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา : การวจิยัผสานวธิี 

อรัญญา กวหลา 
เพศาล วรคํา 

พงศแธร พธิพ์ูลศักดิ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
13.00-13.20 น. การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง อนุพันธแ

ของฟใงกแชันดย฿ชการรียนรูบบรวมมือทคนิคทีมชวยหลือ
ป็นรายบุคคลสริมดวยบบฝึกที่นนกระบวนการการ฿ห
หตุผลของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ศศิวิมล จันทรังษี 
ศรีสุรางคแ ทีนะกุล 

สมชาย วรกิจกษมสกุล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธาน ี

13.20-13.40 น. การวิจัยละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทคนลยีสารสนทศ
สําหรับครูรงรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดบุรีรัมยแ. 

อนล สวนประดิษฐแ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

13.40-14.00 น. การ฿ชปรกรม Moodle E-learning ฿นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน 
นักศึกษาชั้นปีที ่1 

นฤมล พึ่งกว 
วิลาสินี พลอยล่ือมสง 

สมภชนแ พนาวาส 

มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

14.00-14.20 น. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอพียง สงักัดสํานักงานขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ ขต 3 

จรัสศรี พธิ์หมือน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมยแ 

14.20-14.40 น. การพัฒนากิจกรรมการรียนรูวิชาคณิตศาสตรแ รื่อง สมบัติ
ของลขยกกําลัง ดย฿ชการรียนรูบบรวมมือบบบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์สริมดวยวิธีสอนบบอปุนยัหรอืนิรนยัของนักรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ทัศนียแ หักขุนทศ 
วัลลภ หมวงษแ 

สมชาย วรกิจกษมสกุล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 



 

1894 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมวิทยาการจัดการ/มนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร. สมใจ บุญหมื่นไวย วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
10.00-10.20 น. การศึกษาการมีสวนรวม฿นกระบวนการทําเคซนพื่อพิ่ม

ผลผลิต฿นรงงานอุตสาหกรรมอิลคทรอนิคสแ฿นขต
จังหวัดนครราชสีมา 

พงษแพันธแ มวยหมั่น 
สุธาสินี พธิ์ชาธาร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. การศึกษาความสัมพันธแระหวางบรรยากาศองคแการกับ
ประสิทธิผลขององคแการ ตามการรับรูของนักบินทหารบก 
สังกัดกรมบิน 

รัฐภล หาญชนะ 
กนกพร ฉิมพล ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.40-11.00 น. การรับรูคุณคาตราสินคาละพฤติกรรมการซ้ือผาเหมของ
ผูบริภค฿นจังหวัดนครราชสีมา 

นันทนา ปูองจันมณีสกุล 
สุธาสินี พธิ์ชาธาร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.00-11.20 น. ปใจจัยจูง฿จ฿นการทํางานกบัความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿นรงงานมักกะสัน การรถเฟหงประทศเทย 
กรุงทพมหานคร 

ธนาวุฒ ิผาดี 
สุธานันธแ พธิ์ชาธาร 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.20-11.40 น. การบริหารจัดการกระบวนการสหกจิศึกษา : กรณีศึกษา 
สาขาอาชีวอนามยัละความปลอดภยั คณะสาธารณสขุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

พนิดา ทพชาล ี
นพกา บวังาม 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ดร. พวงพรภัสสร๑ วิริยะ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
10.00-10.20 น. นวัตกรรมการผลิตละกลยุทธแการพัฒนาผลิตภัณฑแ

ครื่องปใ้นดินผา฿นรูปบบ฿หมสําหรับชุมชนดาน
กวียนพื่อพิ่มอกาสทางการตลาดละ
ความสามารถ฿นการขงขันเด฿นตลาดอาซียนละ
ตลาดลก 

ชัยศิริ หลวงนม 
ชน ยี่นาง 

กรียงเกร ดวงขจร 
ดุริวัฒนแ ตาเธสง 

ออนลมี กมลอินทรแ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. สถานที่ทองท่ียว฿นตําบลหมื่นเวย อําภอมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษมี ขมนทัย 
อกชัย ปานมาก 

จิระพงษแ พนาวงศแ 
กนกมน รุจิรกุล 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.40-11.00 น. การวิจยัชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการขับคลื่อน
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการประกอบการ
วิสาหกจิชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาพร ลกัษมีธนสาร 
ทวี วัชระกียรติศักดิ ์

สุวรรณา ตชะธีระปรีดา 
ชิตวรา บรรจงปร ุ

วิภาวี พูลทว ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.00-11.20 น. การวิจยัการขับคลื่อนปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดวย
การดํานินงานหมูบานศรษฐกิจพอพียง พื้นที่ตําบล
รังกา฿หญ อําภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

สุรัตนแ หงษแเทย 
ดวงพร กิจอาทร 

อกรัตนแ อกศาสตรแ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
 



 

1895 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

กลุํมการศึกษาและอืน่ๆ 
 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : ดร. อรอุมา ปราชญ๑ปรีชา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
10.00-10.20 น. การวิคราะหแบริบทชุมชนดวยขอมูลชิงพื้นที่฿นตําบล

กระบื้อง฿หญ อาํภอพิมาย ละตําบลหินดาด 
อําภอหวยถลง จังหวัดนครราชสีมา 

สรชินี กวธาน ี มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. การศึกษาความสามารถดานภาษาละพฤติกรรมทาง
สังคมของนักรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ดยการจัด
ประสบการณแการรียนรูบบครงงาน 

ณิชา ขอสริมกลาง 
กาญจนา ทอกว 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.40-11.00 น. การพัฒนาความสามารถดานการอานตีความ ของ
นักศึกษา ผูมคีวามบกพรองทางการเดยิน ดย฿ชวิธีการ
สอนตามนวคิดของกานย 

รุจิรข บุญญราศรี มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

11.00-11.20 น. การพัฒนาทักษะการรียนรูดย฿ชรูปบบการรียนการ
สอนกระบวนการสบืสอบละสวงหาความรูป็นกลุม ฿น
รายวชิาวรรณกรรมวิจารณแ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

หทัยวรรณ มณีวงษแ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย๑ ดร. สุวิมล ต้ังประเสริฐ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา ชื่อเรื่อง ผ๎ูนําเสนอ สังกัด 
10.00-10.20 น. ครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความ

จงรักภักดีของผูบริภครานอาหาร ฿นขตทศบาลนคร
นครราชสีมา 

สมฤทัย มีสงนิล 
สวียา ปรารถนาด ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

10.20-10.40 น. การศึกษายุทธวิธี฿นการกจทยแปใญหาคณิตศาสตรแ
หนึ่งขั้นตอนที่กี่ยวกับการบวก การลบ การคูณละ
การหารของนักรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4, 5 ละ 6 

ณัฐพล ลิศนัน 
พูนศักดิ์ ศิริสม 

ยุทธพงศแ ทิพยแชาต ิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

10.40-11.00 น. การศึกษาตวับงชี้ความสุข฿นการรียนรูคณิตศาสตรแ
ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษา 

มาลิสา อินรักษา 
พูนศักดิ์ ศิริสม 

ยุทธพงศแ ทิพยแชาต ิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

11.00-11.20 น. นวทางการสริมสรางวิถีประชาธปิเตยนักรียน 
รงรียนพระกุมารรอยอ็ด 

ชฎาภรณแ กวสนทิพยแ 
จํานียร พลหาญ 
อรัญ ซุยกระด่ือง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

11.20-11.40 น. พฤติกรรมกลุมของด็กวน ฿นพื้นที่อาํภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนกน 

สุชญาดา ชคชยั 
จํานียร พลหาญ 
ธีรชัย บุญมาธรรม 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

 
 
 
 
 



 

1896 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1897 
 

การประชุมวิชาการละนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล” 
 (Connecting Local Research to International Perspectives) วันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 


