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บทคัดย่อ 
การพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพพร้อมส าหรับออกไปปฏิบติัหนา้ท่ี

สอนจริงไดน้ั้น  นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ตอ้งสามารถออกแบบการจดัการเรียนการสอน และถ่ายทอด
ความรู้ความเขา้ใจให้กบันกัเรียนได ้  คณะผูแ้ต่งไดร่้วมกนัออกแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน    
(Project - Based Learning : PBL) ร่วมกบักระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  เพ่ือให้เหมาะสมกบั
สภาพความเขา้ใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นกัศึกษาวชิาชีพครูวิทยาศาสตร์  โดยมุ่งเนน้ประสบการณ์ตรงใหน้กัศึกษาวชิาชีพครูวิทยาศาสตร์ไดล้งมือปฏิบติั
ทดลอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ วางแผนการท างาน ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์  มีการเขียน
กระบวนการจัดท าโครงงานท่ีจะน ามาสู่การสร้างขอ้สรุปความรู้ใหม่  สามารถจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบ
รูปธรรม อีกทั้งส่ือสาร  ท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นและประเมินผลงานของตนเองได ้

 
ค าส าคญั:  การออกแบบการเรียนการสอน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  
                 การท าโครงงานวทิยาศาสตร์   
 

ABSTRACT 
 In developing the capabilities of students being trained as science teachers, the quality of their practice 
teaching must be ensured through the suitable design of instruction and study conducive to transferring 
knowledge and understanding to them.   



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1610 

To this end, the authors have designed the method of project-based learning (PBL) alongside active 
learning as suitable to fostering the understanding of integrated science process skills and science projects by 
the students.  The focus falls on direct experience and hands-on experiments.  The students learn how to solve 
problems, develop creative ideas, and to devise work plans using scientific methods.  Project processes must be 
presented in written form in which new knowledge acquired is summarized and how work performance has 
been organized is concretely expressed. The students must communicate these results to others in addition to 
evaluating their own work.  

 
KEYWORDS: Instruction and study design, Integrated scientific process skills, Science projects 
 

1. บทน า 
 กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุแห่งการต่อยอดคิดคน้ในการพฒันาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ศักยภาพและก าลังคนให้ย ัง่ยืน เพ่ือทันต่อการแข่งขนัในสังคมโลกปัจจุบัน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับนโยบาย
แห่งชาติปี 2555 ท่ีเปล่ียนจากการเรียนรู้แบบตั้งรับ ( Passive Learning ) มาเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก( Active 
Learning ) โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นพฒันากระบวนการเรียนรู้   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประยุกต์ใช้
ทกัษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน  ( ส านักงานบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย : 
มปป.)  

ในการจดัการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัยงัไม่ตอบรับการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21  ดว้ยสาเหตุท่ีส าคญัคือคุณภาพของครูผูส้อน  เทคนิควิธีการสอนและการจดักระบวนการเรียนรู้รวมทั้งทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของครูวทิยาศาสตร์ท่ีไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
มีการก าหนดปัญหา ตั้ งค  าถาม เพ่ือแก้ปัญหาท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ และขาดการให้ขอ้มูลยอ้นกลับ 
(ส านกังานสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 2557 ) จากรายงานผลการวิจยั  พบวา่ผูเ้รียนขาดทกัษะการ
ค านวณ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดและการควบคุมตวัแปร การตีความ   หมายและการลงข้อสรุป  การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ จึงเป็นปัญหาในการท าความเขา้ใจแนวคิดวทิยาศาสตร์และขาดการปฏิบติัทดลอง สืบเสาะ
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ได ้(อุษา นาคทอง ,2550; Bülent AYDOĞDU,2015; ณพฐัอร บวัฉุน ,2559)   ทั้งน้ีคณะผู ้
แต่งเป็นผูส้อนร่วมกนัในรายวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 1 จึงไดท้ าการศึกษาสภาพความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทกัษะ ประกอบดว้ย การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการ  การควบคุมตวัแปร การทดลอง การตีความและการลงขอ้สรุป และการท าโครงงานวทิยาศาสตร์  จาก
การส ารวจโดยการท าแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ของนกัศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 24 คน พบวา่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
เรียงล าดบัจากสูงไปต ่า  ดงัน้ี  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (นศ.ตอบถูกร้อยละ 77.77)   ทกัษะการควบคุมตวัแปร 
(นศ.ตอบถูกร้อยละ 67.36)   ทักษะการตีความและลงขอ้สรุป (นศ.ตอบถูกร้อยละ 62.50)  การท าโครงงาน
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วทิยาศาสตร์ (นศ.ตอบถูกร้อยละ  56.25) ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (นศ.ตอบถูกร้อยละ 39.58)  และ
ทกัษะการทดลอง (นศ.ตอบถูกร้อยละ 31.66)  ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  แสดงผลการส ารวจสภาพความเขา้ใจจากแบบทดสอบ เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์            

ขั้นบูรณาการและการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 

ประเดน็ที่มุ่งวดั ตัวอย่างข้อสอบ 
จ านวน
ข้อ

ค าถาม 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา 

ตอบถูก ตอบผดิ 

 
1.ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

 

ในการแข่งขนัเคล่ือนยา้ยส่ิงของผูช้ายสามารถ
เคล่ือนยา้ยส่ิงของไดจ้  านวนมากช้ินกวา่ผูห้ญิง
ในเวลาท่ีเท่ากนัดงันั้นควรจะตั้งสมมติฐานวา่
อยา่งไร 
ก.เพศต่างกนัมีผลต่อความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือร่างกายในการยา้ยส่ิงของ 
ข. นกัเรียนหญิงอาจเคล่ือนยา้ยส่ิง 
    ของไดดี้กวา่นกัเรียนชาย 
ค. ผูช้ายเคล่ือนยา้ยส่ิงของไดเ้ร็วกวา่ผูห้ญิงเสมอ 
 ง. การเคล่ือนยา้ยส่ิงของไม่เก่ียวของกบัเพศ      

เฉลยค าตอบ ขอ้ ก 

 
 
 
 
 
 
12 , 18, 
19 
( 3 ขอ้ ) 

    77.77        22.22 

2.ทักษะการควบคุมตัวแปร 
 

 แมวท่ีกินอาหารท่ีไม่มีโปรตีนจะมีอตัราการ
เจริญเติบโตแตกต่างจากแมวท่ีกินอาหารท่ีมี
โปรตีน  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นตวัแปรตาม  
 ก. ชนิดของอาหาร 
 ข. อตัราการเจริญเติบโตของแมว 
 ค. ปริมาณอาหารท่ีให้กบัแมว 
 ง. ช่วงระยะเวลาท่ีทดลองเล้ียงแมว 

เฉลยค าตอบ ขอ้ ข 

13 , 14 , 
15 ,  16 , 
17,  20 
( 6 ขอ้ ) 

67.36 32.63 

3.ทักษะการตีความและลง
ข้อสรุป 
 

นิดและหน่อยปลูกตน้กุหลาบใน 
กระถางคนละตน้ โดยทั้งสองคนรดน ้าใส่ปุ๋ ยคน
ละชนิดกนั เม่ือเวลาผา่นไป 1 เดือน กุหลาบของ
นิดออกดอกแต่กุหลาบของหน่อยไม่ออกดอก
ขอ้ใดแสดงการลงความคิดเห็นขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด 
ก. น ้ามีส่วนใหกุ้หลาบออกดอก 
ข. แสงแดดมีส่วนให้กุหลาบออกดอก 
ค. ปุ๋ ยท่ีใส่กุหลาบของนิดเร่งการ 
    ออกดอก 
ง. ปุ๋ ยท่ีใส่ในตน้กหุลาบของหน่อย 
    ช่วยเร่งการออกดอก 

เฉลยค าตอบ ขอ้  ค 

 
24 , 27 , 
32 , 33 , 
34, 35 , 
36 , 38 , 
39 ,40 

62.50 37.50 
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ประเดน็ที่มุ่งวดั ตัวอย่างข้อสอบ 
จ านวน
ข้อ

ค าถาม 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา 

ตอบถูก ตอบผดิ 

4.โครงงานวทิยาศาสตร์  
   ( ขั้นตอน ) 
 

ในการเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส่วนท่ีเป็นทฤษฎี หลกัการและเทคโนโลยท่ีีใช้
ควรจะกล่าวถึงเร่ืองใด 
ก.กลุ่มผูใ้ชห้รือผูท้ดลองโครงงาน 
ข.ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงงาน 
ค.ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
ง.เทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการจดัท า
โครงงาน  

เฉลยค าตอบ ขอ้  ง 

 
 
1 , 2, 3 , 
4, 5 , 6 , 
7 , 8 , 9 , 
10 , 11 , 
25 
( 12 ขอ้ ) 

56.25 43.75 

5. ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
 

ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการการให้
ความหมายของค าวา่“รอบเอว “ ในขอ้ใดชดัเจน
ท่ีสุด    
 ก. ระยะทางท่ีวดัรอบล าตวั 
 ข. ส่วนท่ีเล็กท่ีสุดของร่างกายท่ี 
     อยูร่ะหวา่งหนา้อกกบัสะโพก 
 ค.ความกวา้งของล าตวัในช่วงหนา้ทอ้ง 
 ง. ส่วนของร่างกายท่ีอยูต่่อกนั 
ระหวา่งทอ้งนอ้ยกบัสะโพก 

เฉลยค าตอบ ขอ้  ง 

26 ,28 , 
29 , 30 
( 4 ขอ้ ) 

39.58 
 

60.41 
 

6.ทักษะการทดลอง 

 
 วีระท าการทดลองการดูดน ้ าจากตน้กระสงัท่ีมี
ล าตน้ลกัษณะใส  ในแกว้และมีขนาดต่างกนั  
โดยเขาใชน้ ้าสีแทนน ้าธรรมดา  วิธีใดท่ี
เหมาะสมในการวดัอตัราเร็วของการดูดน ้าของ
ตน้กระสงัไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก.ปริมาณน ้าท่ีหายไปต่อเวลา 
 ข.ปริมาณน ้าท่ีรากดูดต่อเวลา 
 ค.ระยะทางของน ้าท่ีรากดูดต่อเวลา 
 ง.ระยะเวลาท่ีใชดู้ดน ้า 

เฉลยค าตอบ ขอ้  ข 

 
 
21 , 22 , 
23 ,31 
,37 
( 5 ขอ้ ) 

31.66 68.33 

 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที 21 (พ.ศ. 2552-2561) จะมุ่งเน้นพฒันาทรัพยากรครู

วิทยาศาสตร์และกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้ควบคู่ไปกบัการให้เน้ือหาสาระความรู้  เพราะมีบทบาทต่อการ
พฒันาความคิด และศกัยภาพของบุคคลดา้นความมีเหตุผล ความมีระบบระเบียบ การส่ือสาร การเลือกสารสนเทศ
และแกปั้ญหาชีวิต   การออกแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ( Project - Based  Learning : PBL ) 
เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในแบบโครงงานตามแนวป รัชญากลุ่มประสบการณ์ นิยม 
(Experimentalism) ซ่ึงมีจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เป็นผูท่ี้ริเร่ิมและผลกัดนัในการจดัการเรียนรู้ โดยเน้นท่ีการ
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เรียนรู้จากการกระท าจริง (Learning by Doing) ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์และปฏิบติัจริง ไดก้ล่าวว่า 
“Education is a process of living and not a preparation for future living .” (Dewey John, 1897: 79 , อ้างอิงใน  : 
ดุษฎี โยเหลาและคณะ ,2557) เพ่ือให้ไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น 
คือ ความรู้ความจ า (Remembering) ความเข้าใจ (Uunderstanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ 
(Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) ท าให้การเรียนรู้อยู่กบัผูเ้รียนอย่าง
คงทน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวา่เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั     
(Child- centered Approach) โดยเน้นประสบการณ์ตรงในการวางแผนปฏิบัติงาน   เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา มี
ความคิดสร้างสรรค ์  ส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ 
ประเมินผลงานและการท างานของตนเองได ้ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี21 โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมทกัษะการคิดดว้ยกระบวนการท าโครงงานให้เช่ือมโยงกบัชีวติจริง ไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงานแบบ
รูปธรรม  โดยครูท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  แกไ้ขปัญหา และสร้างแรงจูงใจ ใหแ้ก่
ผูเ้รียน  (McDonell ,2007;  ดุษฎี โยเหลาและคณะ , 2557 ; พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ และคณะ , 2557 ; ชมรมปฏิรูป
การศึกษา , 2558 ;  ชลชั  กล่ินแกว้จนัทร์ และคณะ , 2558 ) 
 จากความส าคัญและความเป็นมาข้างต้นคณะผูแ้ต่งได้ร่วมกันออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ( Project - Based Learning : PBL ) ร่วมกบักระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก ( Active Learning )
ให้เหมาะสมกับสภาพความเขา้ใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์  เพ่ือพฒันานักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถออกแบบการจดัการ
เรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้นการสอนกบันกัเรียนต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์  
เพื่อออกแบบการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเขา้ใจ เร่ือง ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขั้นบูรนาการ และการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ของนกัศึกษาวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์   
 
3. รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning : 
PBL)   

คณะผูเ้ขียนไดศึ้กษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของ
นกัวชิาการไทยและต่างประเทศ  สามารถน าเอาหลกัการและวธีิการมาวิเคราะห์เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานไดท้ั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การวางแผน  3) การศึกษาความเป็นไปได ้
4) การก าหนดหวัขอ้ 5) การด าเนินการสร้างแบบทดสอบ 6) การวเิคราะห์และส่ือความหมายขอ้มูล 7) การ
น าเสนอผลงาน และ 8)การประเมินผล   ดงัตารางท่ี 2     
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ตารางที ่2   แสดงการวเิคราะห์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PBL ) 

ขั้นตอนการเรียนแบบ  
โครงงานเป็นฐาน 

ชมรมปฏิรูป
การศึกษา 
(2558) 

ชลชั   
และคณะ 
 ( 2558 ) 

ดุษฎี 
 และคณะ 
(2557 ) 

พมิพนัธ์   
และคณะ 
(2557 ) 

ไพฑูรย์  
และคณะ 
(2557 ) 

Mc Donell 
(2007) 

1.การเตรียมความพร้อม       

2.การวางแผน       

3. การศึกษาความเป็นไปได ้       

4.การก าหนดหวัขอ้       

5.การด าเนินการสร้างแบบทดสอบ       
6.การวิเคราะห์และส่ือความหมาย
ขอ้มูล 

      

7.การน าเสนอผลงาน       

8.การประเมินผล       

ความหมายถึง    หมายถึง ปฏิบติั 

 
ทั้งน้ีคณะผูแ้ต่งจึงบูรณาการวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็น 6 ขั้นตอน   ดงัน้ี 

   1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ผูส้อนให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการท าโครงงาน เน่ืองจากมีรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีชดัเจนและรัดกมุ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติัท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ (สอดคลอ้งกบัขั้นตอน
เตรียมความพร้อม)   

2. ขั้นกระตุน้ความสนใจ ผูส้อนเตรียมกิจกรรมกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน ท่ีดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจ การท า
โครงงาน ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเสนอจากกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน  (สอดคลอ้งกบั
ขั้นตอนเตรียมความพร้อม)  
  3. ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มกนัแสวงหาความรู้ วางแผนด าเนิน กิจกรรม โดยผูเ้รียน
ระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าท่ีเพ่ือเป็น แนวทางปฏิบัติร่วมกัน (สอดคลอ้งกับขั้นตอนการการวางแผน  
การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการก าหนดหวัขอ้)   
     4. ขั้นแสวงหาความรู้  ผูเ้รียน ลงมือปฏิบติักิจกรรมโครงงาน  โดยขอค าปรึกษาจากผูส้อนเป็นระยะเม่ือ
มีขอ้สงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึน  ผูเ้รียนร่วมกนัเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตนปฏิบติั  (สอดคลอ้งกบั
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบทดสอบ)   

5. ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ ผูส้อนให้ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยผูส้อนใชค้  าถาม ถาม
ผูเ้รียน น าไปสู่การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้   (สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการวเิคราะห์และส่ือความหมายขอ้มูล) 

6. ขั้นน าเสนอผลงานและประเมินผล ผูส้อนใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรม หรือ
จดัเวลาให้ผูเ้รียนไดเ้สนอส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ในการท าโครงงาน และมีการประเมินผล (สอดคลอ้งกบัขั้นตอน
การน าเสนอผลงานและการประเมินผล) 

โดยบทบาทครูในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning)  คือ ครูจะเป็นผูส้ังเกต การท างานของผูเ้รียน สร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ โดยใชค้  าถามปลายเปิด
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กระตุน้การเรียนรู้แทนการบอกกล่าว   ตอ้งศึกษาและรู้จกัขอ้มูลผูเ้รียนเพ่ือท าให้เกิด Active Learning กบัผูเ้รียน 
ซ่ึงบทบาทท่ีครูแสดงออก มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน (ดุษฎี โยเหลาและคณะ ,2557)                                          

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้นั้นคณะผูแ้ต่งไดน้ าการออกแบบการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
สภาพความเขา้ใจ เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2/2559  ในวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 1 โดยน าเสนอ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น  2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 
ตอนที ่1 ภาพรวมแสดงการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและ
การท าโครงงานวทิยาศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์  ประกอบดว้ยบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อน 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  (Active Learning ) ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( 
Project – Based Learning : PBL) ท่ีสามารถพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์  ดงัตารางท่ี 3  

 
ตารางที ่ 3  แสดงการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอน เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

และการท าโครงงานวทิยาศาสตร์  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ 

กจิกรรมการเรียน
การสอนแบบ 

Active learning 
กจิกรรมที่ผู้สอนปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็น

ฐาน 
( PBL) 

กจิกรรมที่ผู้เรียน  
ปฏิบัติ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

 

1.การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และ
วิเคราะห์ขอ้มูล  
 

1.ปฐมนิเทศการเรียนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์  และ
ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
2.แนะน าสาระการเรียนรู้ 
แกนกลางช่วงชั้นท่ี 2 (ม.1–ม.3 ) 
3. ก าหนดขอบเขตของโครงงาน 
ให้สอดคลอ้งกบัรายวิชา หรือ
ความถนดัของนกัศึกษา 
 

1.ขั้นใหค้วามรู้
พ้ืนฐาน 
 
 

1. ศึกษาคน้ควา้แหล่ง
เรียนรู้/ขอ้มูลตวัอยา่ง 
2.วิเคราะห์หลกัสูตร
และค าอธิบายรายวิชา 
3.อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ตาม
ความสนใจ 
4. น าเสนอสาระการ
เรียนรู้ท่ีสนใจในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์   

-ทกัษะศึกษาคน้ควา้
และรวบรวมขอ้มูล 
-ทกัษะการสงัเกต 
-ทกัษะการจ าแนก
ประเภท 
-ทกัษะการจดัการ
กระท าและส่ือ
ความหมายของขอ้มูล 
-ทกัษะการส่ือสาร   
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กจิกรรมการเรียน
การสอนแบบ 

Active learning 
กจิกรรมที่ผู้สอนปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็น

ฐาน 
( PBL) 

กจิกรรมที่ผู้เรียน  
ปฏิบัติ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

 

2.การคน้ควา้และ
สร้างสรรคค์วามรู้
เชิงนวตักรรม 

1.ให้สถานการณ์จ าลอง เช่น 
- พืชท่ีใชป้ลูกตน้ไมแ้ทนดิน 
-ชนิดอาหารต่างกนัมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของไก่ 
-ความเร็วของรถยนตมี์ผลต่อการ
ส้ินเปลืองน ้ามนั 
2.แนะน าและให้ตวัอยา่ง
โครงงานท่ีอยูใ่กลต้วัท่ีเนน้ใน
เร่ืองของ STEM 

2.ขั้นกระตุน้ความ
สนใจ 
 

1.ศึกษาสถานการณ์และ
ฝึกการวางแผนจาก 
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
2.ฝึกการตั้งประเด็น
ค าถาม/สมมติฐาน /
วตัถุประสงคจ์ากสาระ
การเรียนรู้ท่ีสนใจ 
3.น าเสนอแนวคิดหวัขอ้
โครงงานท่ีสนใจจาก
ปัญหา 
 

-ทกัษะศึกษาคน้ควา้
และรวบรวมขอ้มูล 
-ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 
-ทกัษะการลง
ความเห็นจากขอ้มูล  
- ทกัษะการตั้งปัญหา  
- ทกัษะการส่ือสาร  
-ทกัษะการคิดเชิง
วิพากษ ์  

3.การคิดเชิง
วิพากษแ์ละ
แกปั้ญหาจากการ
ท างานเป็นทีม 

1.ให้นกัศึกษาจดักลุ่มและฝึก
ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.ให้ค  าปรึกษาในการเขียนเคา้
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. จดัแหล่งเรียนรู้ 

3.ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ 1.ฝึกทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ และการท า
โครงงาน 
2.เลือกหวัขอ้การท า
โครงงาน 
3.ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง  

-ทกัษะศึกษาคน้ควา้
และรวบรวมขอ้มูล 
-ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 
-ทกัษะการพยากรณ์ 
-ทกัษะการลง
ความเห็นจากขอ้มูล 
 

   

4.ก าหนดวิธีการศึกษา
และแหล่งความรู้ 
5.เขียนและน าเสนอเคา้
โครงของโครงงาน 

-ทกัษะก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร 
--ทกัษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการ 
-ทกัษะการคิดเชิง
วิพากษ ์
- ทกัษะการส่ือสาร 
และทกัษะการสร้าง
ความร่วมมือ   
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กจิกรรมการเรียน
การสอนแบบ 

Active learning 
กจิกรรมที่ผู้สอนปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็น

ฐาน 
( PBL) 

กจิกรรมที่ผู้เรียน  
ปฏิบัติ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

 

4.การสร้างความ
ร่วมมือและการ
เรียนรู้ผา่นการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

1.ติดตามความกา้วหน้าและให้
ค  าปรึกษาในการท าโครงงานของ
นกัศึกษา 
 
 
 
 
 

4.ขั้นแสวงหาความรู้ 
 

1.ลงมือปฏิบติัโครงงาน
ตามขั้นตอนท่ีวางแผน
ไวใ้นเคา้โครงโครงงาน 
2. หาวิธีการแกปั้ญหาท่ี
เกิดจากการท าโครงงาน 
3.เก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลการท า
โครงงาน 
4.อภิปรายกลุ่มยอ่ย
เก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงาน 
 

-ทกัษะการก าหนด
และควบคุมตวัแปร 
-ทกัษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการ 
-ทกัษะการทดลอง 
-ทกัษะการจดักระท า
และส่ือความหมาย
ขอ้มูล 
-ทกัษะการตีความ 
หมายและการลง
ขอ้สรุป 
-ทกัษะการแกปั้ญหา 
-ทกัษะการคิดเชิง
วิพากษ ์      

5. การสร้างองค์
ความรู้และ
จดัระบบการ
เรียนรู้ 
 

1.ให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปและ
อภิปรายผลท างานโครงงาน 
2.ให้นกัศึกษาวิเคราะห์ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก
การท าโครงงาน 
3. ให้ขอ้เสนอแนะ 

5.ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ 
 

1.สรุปผลโดยการเขียน
รายงานโครงงาน/แผน่
พบั โปสเตอร์ ผา่นทาง  
E-mail 
2.วิเคราะห์ทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจาก
การท าโครงงาน 
3.เสนอแนวทางการ
น าไปใช/้ปรับปรุงแกไ้ข
โครงงานในคร้ังต่อไป 

-ทกัษะการ
ตีความหมายและการ
ลงขอ้สรุป 
 -ทกัษะการจดักระท า
และส่ือความหมาย
ขอ้มูล 
-ทกัษะการคิดเชิง
วิพากษ ์                       
-ทกัษะการส่ือสาร 
และทกัษะการสร้าง
ความร่วมมือ 

6.การบูรณาการ
ขอ้มูลข่าวสารหรือ
สารสนเทศและ
สะทอ้นผลการ
เรียนรู้ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้
หลากหลาย เช่น 
1.1  ผลงาน 
1.2 นกัศึกษาประเมินตนเอง     
1.3 นกัศึกษาประเมินซ่ึงกนัและ
กนั  
1.4 ประเมินจากบุคคลภายนอก 

6.ขั้นน าเสนอผลงาน
และการประเมิน 
 

1.จดัแสดงนิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
เช่ือมโยงเครือข่ายsocial 
network 
2.ประเมินตนเอง  และ
นกัศึกษาประเมินซ่ึงกนั
และกนัภายในกลุ่ม 

  -ทกัษะการจดั
กระท าและส่ือ
ความหมายขอ้มูล 
-ทกัษะการส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี
-ทกัษะการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้        
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ตอนที ่2  ตวัอยา่งกิจกรรม เร่ือง  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ยตวัอยา่งกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจในทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ คือ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการควบคุมตวัแปร  
ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ   ทกัษะการทดลอง   ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4   แสดงตวัอยา่งกิจกรรมการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และการท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และการท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
ตัวอย่างกจิกรรม 

 
 
1.ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
( ใช้เวลา 90 นาที  ) 

1.การฝึกตั้งสมมติฐานจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
      นางสมหวงัเล้ียงเป็ดเพ่ือน าไข่ไปขาย นางสมหวงัคิดว่าอาหารน่าจะมีผลต่อจ านวนการออกไข่
ของเป็ด จึงท าการทดลองเล้ียงแม่เป็ด 3 ตวั  แม่เป็ดตวัท่ี 1 เล้ียงดว้ยอาหารเมด็  แม่เป็ดตวัท่ี 2 เล้ียง
ดว้ยขา้วเปลือก แม่เป็ดตวัท่ี 3 เล้ียงดว้ยเมล็ดขา้วโพด  
ตั้งสมมติฐาน:…………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
2.ทักษะการควบคุมตัวแปร 
( ใช้เวลา  90 นาที ) 

2.ฝึกระบุตวัแปรจากสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยให้มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 
ตวัแปรตน้ : 
............................................................................................................................................. 
ตวัแปรตาม : 
……..................................................................................................................................... 
ตวัแปรควบคุม : 
...................................................................................................................................... 

3.ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ( 120 ใช้เวลา ) 

3.ให้นกัศึกษาระบุนิยามเชิงปฏิบติัการ ให้เหมาะสมในการศึกษาการทดลองคร้ังน้ี 
อาหาร 
:.................................................................................................................................................... 
 

4.ทักษะการทดลอง 
( ใช้เวลา 330 นาที ) 
** เนื่องจากเป็นทักษะที่นักศึกษา
ขาดความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 
 

4.ให้นกัศึกษาพิจารณาสถานการณ์ต่อไปน้ีแลว้ออกแบบการทดลอง “โรงงานท าหมอ้แห่งหน่ึง
ตอ้งการตรวจสอบวสัดุท่ีมีผูน้  ามาเสนอขายจ านวน 3 ชนิด วา่ชนิดใดเหมาะในการท าหมอ้ท่ีสุด  จึง
ให้พนกังานมาทดสอบแลว้รายงานผลให้ทราบ “ 
ก าหนดปัญหา 
:……………………………………………………………………….................................................
........ 
การตั้งสมมติฐาน : 
……………………………………………………………………......................................................                              
ตวัแปรตน้ : 
…………………………………………………………………………..............................................
............ 
ตวัแปรตาม : 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และการท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
ตัวอย่างกจิกรรม 

………………………………………………….……………………….............................................
..........      
ตวัแปรควบคุม : 
…………………………………….………………………………….................................................
....      
นิยามเชิงปฏิบติัการ 
:............................................................................................................................... 
วิธีการทดลอง การรายงานผลจากการทดลอง 
:…………………………………………........................................ 

5.ทักษะการตีความและลง    ข้อสรุป 
( ใช้เวลา 90 นาที ) 
 

5.ให้นกัศึกษาฝึกการตีความและลงขอ้สรุปจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
ไดมี้การทดสอบตวัอยา่งนม 3 ชนิด เพื่อหาชนิดและจ านวนของแบคทีเรียสปีซีส์ A, B, C, D, E และ 
F โดยใช ้ตวัอยา่งนม 1 มิลลิลิตร  เกล่ียจนทัว่จานเพาะเช้ือท่ีมีอาหารวุน้ไดผ้ลดงัน้ี  
 
 

  
ตวัอยา่งนม จ านวนแบคทีเรีย ชนิดแบคทีเรีย 
U.H.T 0 0 
นมสดแบบพาสเจอร์ไรส์ 85 3  (A, B และ  C) 

นมดิบ 192 6  ( A, B, C, D, E และ F ) 

นกัศึกษาจงสรุปผลการ
ทดลอง………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

 

จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานดงัในตารางท่ี 3  และ ตารางท่ี 4 
เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูใช้ในการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดความช านาญ   โดยส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงในการออกแบบการเรียนการสอน    ผูส้อนจะตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพความรู้ ความต้องการและ
ความสามารถของผูเ้รียน   เลือกใชว้ิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ เขา้ใจ จดจ า น าไปใช ้ท าได ้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไดต้่อไป     

 

5.สรุปผล  
วิธีการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัครูวิทยาศาสตร์จะตอ้งทนัต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียนในรูปแบบท่ีเน้นพฒันาทกัษะมากกว่าความรู้  โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ   ครูวิทยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถที่จะจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนไดเ้ป็นอย่างดีจากการฝึกฝนการออกแบบการเรียนการสอน โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ( Project - Based 
Learning : PBL ) ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก ( Active Learning ) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความ
เข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้น
ประสบการณ์ตรง  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของครู 
ผูเ้รียน วสัดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน จากนั้นเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา   โดยมีครูเป็นผูจุ้ดประกายและให้
ค  าปรึกษา ผู เ้รียนและครูร่วมกนัวางแผนการท าโครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบตัิการหรือเคา้โครง
โครงงาน โดยก าหนดวตัถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลกัการทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ลงมือปฏิบตัิตามแผน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เขียนรายงาน 
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และประเมินโครงงาน  จะเห็นไดว้่าการออกแบบการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน
แรกก่อนลงมือปฏิบตัิการจดัการเรียนการสอนจริงมีความส าคญัต่อครูผูส้อนและผูเ้รียนที่เป็นผูรั้บการถ่าย
ถอดความรู้ การเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมต่อผูเ้รียนมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยพฒันา
ศกัยภาพของผู เ้รียนทั้งในดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานร่วมกบัผูอื้ ่น 
ตลอดจนการน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีความสุข 

 
6.ข้อเสนอแนะ 

1. การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ( Project- Based Learning : PBL) เนน้กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม  ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม  ดงันั้นจึงตอ้งเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนดา้นการสร้าง
ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกท าโครงงานตามความสนใจ 
ความถนัด ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและน าความรู้ท่ี
ไดรั้บเช่ือมโยงไปสู่การใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงอยา่งเหมาะสม 

2.ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเป็นทกัษะขั้นสูง   ครูจะตอ้งฝึกฝนตนเองในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นประจ า เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ
ทั้งตวัครูผูส้อนและนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อพฒันาสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ืองการแสดงแกลมอท่ี
ส่งเสริมความตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความ
ตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง การแสดงแกลมอ  ขั้นตอนการ
พฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ืองการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัมีวิธีใน
การพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1)การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน  2)การพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  
3)การทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  อ าเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะเกษ  ผลการวิจยัพบวา่การพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
เร่ือง การแสดงแกลมอ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยไดค้่าเฉล่ีย 4.54   และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินก่อน
และหลงัเรียน  หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง การแสดงแกลมอ  ผลปรากฏ วา่หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 
 

ค าส าคญั: สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ,การแสดงแกลมอ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) to develop local learning group of Gallmor performances which 
encourage a local cultural awareness, and 2) to compare a pre-consequence and post-consequence of learning 
achievement which encourage a local cultural awareness of the local curriculum on Gallmor performances. 
Research methodologies of the local curriculum development are aimed to the folk show, Gallmor 
performances which are presented by Matthayom 1 students. The researcher has three ways to develop local 
learning curriculum, such as 1) basic information, 2) development of the local learning group, and 3) 
experimental use of local learning group. The sample consist of the Matthayom 1 students, Tumpitayanusorn 
School, Prang Ku district, Srisaket province. The results show that the development of local learning group on 
Gallmor performances which are presented by the Matthayom 1 students is appropriate and consistent at the 
highest level. The mean score is 4.54 and the learning achievement which is aimed to promote a pre-
consequence and a post-consequence of local cultural awareness. The local curriculum of Gallmor 
performances shows the results of teaching and learning with statistical significance at .01 
 
KEYWORDS: Local Learning Group, Gallmor Show 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วนั้นส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อวงการนาฏศิลป์ไทย ไม่วา่
จะเป็นด้านเทคโนโลยี วฒันธรรม ค่านิยม ลว้นแลว้แต่เป็นระบอบทางสังคมท่ีเป็นกระแสนิยมทางด้านการ
เปล่ียนแปลง รวมไปจนถึงค่านิยมของคนในชาติไทยท่ีละเลยและมองขา้มความส าคญั ท าให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของไทยไดรั้บผลกระทบ รวมไปถึงการขาดความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของวฒันธรรมและรากเหงา้ของตนเองซ่ึง
เป็นมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์  จงัหวดัศรีสะเกษเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรหลากหลาย
เช้ือชาติจึงท าให้มีวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายโดยเฉพาะวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ชาวไทยกูยท่ีโดดเด่นไม่วา่จะเป็น ภาษา  การแต่งกาย  วถีิชีวติรวมไปถึงการแสดงพ้ืนบา้นท่ีบ่งบอกถึงวถีิชีวติและ
ความเช่ือของชาวไทยกยูคือการเล่นมอหรือการแสดง “แกลมอ”   การแสดงแกลมอ เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นท่ี
มีอตัลกัษณ์ เป็นแบบเฉพาะของชาวไทยกูยในจงัหวดัศรีสะเกษท่ีไดแ้สดงถึงตวัตนและสะทอ้นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ของชาวชาวไทยกยูในจงัหวดัศรีสะเกษ การลงพ้ืนท่ีศึกษาคน้ควา้ของผูว้ิจยัพบวา่โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั  ยกย่องเชิญชูเกียรติเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านวฒันธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ แต่
ผูเ้รียนกลบัไดเ้รียนแค่เน้ือหาทัว่ไป  โดยมีครูดนตรีเป็นผูส้อน ดงันั้นจึงท าใหผู้เ้รียนยงัไม่รู้สึกตระหนกัรู้ถึงคุณค่า
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อนั
จะก่อให้เกิดการสืบทอดศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นแก่เยาวชน เพื่อให้เขา้ใจความเป็นมา และความส าคญั รวมทั้ ง
อนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน แกลมอ ท่ีมีแนวโน้มการสืบทอดท่ี
ลดลงไป วิธีการส าคญัท่ีจะท าให้การแสดงพ้ืนบา้นแกลมอยงัคงอยู่อยา่งมีคุณค่า   คือการน ามาจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียนผา่นกระบวนการจดัการศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองการแสดงพ้ืนบา้น แกลมอ 
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โดยจดัท าเป็นรายวชิาในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี ศ 2.2 เขา้ใจความสมัพนัธ์
ระหว่าง  ดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล โดยไดบู้รนาการกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 18)  เพ่ือจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ให้มีความรู้เร่ือง การแสดงพ้ืนบ้านแกลมอ   อนัจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้คุณค่า
ความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีควรอนุรักษแ์ละสืบทอดต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ืองการแสดงแกลมอท่ีส่งเสริมความตระหนกัรู้คุณค่าของ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินก่อน
และหลงัเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง การแสดงแกลมอ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม (One group pretest – posttest  design) 
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       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนตูมพิทยา

นุสรณ์ อ าเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะเกษ ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน 35 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ืองการแสดงแกลมอ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  ประกอบด้วย 
  1. สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ืองการแสดงพ้ืนบ้านแกลมอ ประกอบด้วย ผงัมโนทัศน์สาระการ

เรียนรู้ทอ้งถ่ินการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ค  าอธิบายรายวิชา   โครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้   

  2.  แบบประเมินสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
  3.  แบบประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัขอ้สอบ 
  4.  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าของ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เร่ือง การแสดงแกลมอ 
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการแสดงพ้ืนบ้านแกลมอ จากเอกสารต่างๆ และเก็บรวบรวม

ภาคสนามโดยวธีิการสมัภาษณ์ สงัเกต ถ่าย ภาพ บนัทึกเสียงและจดบนัทึก 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการประเมินสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินก่อนน าไปใช้ โดยใช้ แบบ

ประเมินท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ในภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินก่อนน าไปใช ้โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน

ท่ีส่งเสริมความตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ  โดยใชส้ถิติ t-test แบบ dependent 
และค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5. สรุปผลการวจัิย  
  1.  ผลการพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยจดัท าเป็นรายวชิาใหม่ ท่ีเป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ค  าอธิบายรายวชิา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ดงัตารางท่ี 1 
 
 ตารางที ่1 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ 
หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เวลา 

 ก่อนเรียน  
1 ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการแสดงแกลมอ  3 
2 รูปแบบการแสดง เคร่ืองแต่งกาย  

-  ขั้นตอนการไหวค้รู และเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ เขา้ร่าง
ทรง 

-  ขั้นตอนการเล่นชา้งเล่นมา้ 
-  ขั้นตอนการแห่ดอกไม ้

 
2 
 

2 
2 

 -  ขั้นตอนการตดัแพและการอาบน ้ าผูเ้จ็บป่วย 
-  ขั้นตอนการเชิญวญิญาณบรรพบุรุษเขา้บา้น 
-  ขั้นตอนการบายศรีสู่ขวญัผูเ้จ็บป่วยและการออกจากร่าง

ทรง 
-  การแต่งกาย/การทรงเจา้ของผูป้ระกอบพิธี 

2 
2 
2 
 

1 
3 ดนตรีและโอกาสท่ีใชใ้นการแสดง 3 
4 การน าเสนอผลงาน 1 
 หลงัเรียน  
 รวม 20 

 
  จากตารางท่ี 1 มีหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วย  ประกอบดว้ย ประวติัความเป็นมาและความส าคญั
ของการแสดงแกลมอ   รูปแบบการแสดง เคร่ืองแต่งกาย  ดนตรีและโอกาสท่ีใชใ้นการแสดง  การน าเสนอผลงาน 
รวมเวลา 20 ชัว่โมง  
  จากการใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านประเมินสาระ การเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2  ผลการประเมินสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ �̅� S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

 ตวัช้ีวดั    
1 ก าหนดตวัช้ีวดัชดัเจน 4.8 0.40 มากท่ีสุด 
2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.4 0.50 มาก 
3 ระบุพฤติกรรมไดช้ดัเจน 4.4 0.50 มาก 
 เนือ้หา    

4 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 5.0 0.00 มากท่ีสุด 
5 เน้ือหาเหมาะสมและส่งเสริมความตระหนกัรู้คุณค่าของ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.3 0.51 มาก 

6 เน้ือเร่ืองใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน 3.8 0.65 มาก 
7 ตรงตามเน้ือหาวชิา 4.4 0.50 มาก 
8 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 4.6 0.49 มากท่ีสุด 
9 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.8 0.40 มากท่ีสุด 
10 สาระของเร่ืองมีประโยชนต์่อผูเ้รียน 4.8 0.40 มากท่ีสุด 
11 เรียบเรียงเน้ือหาไดดี้ 4.6 0.49 มากท่ีสุด 
12 ส านวนภาษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.0 0.63 มาก 
13 มีความยากง่ายพอเหมาะ 4.4 0.50 มาก 

14 มีประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 4.8 0.40 มากท่ีสุด 
15 เน้ือหามีความถูกตอ้งและเป็นจริง 5.0 0.00 มากท่ีสุด 

 การน าเสนอกระบวนการเรียนรู้    
16 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.6 0.49 มากท่ีสุด 
17 จดักิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 4.8 0.40 มากท่ีสุด 
18 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.0 0.63 มาก 
19 กิจกรรมเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน 4.4 0.50 มาก 
20 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 4.6 0.49 มากท่ีสุด 
21 เหมาะสมกบัเวลา 4.8 0.40 มากท่ีสุด 

 รวมเฉลีย่ 4.54 0.44 มากทีสุ่ด 
 
  จากตารางท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  สาระการ
เรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง การแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผลปรากฏวา่มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยไดค้่าเฉล่ีย 4.54   
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  2.  ผลการทดลองใชส้าระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
  ผูว้ิจยัไดท้ดลองใชส้าระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ไดผ้ลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินก่อนและ
หลงัเรียน  จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีนกัเรียนจ านวน 35 คน ผลปรากฏดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนของนกัเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนท่ีส่งเสริมความ

ตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เร่ือง การแสดงแกลมอ 

การประเมนิ 
ผลการวเิคราะห์คะแนน 

N �̅� S.D. t-test 
ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน (20 คะแนน) 35 9.71 1.58 43.62 
ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน (20 คะแนน) 35 18.74 1.01  
   
 จากตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของ
นกัเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เร่ือง การแสดงแกลมอ  
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยั ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 

 6. อภิปรายผล  
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการวิจยัเพ่ือพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเร่ือง การ
แสดงแกลมอ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอน จ านวน 3 ขั้นตอนดงัน้ี การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน การพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน และการทดลองใช้
สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ตามล าดบัซ่ึง ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผล
ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน  
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  โดยผู ้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 และกรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 28 พบวา่ มีการ
กล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธ์ชาวไทยกูยและการแสดงพ้ืนบา้นแกลมออยูใ่นกรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน และสามารถ
น าการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอมาจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้ และผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ  และจากการสังเกต  สัมภาษณ์  วิทยากรทอ้งถ่ินคือ  นางบ าเพ็ญ ค ามา พบว่า การ
แสดงแกลมอเป็นพิธีกรรมของชาวไทยกยุเรียกตามภาษาถ่ินวา่  แกลมอ  มีมาตั้งแต่เม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่
ชดั  ซ่ึงชาวไทยกูย ไดรั้บถ่ายทอดกนัมาอยา่งต่อเน่ืองและปฏิบติัมาโดยตลอดจนถึงทุกวนัน้ีโดยจดัข้ึนเน่ืองใน 3  
โอกาสคือ 1) เพ่ือเป็นการเคารพ ครูอาจารย ์ปู่ยา่  ตายาย  เม่ือถึงวนัส าคญัในรอบปีก็ด าเนินพิธีกรรมข้ึนปีละ 1 คร้ัง  
ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วง 8 หรือ 15 ค  ่าเดือนยี่ของทุกปี  2)เพ่ือบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสามารถดลบนัดาลทุกขสุ์ข  เช่ือวา่ผูท่ี้
เคารพกราบไหวจ้ะท าให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  เม่ือเกิดเหตุไม่ดีกับสมาชิกในครอบครัว  หรือญาติมีการ
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เจ็บป่วยจะมีการบนบาน  เม่ือไดต้ามท่ีบนบานไว ้ จึงจดัพิธีแกบ้นโดยใช ้ การแสดงแกลมอ 3)เป็นการประกอบ
พิธีกรรมเพ่ือรักษาผูป่้วยซ่ึงเป็นการอญัเชิญดวงวญิญาณของบรรพบุรุษมาใหค้วามช่วยเหลือขอค าแนะน าผา่นล่าม
หรือคนทรง  เพ่ือหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและหาทางรักษาตามความเช่ือ ทั้งน้ีการแสดงทั้ง 3 โอกาส ใชรู้ปแบบ
ของการแสดงและองค์ประกอบเดียวกัน  ซ่ึงมีองค์ประกอบในการแสดงแกลมอดังน้ี 1)เคร่ืองเซ่นไหวพิ้ธี
กรรมการเล่นแกลมอ 2)เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรม  3)ปะร าประกอบพิธีกรรม  4)การแต่งกาย/การ
ทรงเจา้ของแม่มอและมอ (ผูป้ระกอบพิธีกรรม)  5)รูปแบบการแสดงขั้นตอนการร่ายร า  และผูว้ิจยัพบวา่ล าดบั
ขั้นตอนและการแสดงแกลมอมีดว้ยกนัทั้งส้ิน 6 ขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 ขั้นตอนการไหวค้รู และเชิญวิญญาณบรรพ
บุรุษเขา้ร่างทรง  ขั้นท่ี 2  ขั้นตอนการเล่นชา้งเล่นมา้  ขั้นท่ี 3  ขั้นตอนการแหดอกไม ้  ขั้นท่ี 4 ขั้นตอนการตดัแพ
และการอาบน ้ าผูเ้จ็บป่วย   ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนการเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษเขา้บา้น  ขั้นท่ี 6 ขั้นตอนการบายศรีสู่
ขวญัผูเ้จ็บป่วยปและการออกจากร่างทรง   

ขั้นท่ี 2 การพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเร่ืองการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนตูมวิทยานุสรณ์  อ าเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ   โดยจดัท าเป็นรายวิชาใหม่ท่ีเป็นสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการก าหนดสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  ค  าอธิบาย
รายวชิา  และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  เวลา 
20 ชัว่โมง ประกอบดว้ย หน่วยท่ี 1)ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการแสดงแกลมอ เวลา  3  ชัว่โมง  2)
รูปแบบการแสดง เคร่ืองแต่งกาย เวลา  13  ชัว่โมง  3)ดนตรีและโอกาสท่ีใชใ้นการแสดง เวลา 3 ชัว่โมง  4)การ
น าเสนอผลงาน เวลา 1 ชัว่โมง  ผูว้ิจัยพบว่าการพฒันาสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ มีความ
สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดท้ าการลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในการจดัการเรียนการสอนและความสนใจของผูเ้รียนในทอ้งถ่ินนั้นๆ อีกทั้งหน่วยการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วยผูว้ิจยัไดท้ าการวิพากษ์ร่วมกบัวิทยากรทอ้งถ่ินและคณะครูโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองการแสดงแกลมอ  

ขั้นท่ี 3 การทดลองใชส้าระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  
ขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการทดลองใชส้าระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน โดยน าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  เร่ือง 

การแสดงแกลมอไปทดลองใชก้บันักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จงัหวดั   ศรีสะเกษ    
ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน พบว่า  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การแสดง
แกลมอ โดยผูว้จิยัไดท้ าการสอนดว้ยตนเองร่วมกบัวทิยากรทอ้งถ่ิน   นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอน ความคิดเห็นนักเรียนให้ความสนใจซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น   อีกทั้งนักเรียนสามารถ ท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายร่วมกนัดว้ยความตั้งใจ   เม่ือส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
พบวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 35 คน สามารถผา่นเกณฑข์องการเรียนสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง 
การแสดงแกลมอ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นล าดบัดงัน้ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เฉล่ียร้อยละ 82.30 หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 2 เฉล่ียร้อยละ 83.00 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เฉล่ียร้อยละ83.40 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เฉล่ียร้อยละ 85.14 
โดยคะแนนท่ีถือว่าผ่านเกณฑ์ คือ นักเรียนตอ้งท าไดค้ะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จากการท าแบบฝึกหัด
หรือแบบทดสอบแต่ละคร้ัง  มีนักเรียน ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยการเรียนรู้ และจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
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ระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนกัรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง 
การแสดงแกลมอของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลงัเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  โดย
ก่อนเรียน นักเรียนมีผลการเรียนท่ี ร้อยละ 48.57 และหลงัเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 
93.71  ผูว้ิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าของ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง การแสดงพ้ืนบา้นแกลมอ เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการจดัการเรียนการ
สอนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียน  และระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอน  จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่เกิดความสับสนในการเรียนรู้  เน่ืองจากการเรียนรู้ผูส้อนควรบอก
วตัถุประสงคใ์ห้กบัผูเ้รียนไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  เพ่ือท่ีผูเ้รียนจะเกิดความสนใจใน
บทเรียน  และเพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบวา่  บทเรียนท่ีผูส้อนจะด าเนินการสอนนั้นเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้  และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนไดอ้ยา่งดี   อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไดมี้การเลือกใช้
ส่ือการสอนใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับทเรียนเพ่ือท่ีผูเ้รียนจะไดมี้ความสนใจ ในกระบวนการเรียนรู้มาก
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย   โดยในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังผูว้จิยัไดมี้กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีมีการอธิบาย
ถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน  และมีการน าวทิยากรทอ้งถ่ินมาร่วมในการจดัการเรียนการสอนอีกดว้ย  ท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้  และได้มีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้   อีกทั้งผูเ้รียนยงัได้มี
โอกาสซกัถาม จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น   ไม่เพียงแต่อ่านจาก 
ในตารางเท่านั้ น จะช่วยให้ผูเ้รียนฝึกเป็นคนหัดสังเกต  และหัดซักถามในหัวขอ้ท่ีตนสงสัยอีก  โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์ท่ีกล่าววา่  การบูรณาการ คือ การจดัประสบการณ์ควรเป็นในลกัษณะ
ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้เพ่ิมพูนความคิดเห็น  และได้แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเรียน  เป็นการเพ่ิม
ความสามารถทั้งหมดของผูเ้รียนท่ีจะไดใ้ชป้ระสบการณ์ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ กนั   ประสบการณ์การเรียนรู้ จึง
เป็นแบบแผนของปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูเ้รียนกบัสถานการณ์ท่ีแวดลอ้ม   ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการพฒันาสาระ
การเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ืองการแสดงพ้ืนบา้นแกลมอให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน อีกทั้งตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของไทเลอร์ยงักล่าวไวว้า่ในวชิาทกัษะ ผูส้อน  ตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การฝึกทกัษะในกิจกรรมและ
ประสบการณ์บ่อยๆ  และต่อเน่ืองกนั   ผูว้ิจยัพบว่าจากทฤษฎีการเรียนรู้ดงักล่าวจะท าให้ทั้ งผูส้อนและผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 

 

7.ข้อเสนอแนะ 
(1) โรงเรียนสามารถพฒันาสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ ไปเป็นส่วนหน่ึง ของ

หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพ่ือให้นักเรียนไดเ้ลือกตามความสนใจและความถนัด หรือ
อาจไปใชใ้นการเรียนการสอนแบบโครงงานได ้

(2)  การท าวจิยักบัโรงเรียนและผูเ้รียนควรมีจ านวนชัว่โมงท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นๆ 
(3)  สามารถน าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง การแสดงแกลมอ ไปบูรณาการร่วมกบัสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ ได ้
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  ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาแนะน าและให้ค  าปรึกษา ความใส่ใจอยา่งดียิ่งจาก 
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และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ยิง่ ผูว้จิยักราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
  ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน และวิทยากรทอ้งถ่ิน ท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ให้ค  าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง รวมถึงทั้ งบุคคล ท่ีผูว้ิจยัได้อา้งอิงทาง
วชิาการในปริญญานิพนธ์เล่มน้ี 
  ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ คณะครู และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 ท่ีให้
ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี ตลอดจนผูป้กครองของนกัเรียนทุกท่าน ท่ีเป็นกลุ่มประชากรในการวจิยั
คร้ังน้ีท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
  ขอขอบพระคุณคุณบิดา มารดาและญาติพ่ีนอ้งทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือสนบัสนุนในทุกๆดา้นใหก้ าลงัใจ
ดว้ยดีตลอดมา  นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้จิยัไม่สามารถกล่าวนาม ในท่ีน้ีได้
หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
  คุณค่าทั้งหลายท่ีไดรั้บจากปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทีแด่บิดา มารดา และ
บูรพาจารยท่ี์เคยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
              การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ  (1) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวิธีสอนท่ีมุ่งเน้น
การพฒันากระบวนการคิดของนักศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และมนุษยศาสตร์และ (2)  เพื่อ
เปรียบเทียบความคาดหวงัต่อเกรดของนกัศึกษาคณะวชิาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดว้ยวธีิสอน
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิด  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษากลุ่มคณะวิชาบริหารธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่างชั้นปีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา ศป.105: ทกัษะการศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาเลือกเสรีในภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 110 คน โดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two-Way MANOVA)   
               ผลการวจิยัพบวา่ (1) คณะวชิามนุษยศาสตร์มีค่าเฉล่ียของทกัษะการเขียนภาษาไทยจากการสอนท่ีมุ่งเนน้
การพฒันากระบวนการคิดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนเกรดคาดหวงัในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียมากกว่าเกรด
คาดหวงัในระดบัสูง (2) คะแนนการพฒันาการเขียนภาษาไทยจากการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันากระบวนการคิด 
ประเด็น “ทกัษะการเขียนสร้างสรรค์” มีคะแนนสูงสุด โดยคณะวชิานิเทศศาสตร์ไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนจนได้
คะแนนมากท่ีสุดในการทดสอบคร้ังสุดทา้ยของประเด็น “ทักษะการเขียนรายงาน” และ (3) คะแนนเฉล่ียการ
พฒันาการเขียนภาษาไทยโดยรวมของผูมี้เกรดคาดหวงัในระดบัสูง มีแนวโนม้จะไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยกว่าผูท่ี้มี
เกรดคาดหวงัในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี โดยตวัแปรกลุ่มคณะวิชามีผลกระทบต่อการพฒันาการเขียนภาษาไทยใน
ประเด็น “ทกัษะการเขียนรายงาน” อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 และตวัแปรเกรดคาดหวงัมีผลกระทบ
ต่อการพฒันาการเขียนภาษาไทยในประเด็น “ทกัษะการเขียนวเิคราะห์” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 
 

ค าส าคญั: ทกัษะการเขียนภาษาไทย    การสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิด    
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ABSTRACT 
The objectives of this research are: (1) to compare Thai language writing skills learnt through thinking 

process development-based teaching for Bangkok University students, and (2) to compare grade expectations of 
the students who have been instructed through thinking process development-based teaching. The sample 
consists of 1 1 0  students from Business Administration, Communicative Arts, and Humanities Faculties in 
various academic years. All of them were enrolled in LB105 : Study Skills, a summer term elective subject in 
academic year 2 0 1 6 .  The subjects were recruited through cluster sampling. Both descriptive statistics 
(frequency, percentage, average, and standard deviation) and inferential statistics (two-way MANOVA) were 
employed in this study.   

The study shows that that: 1 ) students from Humanities Faculty exhibit the highest average score in 
Thai language writing skill learnt through thinking process development-based teaching, and their intermediate 
level grade expectations have higher average score than high level grade expectations do; 2) in the comparison 
of scores across Thai language writing skills learnt in thinking process development-based teaching, creative 
writing skill has the highest score. Students from Communicative Arts Faculty have developed their writing 
skills and scored the highest in report writing skill assessment. Students with high grade expectations have a 
tendency to exhibit lower average score in overall writing skill development than those with intermediate grade 
expectations. The faculty variables significantly affect the report writing skill development at 0.10 . Similarly, 
the grade expectation variables significantly affect the critical writing skill development at 0.10. 
 
KEYWORDS: Thai language writing skill, thinking process development-based teaching 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การคิดเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และผลิตภาพท่ีมีคุณค่าซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของสังคมในการ

พฒันาประเทศชาติมากท่ีสุด  การคิดเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการจดัระบบความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่  ท าให้เกิดผลจากการจดัระบบความรู้ ขอ้มูลแปรผลการคิดและแสดง
พฤติกรรมออกมาหลายลกัษณะ การคิดจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ี
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดใหแ้ก่ผูเ้รียน  
 เน่ืองจากการคิดเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออก หรือพฤติกรรมของบุคคล การพฒันาการคิดจึง
เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาทุกระดับท่ีพยายามจะพฒันาตลอดมา ดงัจะเห็นจากการอุดมศึกษาไทย 4.0 การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดท่ีส าคญั  เช่น การคิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ท่ีก าหนดแนวทางใหส้ถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ ฝึกทกัษะกระบวนการคิดให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท า
เป็น รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้โดยสามารถส่ือความคิดผ่านการพูดหรือการเขียนไดอ้ยา่งมี
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คุณภาพ จึงเป็นไปตามหลกัการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีไดเ้น้นการให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะ
การคิดและมุมมองค่านิยมต่างๆ แก่ผูเ้รียนในยคุน้ี  (วจิารณ์ พานิช, 2555 ; ไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ, 2559 และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  
 ในความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการคิดจะเห็นวา่ ภาษาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการคิดและการถ่ายทอด
ความคิดนั้นใหผู้อ่ื้นทราบ และในกระบวนการส่ือสาร คือ ฟัง พดู อ่านและเขียน พบวา่ ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะ
ท่ียากท่ีสุดและจะพฒันาไดช้า้กวา่ทกัษะดา้นอ่ืน  (Leki, I., 1991)  เพราะตอ้งถ่ายทอดความคิดออกมาให้ตรงกบั
ความมุ่งหมายท่ีตอ้งการจะส่ือ โดยตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียนดี มีการจดัระเบียบหรือล าดบัความคิดดี มีความ
กระชับในเร่ืองท่ีคิด และสามารถน าเสนอความคิดด้วยวิธีการเขียนแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน        
(จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, 2560 ; ดวงใจ  ไทยอุบุญ, 2556. และยกุติ มุกดาวจิิตร, 2558) ปัญหาการเขียนเรียบเรียงความ
คิดจึงนบัเป็นปัญหาท่ีส าคญั โดยเฉพาะในการวดัและประเมินผลดว้ยการเขียนตอบขอ้สอบอตันยัของผูเ้รียนทุก
คณะ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัความสามารถในการเขียนถ่ายทอด
ความรู้และความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีดีข้ึน  
 นอกจากน้ี การพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดเ้น้นความส าคญัของทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นทกัษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวติท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวติของตน ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ทกัษาทั้ง 3 ดา้นน้ี ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยแทรก
ไปพร้อมๆ กบัการเรียนเน้ือหาวิชา ซ่ึงจะให้ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนรู้สูงกว่า ทั้ งน้ี เพ่ือเตรียมผูเ้รียนให้ออกไป
เป็นคนท างานท่ีใชค้วามรู้และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ โดยใชท้กัษะดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ในระดบัสูง
และการปรับตวั ซ่ึงจะช่วยให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและซับซ้อนในยุคดิจิทัลน้ีได้อย่างมี
ความสุข   
 ผูว้จิยัเห็นความส าคญัของกระบวนการคิดทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว จึงสนใจน าการสอนท่ีมุ่งเนน้กระบวนการ
คิดมาใชใ้นการสอนวชิา ศป.105: ทกัษะการศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาเลือกเสรีในระดบัปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์
และการจดัการการท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทยซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ของผูเ้รียนในการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล เลือกและประเมินผลขอ้มูลและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ ง 
สามารถเลือกใชรู้ปแบบและวิธีการเขียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการส่ือสารของ
ทุกรายวชิา และทุกคณะวชิา  ประกอบกบัรายวชิาน้ีมีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายและนกัศึกษาเห็นวา่ เป็นวชิา
ท่ีไม่ยากเกินไปท่ีจะสามารถท าใหไ้ดเ้กรดในระดบัท่ีสูง จึงเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหน้กัศึกษาจากหลากหลายคณะวชิา
จ านวนมากมาลงเรียนวชิาน้ีในแต่ละปีการศึกษา 
 จากประสบการณ์ในการสอนรายวิชาน้ี ผูว้ิจยัพบว่า นกัศึกษาท่ีสนใจลงเรียนวิชาน้ีของแต่ละคณะวิชา 
จะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั เช่น นกัศึกษากลุ่มคณะวชิาบริหารธุรกิจจะมีลกัษณะชอบวางแผน กลา้แสดงออก มี
ความเป็นผูน้ าและชอบจดัเก็บขอ้มูล ในขณะท่ีกลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์จะชอบแสดงออก รักอิสระ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีอารมณ์ศิลปิน ส่วนกลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตร์จะชอบพบปะผูอ่ื้น ชอบและสนใจการอ่าน เขียน 
คน้ควา้ และชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น จึงสอดคลอ้งกบัศาสตร์ของแต่ละคณะวิชาและการสังเกตบุคลิกภาพตามทฤษฎี
การเลือกอาชีพของ Holland, John L. (2560: ออนไลน์ ) ซ่ึงส่งผลให้ลกัษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคณะ
วชิามีความแตกต่างกนัดว้ย 
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 นอกจากนั้น ในรายวิชาน้ีมีกิจกรรมท่ีเน้นการใชที้มและกระบวนการร่วมมือประสานใจเป็นฐานการ
เรียนรู้ โดยนกัศึกษาตอ้งท ากิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ (7-10 คน) ในการเรียนรู้ ผูว้จิยัจึง
ไดส้ร้างแรงจูงใจในการเรียน โดยในชัว่โมงแรกของการเรียนไดใ้ห้นักศึกษาเขียนขอ้มูลส่วนตวั พร้อมให้ระบุ
เกรดคาดหมายในวิชาน้ีและระบุวิธีการของตนท่ีคาดวา่จะช่วยให้ไดรั้บเกรดสูงตามความคาดหวงั จากนั้นไดใ้ห้
ศึกษาแนวทางปฏิบติัท่ีจะท าให้ไดผ้ล A หรือ B+ ท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตามทฤษฎีความคาดหวงัของ 
Victor Vroom (2560: ออนไลน์) ท่ีเช่ือว่าความคาดหวงัท่ีจะสามารถท างานส าเร็จหรือไม่เป็นตวัก าหนดความ
พยายามและความเช่ือมัน่วา่ ผลของความพยายามจะน าไปสู่เกรดท่ีตอ้งการจะได ้ รวมทั้ง แรงจูงใจจะสูงข้ึนเม่ือ
เห็นวา่ มีโอกาสท่ีจะไดเ้กรดตามความคาดหวงัจึงสอดคลอ้งกบัความพยายามของผูส้อนในการกระตุน้แรงจูงใจน้ี 
โดยเนน้เกรดคาดหวงัของผูเ้รียนจากคะแนนของกิจกรรมท่ีไดรั้บเป็นระยะในระหวา่งการเรียนการสอน 
 อย่างไรก็ตาม จากหลกัสูตรของศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มคณะวิชาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง การก าหนดเป้าหมายหรือเกรดคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่มคณะวชิา 
ในการเรียนรายวิชาน้ี จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะตรวจสอบผลการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันากระบวนการคิดในการส่งเสริมทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีจะส่งผลต่อนักศึกษาในคณะวิชาและเกรดท่ี
คาดหวงั โดยการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันากระบวนการคิดของ
นักศึกษาท่ีมีคณะวิชาและความคาดหวงัต่อเกรดท่ีแตกต่างกัน ในการเรียนรายวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา 
Section 9600 ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 อนัจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวชิา
น้ี และในการส่งเสริมการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มคณะวิชาให้สามารถพฒันากระบวนการคิดและ
การเขียนส่ือความคิดไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

              (1)  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวธีิสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิดของ
นกัศึกษาคณะวชิาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
              (2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัต่อเกรดของนกัศึกษาคณะวชิาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ดว้ยวธีิสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิด  
    
 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                                     ตัวแปรต้น                                                                                                          ตัวแปรตาม 

 
ย 
   
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรที่เป็นผลมาจากวิธสีอนที่เน้นการพฒันากระบวนการ
คดิเพือ่การส่งเสริมทกัษะการเขยีนภาษาไทย 
1. คณะวชิา          1)  กลุ่มคณะวิชาบริหารธุรกิจ 
                2) กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ 
                         3) กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ 
2. เกรดคาดหวงั   1)  ระดบัสูง (A) 
                        2)  ระดบัปานกลาง (B+/B/C+) 

คะแนนทกัษะการเขยีนภาษาไทยด้วยวิธีสอนทีมุ่่งเน้นการพฒันากระบวนการ
คดิ 3 ด้าน รวม 6 ตวัแปร 
1.  ทกัษะการเขียนวิเคราะห์ 2.  ทกัษะการเขียนสงัเคราะห์ 
3.  ทกัษะการเขียนสร้างสรรค ์ 4.  ทกัษะการเขียนรวมทั้ง 3 ดา้น (เพลง)             
5.  ทกัษะการเขียนรวมทั้ง 3 ดา้น (บทความ)        6.  ทกัษะการเขียนรายงาน 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Design) เป็นการศึกษากลุ่มเดียวท่ีวดัเฉพาะ
หลงัการทดลอง (one-group posttest only design) เน่ืองจากเป็นการทดลองกบัภาคเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมีช่วงเวลา
ระยะเวลาจ ากดั จึงไม่สามารถเก็บคะแนนก่อนเรียน (pretest) ได ้ขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยัมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ขอ้มูลจาก 2 กลุ่ม คือ  
                1) กลุ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิต เช่น คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ 
TQF  และทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21   
                2) กลุ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่  (1) องคป์ระกอบ กระบวนการ และ
แนวทางการพฒันาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์   (2) หลกัการเขียน กระบวนการเขียน และ
หลกัการพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย  (3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์ (Tyler, 1969)  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (2560: ออนไลน์)  หลกัการใช้ทีมเป็นฐานการเรียนรู้ (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ , 2553)  ปิรามิดการเรียนรู้
(2560: ออนไลน์) และ Mind Map  (2560: ออนไลน์) 
 ขั้นตอนที ่2  การออกแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี  
                1) ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ก าหนดแนวทางพฒันาและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ รวมทั้ง หลกัการพฒันาทกัษะ
การเขียนภาษาไทย   
              2) ออกแบบการเรียนการสอนวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา โดยจัดรวมเน้ือหาเฉพาะด้านการ
พฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย ไดแ้ก่ การจบัใจความส าคญั การย่อความ การสรุปความ การเขียนเพ่ืออธิบาย
ความและเพ่ือแสดงความคิดเห็นและการเขียนตอบขอ้สอบ รวมทั้ ง แนวทางพฒันาการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้ทีมเป็นฐานการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประสานใจ และการใชแ้ผนผงัความคิด  
  ขั้นตอนที ่3  การจดักระบวนการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี   
              1) จัดแผนการเรียนรู้ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสริมสร้างทักษะการเขียน ผ่าน
กระบวนการพฒันาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค ์รวมทั้ง ใชแ้ผนผงัความคิดเป็นตวัช่วยในการจดั
ระเบียบความคิด   
             2) แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 12 กลุ่มๆ ละ 7-10 คน ขบัเคล่ือนกลุ่มโดยใชที้มเป็นฐานการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการบริหารจดัการกลุ่มทางไลน์กลุ่ม ซ่ึงจะมีคะแนนการมีส่วนร่วมทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม   
             3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์และปิรามิดการเรียนรู้ โดยใชค้วาม
ต่อเน่ืองเพ่ือฝึกทักษะการคิดและการเขียนแต่ละดา้น ใช้การจดัช่วงล าดบัจากทกัษะการคิดท่ีง่ายไปสู่การคิดท่ี
ซบัซ้อนข้ึน และใชก้ารบูรณาการประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความคิดเห็นและสามารถเขียน
ตอบไดต้รงตามประเด็นท่ีตอ้งการ   
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            4) จดัการประเมินผลโดยการทดสอบหลงักิจกรรมการเรียนรู้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ทดสอบการ
เขียนเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมรายคู่ 2-3 คน (3 คร้ัง)   ช่วงท่ี 2 เป็นการบูรณาการ
ความคิดทั้ง 3 ดา้นจากการทดสอบดว้ยบทเพลง และบทความทางประวติัศาสตร์ดว้ยกิจกรรมรายบุคคล (2 คร้ัง)  
และช่วงท่ี 3 เป็นการบูรณาการกระบวนการคิดและการเขียนทั้ง 3 ดา้นดว้ยกิจกรรมกลุ่มใหญ่ (1 คร้ัง)  โดยให้
บูรณาการเน้ือหาซ่ึงเป็นผลการคิดวเิคราะห์และสงัเคราะห์จากส่ือ 5 ประเภทมาสร้างสรรคเ์ป็นไฟลก์ลุ่มประกอบ
คลิปก่อนเพ่ือน าเสนอรายงานหน้าชั้น จากนั้น จึงให้น าผลงานทั้งหมดของกลุ่มมาเขียนในรูปแบบของรายงาน
วชิาการ   

4.2  ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา เป็นวิชา เลือกเสรี ตลอดปี

การศึกษา 2559  จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน 330 คน และกลุ่มตวัอยา่ง คือ นักศึกษาทุกชั้นปีจากกลุ่มคณะวิชา
บริหารธุรกิจ 59 คน กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ 30 คน และกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ 21 คน รวม 110 คน ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา ศป.105: ทกัษะการศึกษา Section 9600 เป็นวชิาเลือกเสรีในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
โดยใชน้กัศึกษาจ านวน 110 คน ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

4.3  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรอิสระซ่ึงเป็นผลมาจากการสอนท่ีเน้นการพฒันากระบวนการคิด 
เพ่ือการส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยมี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรคณะวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะวิชา
บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และตวัแปรเกรดคาดหวงั ไดแ้ก่ เกรดคาดหวงัในระดบัสูง (A) และ
ในระดบัปานกลาง (B+/B/C+)  และ 2) ตวัแปรตาม มี 3 ดา้น 6 ตวัแปร คือ คะแนนทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ย
วธีิสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิด ไดแ้ก่ ทกัษะการเขียนวเิคราะห์ ทกัษะการเขียนสังเคราะห์ ทกัษะการ
เขียนสร้างสรรค ์ ทกัษะการเขียนรวมทั้ง 3 ดา้น  และทกัษะการเขียนรายงานของนกัศึกษาต่างคณะวชิาและชั้นปีท่ี
ลงเรียนวชิา ศป.105: ทกัษะการศึกษา Section 9600 เป็นวชิาเลือกเสรีในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

4.4  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา จ านวน 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2560) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี
1 ศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาและออกแบบการเรียนการสอน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมทกัษะการเขียนภาษาไทย 
และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ดว้ยการจดัทดสอบภายหลงัการสอนและการจดักิจกรรมแต่ละดา้น  
           4.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  มีจ านวน 3 ฉบับ ไดแ้ก่  1)  แบบบันทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
เพ่ือบนัทึกคณะวิชาและความคาดหวงัต่อเกรด พร้อมแนวทางท่ีจะท าให้ไดเ้กรดดงักล่าว และเกณฑป์ระกอบการ
พิจารณาให้ เกรด A และ B+ ของผู ้สอน   2)  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย บทความและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเนน้ประเด็นการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรคใ์นการพฒันาทกัษะ
การเขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  และ 3)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้การพฒันาทกัษะการเขียนภายหลงัการ
จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพฒันาทกัษะการคิด 3 ด้าน คือ แบบทดสอบรายคู่  แบบทดสอบรายบุคคลและ
แบบทดสอบกลุ่มใหญ่ 
      ทั้งน้ี แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบรายคู่และแบบทดสอบรายบุคคลทั้งหมดน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบ
คุณภาพเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านซ่ึงมีคุณวฒิุปริญญาโท มีประสบการณ์การสอนและเคยร่วมสอนเป็นทีม



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1639 

ในวิชา ศป.105 : ทกัษะการศึกษา กบัผูว้ิจยัมานานกวา่ 5 ปีการศึกษาก่อนท่ีวิชาน้ีจะถูกปรับจากวิชาพ้ืนฐานของ
หลายคณะวชิาใหม้าเป็นวชิาเลือกเสรี                                                                                                                       
          4.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใชก้บันกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือกเสรีรายวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษาของภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 110 คน 
 4.7  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดย
สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้วามถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two-Way 
MANOVA) เพ่ือตรวจสอบค่าเฉล่ียของทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวิธีสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ จ าแนกตามกลุ่มคณะวิชา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มคณะวิชา
บริหารธุรกิจ กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ และกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ และจ าแนกตามเกรดคาดหวงั 2 ระดบั 
ประกอบดว้ย เกรดคาดหวงัระดบัสูง (A) และระดบัปานกลาง (B+/B/C+) 
 

5. สรุปผลการวจัิย    
 ผลการวจิยัสรุปเป็น 3 ขอ้ ดงัน้ี 
           5.1  การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา พบวา่ในจ านวน 110 คน มีนกัศึกษาเพศชาย 55 คน (ร้อย
ละ 50.0) และเพศหญิง 55 คน (ร้อยละ 50.0) มาจากกลุ่มคณะวิชาบริหารธุรกิจ 59 คน (ร้อยละ 53.6) นิเทศศาสตร์ 
30 คน (ร้อยละ 27.3) และมนุษยศาสตร์ 21 คน (ร้อยละ 19.1) โดยมีเกรดคาดหวงัในระดับสูง 61 คน (ร้อยละ 
55.5) และในระดบัปานกลาง 49 คน (ร้อยละ 44.5) 
          5.2  การศึกษาทกัษะการเขียนภาษาไทยด้วยวธีิสอนที่มุ่งเน้นการพฒันากระบวนการคิดของนักศึกษาที่
มคีณะวชิาและความคาดหวงัต่อเกรดทีแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่1  ขนาดของกลุ่มยอ่ย (n ) ค่าเฉล่ีย ( X̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของทกัษะการเขียนภาษาไทย 
ดว้ยวธีิสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์จ าแนกตาม
คณะวชิา และเกรดคาดหวงั (คะแนนเตม็ 10) 

 

คณะวชิา เกรดคาดหวงัระดบัสูง เกรดคาดหวงัระดบัปานกลาง รวม 
n X̅ SD n X̅ SD n X̅ SD 

กลุ่มคณะวิชาบริหารธุรกิจ 35 7.57 0.53 24 7.59 0.48 59 7.58 0.51 

กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ 14 7.54 0.53 16 7.75 0.39 30 7.65 0.46 

กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ 12 7.58 0.53 9 7.87 0.21 21 7.73 0.37 

รวม 61 7.57 0.52 49 7.69 0.42 110 7.62 0.48 
 

           จากตารางท่ี 1 พบวา่ค่าเฉล่ียในภาพรวม คือ 7.62 คะแนน โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 คะแนน 
เม่ือจ าแนกตามคณะวชิาและเกรดคาดหวงัแลว้ปรากฏผลดงัน้ี 
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 1. การจ าแนกค่าเฉล่ียตามคณะวชิา คณะวชิาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ กลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตร์ (7.73) 
รองลงมา คือ กลุ่มคณะวชิานิเทศศาสตร์ (7.65) และกลุ่มคณะวชิาบริหารธุรกิจ (7.58) ตามล าดบั โดยคะแนนของ
กลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตร์มีการกระจายนอ้ยท่ีสุด (0.37) 
 2. การจ าแนกค่าเฉล่ียตามเกรดคาดหวงั เกรดคาดหวงัในระดบัปานกลาง (7.69) มีค่าเฉล่ียมากกวา่เกรด
คาดหวงัในระดบัสูง (7.57) และคะแนนของเกรดคาดหวงัระดบัปานกลางมีการกระจายนอ้ยกวา่เกรดคาดหวงัใน
ระดบัสูง (0.42) 
 

5.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่ งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ของนักศึกษาทีม่คีณะวชิาและความคาดหวงัต่อเกรดทีแ่ตกต่างกนั 

 
 

แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการเขียนภาษาไทยของกลุ่มคณะวิชา จ  าแนกตามประเด็นการศึกษาทั้ง 6 ประเด็น 
 

    
           จากการศึกษาโดยภาพรวม (ดงัแผนภาพท่ี 2) พบวา่ ทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวิธีสอนท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาการคิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์เม่ือนบัจากคะแนนเร่ิมตน้ในคร้ังท่ี 1 แลว้ (7.02) 
พบวา่ คร้ังท่ี 2 (7.72) และคร้ังท่ี 3 (8.23) มีคะแนนเพ่ิมข้ึนตามล าดบั และสองคร้ังต่อมามีคะแนนลดลงจากคร้ังท่ี
สามตามล าดบั (7.85, 7.17) แต่ก็เพ่ิมข้ึนในคร้ังสุดทา้ย (7.89) ทั้งน้ี โดยมีคะแนนสูงสุดในคร้ังท่ีสามในประเด็น 
“ทกัษะการเขียนสร้างสรรค”์ และมีคะแนนต ่าสุดในคร้ังท่ีหน่ึงในประเด็น “ทกัษะการเขียนวเิคราะห์” 
    เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการพฒันาการเขียนภาษาไทย โดยจ าแนกตามคณะวิชาแลว้พบวา่ ในคร้ังท่ีหน่ึง 
กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.) มีคะแนนนอ้ยท่ีสุด (6.73) และกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ (มท.) มีคะแนนมาก
ท่ีสุด (7.31) ต่อมาในคร้ังท่ีสองและสามมีคะแนนเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัตามล าดบั ส่วนในคร้ังท่ีส่ี ซ่ึง
เป็นทกัษะการเขียนรวม 3 ทกัษะ (เพลง) มีคะแนนลดลงอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัจากคร้ังท่ี 3 ซ่ึงไม่แตกต่างกนั
มากนัก (7.70 - 8.00) แต่ในคร้ังท่ีห้าซ่ึงเป็นทักษะการเขียนทกัษะรวม 3 ดา้น (บทความ) มีคะแนนลดลงอยู่ใน
ระดบัท่ีค่อนขา้งจะแตกต่างกนัมาก (6.88 -7.57) โดยคร้ังท่ีห้าน้ี กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ (มท.) มีคะแนนนอ้ย

ทกัษะการเขียน
วิเคราะห์

ทกัษะการเขียน
สงัเคราะห์

ทกัษะการเขียน
สร้างสรรค์

ทกัษะการเขียน
รวม 3 ดา้น
(เพลง)

ทกัษะการเขียน
รวม 3 ดา้น
(บทความ)

ทกัษะการเขียน
รายงาน

บธ 7.01 7.64 8.21 7.84 7.06 7.71

นศ 6.73 7.75 8.13 7.70 7.57 8.03

มท 7.31 7.76 8.36 8.00 6.88 7.93

รวม 7.02 7.72 8.23 7.85 7.17 7.89
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ท่ีสุด (6.88) และกลุ่มคณะวชิานิเทศศาสตร์ (นศ.) มีคะแนนมากท่ีสุด (7.57)  อยา่งไรก็ตาม ในคร้ังสุดทา้ย “ทกัษะ
การเขียนรายงาน” นกัศึกษาทุกกลุ่มมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากคร้ังท่ี 5 แต่ก็ไม่แตกต่างกนัมากนกั (7.71- 8.03)  
             นอกจากน้ี  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two-Way MANOVA) ของ
ทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิด
สร้างสรรค ์เพื่อเป็นการตรวจสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติของความสัมพนัธ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดว้ย
สถิติเชิงอนุมานโดยดูจากค่าเฉล่ียของทักษะการเขียนภาษาไทยท่ีมุ่งเน้นการพฒันากระบวนการคิดทั้ ง 3 ด้าน 
จ าแนกตามคณะวิชาและเกรดคาดหวงัพบว่า ปฏิสัมพนัธ์(Interaction) ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.10 จึง
พิจารณาผลกระทบหลกั (Main Effect)  ต่อไป ซ่ึงพบว่า ตวัแปรคณะวิชามีผลกระทบต่อการพฒันาทักษะการ
เขียนในประเด็น “ทกัษะการเขียนรายงาน” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสถิติ F (2,104) = 2.693, P < 0.10 และ
ตวัแปรเกรดคาดหวงัมีผลกระทบต่อการพฒันาทกัษะการเขียนในประเด็น “ทกัษะการเขียนเชิงวเิคราะห์” อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยสถิติ F (1,104) = 4.532, p < 0.10 
  

6. อภิปรายผล  
 6.1 จากภาพรวมของการศึกษาทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวธีิสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิด
ระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีคณะวิชา และความคาดหวงัต่อเกรดท่ีแตกต่างกนัพบวา่ คณะวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ 
กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์โดยมีนิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจ รองลงมาตามล าดบั จึงสอดคลอ้งกบัศาสตร์ของ
แต่ละคณะวิชาตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Holland, John L. (2560: ออนไลน์ ) ซ่ึงระบุว่า นักศึกษาในกลุ่ม
คณะวชิามนุษยศาสตร์จะมุ่งพฒันาความคิดและปัญญา ชอบและสนใจการอ่าน เขียน และคน้ควา้ ในขณะท่ีคณะ
วชิานิเทศศาสตร์มีความคิดริเร่ิมสูง และคณะวิชาบริหารธุรกิจชอบวางแผน ชอบการค านวณและมีความเป็นผูน้ า 
โดยจะส่งผลต่อลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนท่ี มุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนั   
 6.2 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์(Tyler, 1969) ซ่ึงใชค้วามต่อเน่ืองใน
การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค ์ผ่านการฝึกเขียนในแต่ละดา้น ใชก้ารจดัช่วงล าดบัจาก
ทักษะการเขียนท่ีง่ายไปสู่ทักษะท่ีซับซ้อนข้ึน และใช้การบูรณาการทักษะทั้ ง 3 ด้าน เพ่ือเพ่ิมพูนการคิดและ
ความสามารถในการเขียนส่ือสารมาประกอบกบัการจดัประเมินผลหลงัการเรียนรู้ทกัษะแต่ละดา้น  ไดพ้บวา่ เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวิธีสอนท่ีเน้นการพฒันากระบวนการคิดของทั้ง 3 กลุ่มคณะวิชา 
แมว้า่จะเร่ิมตน้ดว้ยคะแนนพฒันาทกัษะการเขียนท่ีแตกต่างกนั แต่กิจกรรมรายคู่ท าใหทุ้กกลุ่มคณะวชิามีคะแนน
เฉล่ียท่ีสูงข้ึนและใกลเ้คียงกนัในการทดสอบคร้ังท่ี 2 และ 3 ต่อมา ทั้งน้ี เพราะการท างานดว้ยกนัเป็นทีม 2-3 คน 
จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในเชิงลึก (บุญศรี  วงศ์พิพฒันกุล, 2550) และมีความพร้อมในการพฒันาทกัษะการคิด
และการเขียนส่ือสารท่ีชดัเจน ครอบคลุมและครบถว้นยิง่ข้ึน  
 หลงัจากนั้ น เม่ือให้ทดสอบกิจกรรมรายบุคคลในการพฒันาทักษะการเขียนทั้ ง 3 ด้านร่วมกัน เพ่ือ
ตรวจสอบความสามารถในการเขียนเป็นรายบุคคลพบวา่ ทุกคณะวิชามีคะแนนลดลงและแตกต่างกนัจากช่วงแรก 
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะตอ้งใชท้ักษะในการเขียนตอบท่ีซับซ้อนมากข้ึน โดยกลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์มีคะแนน
สูงสุดในการทดสอบคร้ังท่ี 5 น้ี ส่วนในช่วงกิจกรรมกลุ่มใหญ่คร้ังสุดทา้ย ซ่ึงมีการเขียนร่วมกนัในรูปแบบของ
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รายงานทางวิชาการ ทุกกลุ่มคณะวิชาไดมี้คะแนนสูงข้ึนอยา่งใกลเ้คียงกนั จึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุญศรี 
วงศ์พิพฒันกลุ (2550) ท่ีเนน้วา่ หวัใจของความส าเร็จในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม คือ การสร้างความเหนียวแน่น
และผูกพนัในการท างานร่วมกนัของทีม โดยนกัศึกษาไดรั้บผิดชอบงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดมาก่อน ตั้งแต่การท า
กิจกรรมเลือกส่ือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานดว้ยการน าเสนอรายงานหน้าชั้นก่อนการท า
กิจกรรมกลุ่มใหญ่ แลว้จึงน ามาเขียนเป็นรายงานวิชาการซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและเรียบร้อยของ
งานกลุ่มน้ีร่วมกนัเป็นอยา่งดีก่อนการส่งผลงานช้ินส าคญัน้ี 
 อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เม่ือได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยจากการพัฒนา
กระบวนการคิดทั้ง 3 ดา้นแลว้ กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ไดมี้การพฒันาทกัษะการเขียน โดยมีคะแนนมากท่ีสุด
ในการทดสอบคร้ังสุดทา้ย “ทกัษะการเขียนรายงาน” จึงกล่าวไดว้า่ จากศาสตร์ของกลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ซ่ึง
ในหลกัสูตรไดเ้นน้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ผ่านการพฒันาทกัษะทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนจาก
วิชาต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ จึงช่วยให้นักศึกษาในกลุ่มคณะวิชาน้ีสามารถพฒันาทักษะการเขียนทั้ ง 3 ด้าน ให้มี
คะแนนท่ีสูงข้ึนไดม้ากกวา่กลุ่มคณะวชิาอ่ืน 
 6.3 ผลของการวิจัยพบวา่ คะแนนการพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทยดว้ยวิธีสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
กระบวนการคิดของนักศึกษาท่ีมีเกรดคาดหวงัระดับปานกลาง (B+/B/C+) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าผูท่ี้มีเกรด
คาดหวงัในระดบัสูง แมว้า่จะแตกต่างกนัไม่มากนัก แต่ก็สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความคาดหวงัของ Victor Vroom 
(2560: ออนไลน์)  โดยนกัศึกษามัน่ใจวา่  เกรดคาดหวงัในระดบัปานกลางนั้นตนสามารถท าได ้จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้พฒันาทกัษะในการเขียนให้สูงยิ่งข้ึน เพราะรู้สึกวา่มีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และระดบัแรงจูงใจจะ
สูงข้ึนอีกเม่ือไดเ้ช่ือมโยงกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเขียนของตนเขา้กบัเกณฑท่ี์ผูส้อนไดต้ั้งไวส้ าหรับผูท่ี้จะได้
เกรด A หรือ B+ ซ่ึงนบัเป็นแรงผลกัดนัใหน้กัศึกษาใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนอีกทางหน่ึงเช่นกนั 
   

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 จากผลการเปรียบเทียบของคะแนนการพฒันาทกัษะภาษาไทยของงานวจิยัทั้งสามช่วงน้ี ไดแ้สดงให้เห็นวา่ การ
ท างานร่วมกนัจะไดรั้บความส าเร็จมากกวา่การท างานเป็นรายบุคคลในการพฒันาทกัษะภาษาไทย  จึงเป็นการเนน้
ความส าคัญของการใช้ทีมเป็นฐานการเรียนรู้ว่าเป็น Active Learning ท่ี น่าสนใจอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
แสดงกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ฝึกความรับผิดชอบและเรียนรู้บทบาทของตนและผูอ่ื้นร่วมกัน โดยมุ่ง
ความส าเร็จของส่วนรวมเป็นส าคญั อนัจะเป็นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  การออกแบบการวิจยัเชิงทดลองคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพฒันากระบวนการคิดผ่าน
ทกัษะการเขียนภาษาไทยระหวา่งกลุ่มควบคุม (ไม่ไดรั้บการจดักระบวนการคิด) และกลุ่มทดลอง (ไดรั้บการจดั
กระบวนการคิด) หรือมีการใช้แบบแผนทดสอบก่อน-หลงั และมีกลุ่มควบคุม (pretest-posttest control group 
design) เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการน าไปพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสามารถของการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร และ  3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกับความสามารถในการ
บริหารงานบุคคลของผู ้บริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ขา้ราชการครู กลุ่มกรุงธนเหนือ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานครทั้งภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  3) ผลการวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัความสามารถในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู ้น าแบบมุ่งงาน และภาวะผู ้น าแบบมุ่งคนสูง มี
ความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในทิศทางตรงกนัขา้ม  ส่วนภาวะแบบมุ่งคนต ่ามุ่งงานต ่า และภาวะผูน้ า
แบบท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในทิศทางบวก  นอกจากน้ี ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมี
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ความสัมพนัธ์การบริหารงานบุคคลในดา้นความสัมพนัธ์กบัครูในทิศทางบวก และสัมพนัธ์กบัการบริหารงาน
บุคคลดา้นการติดต่อส่ือสารในทิศทางลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
ค าส าคญั:  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร   การบริหารงานบุคคล   ความสมัพนัธ์ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed 1) to study the School Administers Leadership in the RBH. Bangkok 
Metropolitan 2) to study the Human Resources Management Abilities of school administrators in the RBH. 
Bangkok Metropolitan and 3) to study the relationship between the School Administers Leadership and the 
Human Resources Management Abilities of school administrators in the RBH. Bangkok Metropolitan. The 
samples were used 360 teachers, Academic Year 2560 in the RBH. Bangkok Metropolitan.  A questionnaire 
was used collecting data. Data Analysed were using by frequency percentage, mean, standard deviation and 
correlation coefficient. 
    The Results of research found that 1) The school administers leadership in the RBH. Bangkok 
Metropolitan overall and each aspect at the high level. 2) The human resources management abilities of school 
administrators in the RBH. Bangkok Metropolitan overall and each aspect in the high level. 3) The relationship 
between the school administers leadership in and the human resources management abilities of school 
administrators in the RBH. Bangkok Metropolitan found that task - oriented and Country Club Management 
Leadership were related high level in the opposite direction. But Impoverished and Team  Management 
Leadership were related with the human resources management abilities in positive. In addition, The School 
Administers Leadership was related with the relationship of teacher in a positive direction, and related to the 
human resources management abilities in communications in the opposite direction. 
 
KEYWORDS : Administers Leadership, Human  Resources  Management, Relationship 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลท่ีส าคญัในการบริหารงานในสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาคือ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ท่ีจะตอ้งเป็นตวัอยา่งของการปฏิรูปปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กบัครู 
นักเรียน พ่อแม่ผูป้กครองและชุมชน ถา้ผูบ้ริหารไม่เอาจริง ไม่ตั้งใจบริหาร ไม่มีทกัษะการบริหาร ท างานไม่มี
ระบบ ขาดศีลธรรม รวมถึงการครองตนท่ีเป็นตวัอยา่งคนอ่ืนได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลต่อ
การปฏิบติังานในสถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จทั้งส้ิน ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
ประถมศึกษา มีโรงเรียนในสงักดัจ านวน 437 โรงเรียน มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งกระจายทัว่พ้ืนท่ีทั้ง 50 เขต แบ่ง
การบริหารออกเป็น 6 กลุ่มเขตไดแ้ก่ 1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 2) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 3) กลุ่มเขตกรุงธนใต ้ 
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4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก  5) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  6) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ขอ้มูลจากแผนการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560  กองวิชาการ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ส านักการศึกษา , 
2560) ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์การจดั การศึกษาของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครพบปัญหาวา่ โดยภาพรวม
ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการในงานบุคคล ค่อนขา้งนอ้ย การท่ีผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
ในบทบาทหนา้ท่ีของการบริหารสถานศึกษา และการบริหารงานบุคคล จะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้ารบริหารสถานศึกษา
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 จากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ในการบริหารจดัการองคก์ร โดยเฉพาะสถานศึกษานั้น ปัจจยัหน่ึง
ท่ีจะท าให้การบริหารประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์กร คือ การมีผู ้บริหารท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการบริหาร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีจะสามารถน าพาองคก์ร
ให้มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัเพ่ือท่ีปฏิบติังานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกนัได ้ ดงันั้น จากปัญหาและ
ความส าคัญของปัญหา ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าของผู ้บริหารโรงเรียนกับ
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร เพ่ือ
สนองนโยบายทางการศึกษาในดา้นงานบริหาร อีกทั้ง ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนในการใชบ้ทบาท
ภาวะผูน้ ากบัความสามารถในการบริหารงานบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีใน
การท างาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการศึกษา 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถของการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดั
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัความสามารถในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
1. แบบมุ่งงาน 
2. แบบมุ่งคนสูง 
3. แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า   
4. แบบทางสายกลาง 
5. แบบท างานเป็นทีม 
 

ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 

1. ความสามารถในดา้นอาชีพ 
2. ความสมัพนัธ์กบัครู 
3. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
4. ทกัษะในดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ขั้นท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ซ่ึงเป็นการศึกษาเอกสารต ารา ขอ้มูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 

ปัญหา เพื่อจดัท าโครงการและเสนอขอ้คิดเห็นของโครงการวจิยั 
ขั้นท่ี 2 การด าเนินการวิจยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล ปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคุณภาพ น าไปเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นท่ี 3 รายงานผลการวจิยั เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอรายงานผลการวจิยัต่อกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์

เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้จดัพิมพเ์ป็นฉบบัแกไ้ข ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการแนะน า แลว้จดัท า
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูสายผูส้อน กลุ่มกรุงธนเหนือ โรงเรียน

สงักดั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน1,998 คน จากจ านวน 8 เขต และ 91โรงเรียน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู กลุ่มกรุงธนเหนือ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 

2560 จ านวน 360 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการเทียบตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie ; &Morgan, 
1970) 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครโดยศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

โรงเรียน มี 5 รูปแบบ    
 1. แบบมุ่งงาน 
 2. แบบมุ่งคนสูง 
 3. แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า   
 4. แบบทางสายกลาง 
 5. แบบท างานเป็นทีม 
ตวัแปรตาม ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถในดา้นอาชีพ 
 2. ความสมัพนัธ์กบัครู 
 3. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
 4. ทกัษะในดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 1 ชุดมีจ านวน 
3 ตอนไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนัลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เก่ียวกับภาวะผูน้ าของผู ้บริหาร
โรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เก่ียวกับความสามารถในการ
บริหารงานบุคคล   

คุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC มีค่าเท่ากบั 0.87 ค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) มี
ค่าเท่ากบั 0.89 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม ถึงผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดักรุงเทพมหานครเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากครูในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึงขา้ราชการครูท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่าง ในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดักรุงเทพมหานครโดยผูว้ิจยัได้จดัส่งท่ีตูรั้บหนังสือของ
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือตอบแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนตามท่ีก าหนดไว ้ 

 3. เก็บรวบรวมข้อ มูลกับก ลุ่มตัวอย่างข้าราชการค รูโรงเรียนกลุ่มกรุงธน เหนือ สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 360 คน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล พบวา่ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 360 ฉบบั จากจ านวนทั้งหมด 460 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 78.26 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวธีิการทางสถิติ มีขั้นตอน 

ดงัน้ี 
โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผลข้อมูลใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ดงัน้ี   
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00    แปลความวา่   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50    แปลความวา่   อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50    แปลความวา่   อยูใ่นปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50    แปลความวา่   อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50    แปลความวา่   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งการเสนอผลออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
  ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งผูแ้บบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายเท่ากบัเพศหญิง มีจ านวน 180 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาอาย ุ20-30 ปี จ านวน 
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134 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8  ต  าแหน่งครู ค.ศ. 1 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  รองลงมาครูผูช่้วย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8  ประสบการณ์ท างาน  
6-10 ปี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา 1-5 ปี จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.5 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร

     

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย  ( x̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ    
          สงักดักรุงเทพมหานครภาพรวม 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร �̅� S.D. แปลผล ล าดบัที ่
      1. แบบมุ่งงาน  4.34 .21 มาก 2 

      2. แบบมุ่งคนสูง   4.20 .27 มาก 4 

      3. แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า  1.28 .20 นอ้ยท่ีสุด 5 
      4. แบบทางสายกลาง  4.37 .19 มาก 1 
      5. แบบท างานเป็นทีม  4.32 .22 มาก 3 

รวม 3.70 .11 มาก - 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .11 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ภาวะผูน้ าท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 คือ แบบทางสายกลาง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .19) ล าดบัท่ี 2 คือ แบบมุ่งงานอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .21 ) ล าดบัท่ี 3 คือ แบบท างานเป็นทีม อยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .22)  ล าดบัท่ี 4 คือ แบบมุ่งคนสูง อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.27)  ล าดบัท่ี 5 คือ แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.28  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .20) 
 

 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สงักดักรุงเทพมหานคร 
  

ตารางที ่2  ค่าเฉลีย่  ( x̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหาร 
   โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและรายด้าน 

การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. แปลผล ล าดบัที ่
      1. ความสามารถในดา้นอาชีพ 4.30 .22 มาก 2 

      2. ความสมัพนัธ์กบัครู 4.30 .24 มาก 2 

      3. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 4.42 .22 มาก 1 
      4. ทกัษะในดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 4.30 .25 มาก 2 

 รวม 4.33 .14 มาก - 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความสามารถในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .14 ) เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ความสามารถในการบริหารงานบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 คือ 
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .22)   
ล าดบัท่ี 2 มี 3 ดา้น คือ ความสามารถในดา้นอาชีพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .22)  และ
ความสัมพนัธ์กบัครู  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .24 ) และทกัษะในดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .25) 

 
  ตอนที ่4   ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกับความสามารถในการบริหารงาน   

บุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

   ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคล 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
มุ่งงานX1 1           
มุ่งคนสูงX2 .186** 1          
มุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า X3 .082 .034 1         
ทางสายกลาง X4 -.275** .081 -.205** 1        
ท างานเป็นทีม X5 .128* .323** .276** .055 1       
ภาวะผูน้ า X .507** .683** .299** .307** .681** 1      
ดา้นอาชีพ Y1 -.045 -.221** .212** -.022 .084 -.043 1     
สมัพนัธ์กบัครู Y2 .003 .031 .204** -.098 .221** .106* .326** 1    
ติดต่อส่ือสาร Y3 -.304** -.029 -.148** .045 -.061 -.195** .171** .445** 1   
มนุษยสมัพนัธ์ Y4 -.217** .021 .017 .231** .042 .025 .037 -.311** -.037 1  
บริหารงานบุคคลY -.186** -.119* .179** .034 .144** -.027 .799** .657** .574** .210** 1 

�̅� 4.34 4.20 1.28 4.37 4.32 3.94 4.30 4.30 4.42 4.30 4.32 
S.D. .21 .27 .20 .19 .22 .11 .22 .23 .21 .25 .14 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ภาวะผู ้น าแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนสูง มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานบุคคลในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ .05 (r= -.186, -.119) ตามล าดบั 
ส่วนภาวะแบบมุ่งคนมุ่งงานต ่า และภาวะผูน้ าแบบท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในทิศ
ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r= .179, .144)  นอกจากน้ี ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์
การบริหารงานบุคคลในด้านความสัมพนัธ์กับครูในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 (r= .106) และ
สมัพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลดา้นการติดต่อส่ือสารในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(r= -.195) 
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6. อภิปรายผล  
 1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ  สังกดักรุงเทพมหานคร  ภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั  ดงัน้ี  แบบทางสายกลาง  อยูใ่นระดบัมาก  แบบมุ่ง
งานอยูใ่นระดบัมาก   แบบท างานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมาก  แบบมุ่งคนสูง อยูใ่นระดบัมาก  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยสุด คือแบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล โยคานุกุล (2556) ได้
ศึกษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาโดยรวมและรายดา้นมีพฤติกรรมในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีพฤติกรรมสูงสุดคือ
ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา   
 2. ความสามารถในการบริหารงานบุคคลของผู ้บ ริหารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือสังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามล าดับ  ดังน้ี  
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ ความสามารถในดา้นอาชีพ ความสัมพนัธ์กบัครู 
และทกัษะในดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนิท   คงภกัดี (2557) ท่ีไดศึ้กษา การ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัความสามารถในการบริหารงานบุคคล พบวา่ ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนสูง มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในทางลบ ส่วนภาวะแบบ
มุ่งคนต ่ามุ่งงานต ่ า และภาวะผูน้ าแบบท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคลในทางบวก   
นอกจากน้ีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในดา้นความสัมพนัธ์กบัครูในทางบวก 
และสัมพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลดา้นการติดต่อส่ือสารในทางลบ   สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสภณ  สวยขุน
ทด (2557) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารงานบุคคลดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการกบัสมรรถนะ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต พบว่า  1) การ
บริหารงานบุคคลดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น  
2)  สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารงานบุคคลดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการกบัสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีครู  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 เพ่ื อให้การบ ริหารงานโดยใช้ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริห ารโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน เหนือสั งกัด
กรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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       1. จากผลการวิจัย  พบว่า ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริห ารโรงเรียนในกลุ่มก รุงธน เห นือ  สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ภาวะผูน้ าท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ แบบทางสายกลาง รองลงมาคือ แบบมุ่งงาน แบบท างานเป็น
ทีม และแบบมุ่งคนสูง ส่วนแบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงานตน้สังกดั ควรพิจารณา
พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ผูบ้ริหารสามารถสร้างความร่วมมือให้บุคลากรท างานดว้ยความสมคัรใจ โดยคอย
ตรวจสอบการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 
 2. ผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้ผลงาน ควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวอ้ยา่ง
ชดัเจน และสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถท างานไดบ้รรลุผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของ
องคก์ร 
 3. หน่วยงานตน้สังกัดควรส่งเสริมความสามารถในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยเฉพาะความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ความสามารถในดา้นอาชีพ และความสัมพนัธ์กบัครู และทกัษะใน
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ตามล าดบั โดยมุ่งเน้นความสามารถส่ือสารกบัครูเพ่ือวางแผน การจดัการโรงเรียนในการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. ผูบ้ริหารควรมุ่งเน้นการบริหารแบบท างานเป็นทีม เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงาน
บุคคลสูง ดว้ยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมมือกนัท างานเป็นทีม เพ่ือความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1) ควรด าเนินการวิจัยศึกษา การพฒันาภาวะผูน้ า เพ่ือส่งเสริมการบริหารบุคคลอย่างมีมนุษย
สมัพนัธ์ และความสมัพนัธ์กบัครู และการติดต่อส่ือสาร  โดยสร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรท างานร่วมกนัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ   
 2) ควรศึกษาวิจยัแนวทางในการส่งเสริมพฒันาผูบ้ริหารท่ีมุ่งพฒันาบุคลากรให้ด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัของการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้น
การพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือน าผลการ
ประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนดา้นการพฒันาคุณภาพการบริหาร  ดา้นการพฒันาคุณภาพครูผูส้อน  
และดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร   กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู ้บ ริหารและครูผู ้สอน ของเครือข่ายโรงเรียนท่ี  35 ส านักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร   จ านวน 140  คน จาก 5 โรงเรียน ผูว้ิจัยเก็บรวมขอ้มูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่  ร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉล่ีย  (  )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  t-test  for 
independent samples และ  F-test   และการวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจยัพบว่า 1. เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35  ส านักงานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  มีการน าผล
การประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้น
การด าเนินงานตามแผน (D)  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)  
ดา้นการตรวจสอบประเมินผล (C)  และดา้นการวางแผน (P)  ตามล าดบั   2. ผูบ้ริหารและครูท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล  
ได้แก่  ต าแหน่ง   และประสบการณ์ในการท างาน  แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลการประเมิน
ภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  ใน
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความ

mailto:panatda6734@gmail.com
mailto:subin.yu@spu.ac.th
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คิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนไม่แตกต่างกนั   3. แนวทางในการ
บริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนดา้นการพฒันาคุณภาพการบริหาร  ดา้น
การพฒันาคุณภาพครูผูส้อน  และดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ผูบ้ริหารควรน าผลการประเมินภายนอกมาท า
ความเขา้ใจร่วมกบับุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อท่ีจะด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข และจดัอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และเนน้ให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
ค าส าคญั: การประเมินภายนอก,  การพฒันาโรงเรียน,  การน าผลการประเมินภายนอกไปใช ้
 

ABSTRACT 
 This research had three objectives. 1 .  To study the level of implementation of external evaluation 
results in school, 35  Group Ladkrabang Bangkok, development. 2 . To compare the use of external evaluation 
results in school development, which is classified by personal factors. 3. To present management guidelines for 
applying external evaluations results to school development the quality of teachers, and the quality of students  
14 0  sample consisted are  administrators and teachers from 5  schools in 3 5  group of Ladkrabang Bangkok. 
Quantitative data analysis was used for descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean ( ), 
Standard Deviation (S.D.), T-test and F-test. 
 The research found that 1. The results of external evaluation were used in the overall school that be  
very good level. On the other hand, it was found that the implementation of the plan (Do) was the highest value 
level. Next, the results of the evaluation to be used for improvement (Act), checking of evaluation (Check), and 
planning (Plan) respectively. 2. Respondents who have personal factors, such as education level, work 
experience had a difference in opinions on the use of external evaluations in school development. The overall 
and individual differences were statistically significant at the 0.05 level. Although the level of educations are 
diffent but the opinions about using the external evaluations in school developments are not different.  3. For 
guidelines in management for applying external evaluation result in school development in the term of quality 
management, teacher development, and quality development.  Executives should consult with the school staff 
about the implementation of external evaluation result in the condition of the school. Furthermore, in order to 
continue to improve and provide training to educate teachers in teaching activities. The executive should focus 
on the learner to learn by themself from the media and learning resources. 
 
KEYWORDS : External evaluation, School development, The Utilization of External Evaluation 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ รับผิดชอบการจดัการศึกษาตามอ านาจ

หนา้ท่ี ซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  มาตรา 89 (21) โดยมี
ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
กระจายอยูท่ัว่ 50 ส านักงานเขต  กรุงเทพมหานครไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ส านกัการศึกษาจึงไดด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี อนัจะเป็นขอ้มูลส าคญัทั้งดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
2559)  

เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 เป็นเครือข่ายของโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของส านักงานเขตลาดกระบัง  และทุก
โรงเรียนไดผ้่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ศึกษา (สมศ.) ครบถว้นแลว้ในปีการศึกษา 2559  พบวา่บางสถานศึกษายงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัท่ีส าคญั คือ การไม่จริงจงัและไม่ต่อเน่ืองในการน าผลการ
ประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันาสถานศึกษา ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 จึงมี
ความสนใจศึกษาการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี  35  
ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาระดบัการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันา
โรงเรียน และศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนดา้น
การบริหาร  ดา้นครูผูส้อน  และด้านผูเ้รียน เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก  และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคร้ังต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัของการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียน
ท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 
35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  ต าแหน่ง  ระดบัการศึกษา
และประสบการณ์ในการท างาน 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน
ดา้นการพฒันาคุณภาพการบริหาร  ดา้นการพฒันาคุณภาพครูผูส้อน  และดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ของ
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร   
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
         ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ขั้นท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั ซ่ึงเป็นการศึกษาเอกสารต ารา ขอ้มูล สถิติ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 

ปัญหาในการบริหารงานโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เพ่ือจดัท าโครงการและเสนอขอ้คิดเห็นของโครงการวจิยั 
ขั้นท่ี 2 การด าเนินการวิจยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล ปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคุณภาพ น าไปเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร คือ ผูบ้ริหารและครูของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา  2559  จ านวน  206  คน  (ส านกังานเขตลาดกระบงั, 2559) 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารและครูของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2559 โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือน  0.05   

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างมาจากประชากร โดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมผูว้จิยัจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน  140  คน 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. ต าแหน่ง 

 1) ผูบ้ริหาร       
 2) ครูผูส้อน 

2. ระดบัการศึกษา 
1) ปริญญาตรี 
2) ปริญญาโท 
3) ปริญญาเอก 
4) อ่ืนๆ ระบุ................... 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 
1)  นอ้ยกวา่ 5  ปี    
2)  5 - 10   ปี    
3)  มากกวา่ 10  ปี    

1. การน าผลการประเมนิภายนอกไปใช้ในการพฒันา
โรงเรียนตามทฤษฎวีงจรคุณภาพเดมมิง่  (PDCA)  

1) การวางแผน (P)   
2) การด าเนินงานตามแผน (D)   
3) การตรวจสอบประเมินผล  (C)   
4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)   

 
 2.  แนวทางในการบริหารจดัการเพือ่น าผลการประเมนิ
ภายนอกไปใช้ในการพฒันาโรงเรียน 
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       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย   
1) ต าแหน่ง 
 ผูบ้ริหาร       
 ครูผูส้อน 

 
 

2) ระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 อ่ืนๆ ระบุ… 

3) ประสบการณ์ในการท างาน 
 นอ้ยกวา่ 5  ปี    
 5 - 10   ปี    
 มากกวา่ 10  ปี   

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
1. การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังาน

เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ดังน้ี  ด้านการวางแผน (P)  ด้านการด าเนินงานตามแผน (D)  ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล  (C)  ดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)   

2. แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพฒันาโรงเรียนของ
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ดา้นการพฒันาคุณภาพการบริหาร  ดา้นการ
พฒันาคุณภาพครูผูส้อน  ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน

ของเครือข่ายโรงเรียนท่ี  35  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งออกเป็น 4  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน

ของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1967)  ซ่ึงครอบคลุมการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการ
พฒันาโรงเรียน  4 ดา้น ก าหนดค่าเป็น  5  ระดบั  

 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือน าผลการประเมินภายนอก
ไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  ดา้น
การพฒันาคุณภาพการบริหาร  ดา้นการพฒันาคุณภาพครูผูส้อน และดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เป็นค าถาม
ปลายเปิด 

 ตอนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะ   
         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง  
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  2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งในแต่ละฉบบัแลว้
น าคะแนนท่ีได้จัดพิมพ์ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตร์  
  3.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  2560 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
   ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 140 คน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ได้แก่  ต าแหน่ง  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์การท างาน  ผู ้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
  ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียน
ท่ี 35  ส านักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   จ านวน 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านการวางแผน (P)  ด้านการ
ด าเนินงานตามแผน (D)  ดา้นการตรวจสอบประเมินผล  (C)   และดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)  
ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย  (  )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพฒันาโรงเรียนของ
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ต าแหน่ง   
ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ         t- test for independent samples 
และ  F-test  ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  ตอนท่ี  4  การวเิคราะห์แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันา
โรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 
  4.1  แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน  ดา้น
การพฒันาคุณภาพการบริหาร  เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาของแนวทางในการบริหารจดัการ  ผูว้จิยัวิเคราะห์เน้ือหา
โดยใช ้(Content Analysis) น าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเป็นความเรียง 
  4.2  แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน  ดา้น
การพฒันาคุณภาพครูผูส้อน  เป็นการวเิคราะห์เน้ือหาของแนวทางในการบริหารจดัการ  ผูว้จิยัวเิคราะห์เน้ือหาโดย
ใช ้(Content Analysis) น าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเป็นความเรียง 
  4.3  แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน  ดา้น
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เป็นการวเิคราะห์เน้ือหาของแนวทางในการบริหารจดัการ  ผูว้จิยัวเิคราะห์เน้ือหาโดยใช ้
(Content Analysis) น าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเป็นความเรียง 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่  ต าแหน่งครูผูส้อน มีจ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ต าแหน่งผูบ้ริหารมี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของผูต้อบแบบสอบถาม การวเิคราะห์
ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 95 คน  
คิดเป็นร้อยละ 67.86  และปริญญาโท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14  ของผูต้อบแบบสอบถาม  การวเิคราะห์
ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน  5  ปี  มีมากท่ีสุด  
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จ านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.43 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี  จ านวน  45  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  32.14  และมีประสบการณ์ในการท างาน  11 ปี   ข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด  จ านวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.43  
ของผูต้อบแบบสอบถาม             
 2. ผลการวิเคราะห์การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 
35  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร เม่ือท าการวเิคราะห์ พบวา่ เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35  ส านกังานเขต
ลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  มีการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นการด าเนินงานตามแผน (D)  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดา้น
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)  ด้านการตรวจสอบประเมินผล (C)  และด้านการวางแผน (P)  
ตามล าดบั    
 3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  เม่ือท าการวิเคราะห์ 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  ต าแหน่ง   และประสบการณ์ในการท างาน  แตกต่างกนั  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 
ส านักงานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ส่วนระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพฒันาโรงเรียนของ
เครือข่ายโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 4. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพฒันา
โรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ดา้นการพฒันาคุณภาพการ
บริหาร  ด้านการพัฒนาคุณภาพครูผูส้อน  และด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    เม่ือท าการวิเคราะห์ พบว่า  
ผูบ้ ริหารควรน าผลการประเมินภายนอกมาท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข โดยเนน้เก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นระบบ
และส่งเสริมศักยภาพ  ควรมีการพฒันาครูผูส้อนในด้านการส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ให้แก่ครู  ครูตอ้งพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงโลก  ควรเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ โดยโรงเรียนควรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้ผูเ้รียนเกิด
คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไว ้ตวัจกัรส าคญัในการท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนก็คือ  ครู  ครูตอ้งมีความมุ่งมัน่เสียสละ  
รักและศรัทธาในอาชีพ  ท างานยดึมัน่ในอุดมคติ ผลผลิตท่ีไดคื้อ  ผูเ้รียนจะมีคุณภาพตามตอ้งการ  
 5. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของ
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  เม่ือท าการวิเคราะห์ พบวา่  ควรน าผลการ
ประเมินมาทบทวนการท างานขององคก์ร  มีการพูดคุยเพื่อหาขอ้ยติุ  และความเป็นไปไดท่ี้จะน ามาใชใ้ห้เกิดผล
ส าเร็จ   การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นเชิงแนวคิดนอ้ยกว่าการน าไปใชใ้นดา้นอ่ืนๆ เพ่ือให้การพฒันา
คุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  และควรน าผลการประเมินภายนอกมาประชุม อภิปรายท าความเขา้ใจร่วมกนั
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ก่อน เพ่ือให้ทุกคนเขา้ใจสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียนก่อนด าเนินการ
วางแผนพฒันาต่อไป 
 

6. อภิปรายผล  
1. ผลการวิเคราะห์การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 

35  ส านักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร พบว่า  มีการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันา
โรงเรียนในภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นการด าเนินงานตามแผน (D)  
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)  ดา้นการตรวจสอบประเมินผล 
(C)  และดา้นการวางแผน (P)  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วินัย  หร่ิมเทศ  (2550)  ท่ีไดศึ้กษา  
การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามวงจร  PDCA สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 พบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจร PDCA 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวม พบว่ามีการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นท่ี 
1 ร่วมกนัการวางแผน (Planning) ดา้นท่ี 2 ร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (Doing) ดา้นท่ี 3 ร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) 
และดา้นท่ี 4 ร่วมกนัปรับปรุง (Action)  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ปรีชา  รอดมณี  (2550)  ท่ีไดศึ้กษา  
การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 40 ส านกังานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  พบวา่  ระดบักระบวนการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่าย
โรงเรียนท่ี  40  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดบัดงัน้ี การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นเชิงตรวจสอบยนืยนั การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้
ในเชิงสัญลกัษณ์ การน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นเชิงปฏิบติัและการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้น
เชิงแนวคิด   

2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  เม่ือท าการวิเคราะห์ 
พบวา่  ผูบ้ริหารและครูท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  ต าแหน่ง   ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน  
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน าผลการประเมินภายนอกไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วินยั  หร่ิมเทศ  (2550)  ไดศึ้กษา  การศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามวงจร  PDCA สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร 
เขต 1 พบวา่ การเปรียบเทียบการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามวงจร  PDCA สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ  อายุ  ต  าแหน่ง   ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามวงจร  PDCA ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพฒันา
โรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ดา้นการพฒันาคุณภาพการ
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บริหาร  ด้านการพัฒนาคุณภาพครูผูส้อน  และด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    เม่ือท าการวิเคราะห์ พบว่า  
ผูบ้ ริหารควรน าผลการประเมินภายนอกมาท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข โดยเนน้เก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นระบบ
และส่งเสริมศักยภาพ  ควรมีการพฒันาครูผูส้อนในด้านการส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ให้แก่ครู  ครูตอ้งพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงโลก  ควรเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ โดยโรงเรียนควรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้ผูเ้รียนเกิด
คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไว ้ตวัจกัรส าคญัในการท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนก็คือ  ครู  ครูตอ้งมีความมุ่งมัน่เสียสละ  
รักและศรัทธาในอาชีพ  ท างานยึดมัน่ในอุดมคติ ผลผลิตท่ีไดคื้อ  ผูเ้รียนจะมีคุณภาพตามตอ้งการ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  นิติธร ปิลวาสน์ (2556) ท่ีกล่าวว่า การท ากิจกรรมหรือการปฏิบติัภารกิจหลกัอยา่งเป็นระบบตาม
แบบแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดชันีช้ีวดัระบบ
และกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจดัการของผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษาท่ีจะรับประกนัใหส้งัคมเช่ือมัน่วา่ จะพฒันาให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดค้รบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และตรงตามความมุ่งหวงัของสงัคม 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของ
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  เม่ือท าการวิเคราะห์ พบวา่  ควรน าผลการ
ประเมินมาทบทวนการท างานขององคก์ร  มีการพูดคุยเพื่อหาขอ้ยติุ  และความเป็นไปไดท่ี้จะน ามาใชใ้ห้เกิดผล
ส าเร็จ   เพ่ือให้การพฒันาคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
จ าเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  และควรน าผลการประเมินภายนอกมาประชุม 
อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันก่อน เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารงานของโรงเรียนก่อนด าเนินการวางแผนพฒันา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ 
(2556) ท่ีกล่าววา่ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้ าผลการประเมินนั้นไปใชใ้นการพฒันา 
แต่ถา้ประเมินเสร็จและทราบผลการประเมินแลว้ไม่ไดใ้ชผ้ลการประเมินนั้นไปปรับเปล่ียนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา การประเมินนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ ซ่ึงในระดบัของสถานศึกษาท่ีถูกประเมินนั้นเม่ือไดรั้บรายงาน
อย่างเป็นทางการแลว้ก็จะทราบว่าการด าเนินงานของสถานศึกษา จากหลกัฐานขอ้มูลและร่องรอยต่าง ๆ ท่ีผู ้
ประเมินพบเห็นเป็นอยา่งไร มีเร่ืองไหนท่ีสถานศึกษาท าอยูใ่นระดบัดี ระดบัพอใช ้หรือระดบัท่ีปรับปรุงแกไ้ข ผู ้
ประเมินเสนอแนะให้สถานศึกษาปรับแกใ้นเร่ืองไหน อยา่งไรบา้ง สถานศึกษาก็ใชผ้ลจากรายงานน้ีมาใชเ้พ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้

ผูบ้ริหารควรน าผลการประเมินภายนอกมาท าความเขา้ใจร่วมกบับุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข และจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครูในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน  และเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนของเครือข่ายโรงเรียน

ท่ี 35 ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร   
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของรองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน  
ยุระรัช ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่าง
วิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านไว ้ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณ  ท่ีรอง
ศาสตราจารย ์ชารี  มณีศรี กรุณารับเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้ค  าแนะน าเป็นอยา่งดีมา
โดยตลอด รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข คณาจารย ์ ท่ี
ประสิทธ์ประสาทวิชาทุกท่าน ตลอดจนผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเครือข่ายท่ี ๓๕ ส านักงานเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร ท่ีไดร่้วมมือในการท าแบบสอบถาม นกัวิชาการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลและหนงัสืออา้งอิง จาก
เอกสารงานเขียนของท่านจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์และมีคุณค่า ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงในความกรุณา
และขอขอบพระคุณ อยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 
  

9. เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 
การบริหารงานในการพฒันาสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรในสถานศึกษาต้องตระหนักและมีส่วนร่วมในการเตรียมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาโดยตอ้งศึกษาหลกัการและกฎเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อหาแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา ส าหรับวตัถุประสงคห์ลกัของรัฐบาลใน
เร่ืองน้ีคือตอ้งการใหส้ถานศึกษา ไดมี้การควบคุมการศึกษาคุณภาพให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน  สถานศึกษาจึงตอ้งมี
การก าหนดมาตรฐานและพฒันาสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานนั้น   และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 4 น้ี  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีการก าหนด
กระบวนการประเมินท่ีมีความแตกต่างไปจากการตรวจประเมินในสามรอบท่ีผ่านมา   ซ่ึงส่งผลให้สถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งปรับตวัและรับมือต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  เพื่อใหไ้ดรั้บผลการตรวจท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: เตรียมความพร้อม, ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน),  

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4, สถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 Management in the development of educational institutions in the basic education. School personnel 
must be aware and involved in the preparation of quality assurance work. The Office of Standards and Quality 
Assessment (Public Organization) to find a way to prepare for quality assessment outside of the school. The 
main purpose of the government in this regard is to require schools. Quality control is at the standard level. The 
school needs to set standards and develop schools to meet that standard. And the quality of education outside 
the fourth round. The Office of Quality Standards and Quality Assessment. (Public Organization) has 
determined the evaluation process is different from the audit in the past three rounds. This results in the need for 
schools to adapt and respond to such changes. 
 
KEYWORDS:  Prepare, The Office of Standards and Quality Assessment (Public Organization), External 

Quality Assessment Round 4, School 
 

1. บทน า 
นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการบังคบัใชก้ฎหมายด้านการศึกษาเป็นคร้ังแรกในปี 2542 ซ่ึงถือวา่เป็นการ

ปฏิรูปการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมคร้ังใหญ่ของประเทศ นัน่คือการตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 โดยในสาระหลักของ
กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ าหนดให้สถานศึกษา ทั้งในสังกดักระทรวงศึกษา และสังกดักระทรวงอ่ืน ๆ ทัว่ทั้ งประเทศ
ตอ้งเขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุก ๆ 5 ปี โดยมาตรา 48  ก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั  เพ่ือน าไปสู่การพฒันามาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกและยงั
ไดมี้การก าหนดมาตรการบงัคบัในกรณีสถานศึกษานั้นไม่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรา 49  ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มีฐานะ เป็นองคก์ารมหาชน
ท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา สมศ.ไดจ้ดัให้มีการประเมินภายนอกมาแลว้ 3 รอบ ตั้งแต่ปี 2544-2557 พบว่ามี
จ านวนโรงเรียนสังกดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไม่ผ่านการประเมิน ทั้งสามรอบจ านวน 1,755 แห่ง ท่ีมีระดบัดีถึงดี
มากคงท่ีทั้งสามรอบ มีจ านวน 4,420 แห่ง จากทั้งหมด 31,375 แห่ง และกลุ่มท่ีผ่านการประเมิน รอบ 2  แต่รอบ
สาม ไม่ผ่านการประเมิน มีจ านวนถึง 9,418  แห่ง ซ่ึงระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละรอบของสถานศึกษาทุกแห่ง สาเหตุส าคญัคือระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษายงัไม่ไดม้าตรฐาน และความไม่พร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สะทอ้นให้เห็นว่า
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ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเหล่านั้นยงัตอ้งการการแกไ้ขเพื่อให้ไดม้าตรฐาน และตอ้งให้
ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอก 
 

2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาหลกัการและกฎเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ของ สมศ. 
(2) เพื่อหาแนวทางในการตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ของ

สถานศึกษา 
 

3. ความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) เป็นการประเมินผลและการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง ซ่ึงจากการท่ี
สถานศึกษาไม่สามารถเลือกคณะผูป้ระเมินได ้ ท าใหผ้ลการตรวจมีความน่าเช่ือถือสูง และผลการตรวจถือวา่เป็น
ข้อมูลท่ีมีค่าต่อการน าไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาท่ีรับตรวจนั้ น ซ่ึงมีผลงานวิจัยท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคญัของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.  ดงัน้ี   
              ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2558) กล่าววา่ "ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการจดัตั้ง สมศ. สถานศึกษาเกิดการ
รับรู้ ผูบ้ริหาร ครู เร่ิมต่ืนตวั มีความเขา้ใจการประเมินท่ีดีข้ึน ไดส้ะทอ้นผลดา้น จุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา เสนอแนะ
ทิศทาง สู่เป้าหมายการจดัการศึกษา เพื่อสร้างจุดเปล่ียนการพฒันาใหก้บัสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการ
สร้างคน สร้างคุณภาพเพื่อท่ีจะเป็นแรงงานท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัประเทศไทย" 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ ์(2558) กล่าววา่ “การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ท่ีไดรั้บ
การจดัอนัดบัให้เป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีท่ีสุดว่า ฟินแลนด์ใชร้ะบบการประเมินใน
ลกัษณะ ELE (Enhancement-Led Evaluation) คือ การประเมินเพ่ือพฒันา เพ่ือให้แต่ละโรงเรียนหาจุดแข็งและ
แนวทางการปฏิบติัท่ีดีควบคูไ่ปกบัการตั้งเป้าหมายการพฒันาในอนาคต การประเมินจะตอ้งมีอยูใ่นขั้นตอนปฏิบติั
ทุกขั้นตอนเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ” 

จากเหตุผลดงักล่าวไดก่้อให้เกิดการต่ืนตวัของสถานศึกษาทัว่ประเทศ มีการด าเนินการเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา ตามความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวการจดัการศึกษา ตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจะสามารถส่งต่อไปยงัการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ
สถานศึกษาของตนตอ้งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกและไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ตามความมุ่ง
หมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แต่ส่ิงท่ีมกัเกิดข้ึนเม่ือใกลถึ้งเวลาในการรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ก็คือมหกรรมการจดัท าเอกสาร (จดัท าข้ึนมาทีหลงั) เพื่อรับตรวจโดยเฉพาะ เม่ือการประเมินคุณภาพ
ผ่านพน้ไป ทุกอยา่งก็จะกลบัมาคืนสู่ปกติ เอกสารท่ีรับตรวจถูกเก็บ สถานศึกษากลบัเขา้สู่สภาพของการท างาน
เช่นเดิม ดังนั้นตลอดห้วงเวลาตั้งแต่ 2543-2560 เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษคร่ึงท่ีมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาแทบจะทุกแห่งไม่ไดมี้การน าเอาเทคนิคการบริหารท่ีเรียกว่าระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษามาใชใ้นการบริหารสถานศึกษาไดจ้ริง มีแต่การเตรียมเอกสารเพ่ือรับตรวจเป็นคร้ังคราว  หากยอ้นดู
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ประวติัการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา่
ลกัษณะส าคญัของการตรวจประเมินแต่ละคร้ังมีดงัน้ี 

รอบท่ี 1 (2544-2548) เร่ิมในปี 2544 มีลกัษณะเป็นการเยีย่มเยอืน (Site Visit) เป็นการแนะน าให้ความรู้
ในรูปแบบกลัยาณมิตร โดยมีจุดประสงคคื์อใหส้ถานศึกษาไดเ้ขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัเพราะเป็นห้วงเร่ิมแรกของการ
มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการแจง้เตือนใหก้บัสถานศึกษา 

รอบท่ี 2 (2549-2553) ด าเนินการในปี 2549 ในรอบน้ี สมศ.ไดเ้ร่ิมก าหนดให้มีกรอบการประเมิน โดย
กรอบนั้ น สมศ. มีการก าหนดตวัช้ีวดั มีการจัดท าการรับฟังความเห็นจากสาธารณชนและเร่ิมให้การรับรอง
มาตรฐานและในรอบน้ี เร่ิมมีสถานศึกษาจ านวนมากท่ีไม่ผา่นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบท่ี 3 (2554-2558) ด าเนินการในปี 2554 ในคร้ังน้ีจะเป็นคร้ังแรกท่ี สมศ.ไดมี้การประเมินท่ีเขม้ขน้
มากท่ีสุด  โดยมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 5 ดา้น 15 มาตรฐาน 65 ตวับ่งช้ี ท าให้สถานศึกษาหลาย
แห่งไม่ผา่นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  

จากขอ้มูลของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึกษา หวงัให้สถานศึกษาไดรั้บ
รองมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเ้ด็กไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ  นอกจากน้ียงั
ไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “Automated QA” สนบัสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ปรับระบบจัดเก็บขอ้มูลจากรูปแบบระบบกระดาษ (Paper-based EQA) ไปสู่ระบบไอที (IT-based EQA) และ
ระบบบริหารจัดการภายในส านักงาน โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อลดภาระของสถานศึกษา ผูป้ระเมิน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ส่งผลดีต่อการจดัท ารายงานดา้นต่าง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเชิงนโยบายส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพราะสามารถดูขอ้มูลไดแ้บบ Real-time ระบบน้ียงัช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือและ
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูป้ระเมินภายนอกผ่านทางระบบไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะยกระดบักระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้สูงกวา่มาตรฐานการปฏิบติังานทัว่ไป ภายใตก้ารรักษาระดบัชั้นความลบัของขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด ซ่ึง 
สมศ. มีบทบาทหลกัในการสะทอ้นคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะไปด าเนินการพฒันาให้ดียิง่ข้ึน
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอเชิงนโยบายการศึกษาต่อรัฐบาลเพ่ือน าไปก าหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาต่อไป  

 

4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเป็นอย่างไร 

ค าถามน้ีน่าจะอยูใ่นใจของผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ งน้ีเน่ืองจากตามก าหนดเวลาเดิมแลว้การตรวจ
ประเมินรอบ 4 จะตอ้งเร่ิมในปี 2558 แต่ก็ยงัติดขดัและไม่สามารถด าเนินการได ้มาจนถึงปัจจุบนั 2560 ซ่ึงล่าชา้
กวา่ก าหนดถึง 2 ปี และในท่ีสุดเม่ือตน้เดือนกรกฎาคม 2560 สมศ. ไดป้ระกาศเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งช้ีคะแนนของตวับ่งช้ีละ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 
คะแนน มีรายละเอียดเก่ียวกบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน และเกณฑต์ดัสิน ดงัน้ี 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน คะแนน เง่ือนไข 
ดา้นท่ี 1 ดา้นคุณภาพศิษย ์(20 คะแนน) 
1 ผูเ้รียน 
เป็นคนดี 

1. ประเด็นการพิจารณา : กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ (นอก
หลกัสูตร) ไม่นอ้ยกวา่ 50 ชัว่โมง/ปี/คน ต่อจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 

2 คะแนนลดลง 1 คะแนน 
หากพบวา่มีผูเ้รียนท าร้าย
ร่างกายผูอ่ื้นลกัทรัพย ์ล่วง
ละเมิดทางเพศ ฯลฯ  

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ ผูป้ระเมินสุ่มตรวจผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตาม
หลกัฐานของ สถานศึกษา เช่น สมุดบนัทึกความดี 

3 

2 ผูเ้รียนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตามหลกัสูตร 

ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผูเ้รียนมีผลการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-NET) มีค่า T-Score≥40.00 ทุกช่วงชั้นท่ีจดัการเรียน
การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5 
(0.63*8) 

คะแนนท่ีไดจ้ะลดลง 1 
คะแนน หากพบวา่มีผูเ้รียน 
อ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่ไดต้ามเกณฑ ์

3 ผูเ้รียนมี
ความสามารถ
ในการคิด 

ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผูเ้รียนระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.
6 ท่ีมีผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ คิดแกปั้ญหาและคิดสร้างสรรค ์มีค่า T-Score≥40.00 

5 
ม.3 = 2 
ม.6 = 3 

- 

4 ผูเ้รียนมี
ทกัษะชีวิต 

1. ประเด็นการพิจารณา 1.1 ผูเ้รียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 1 - 
1.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต 1 
2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ 2.1 สุขภาพกายของผูเ้รียน 1 
2.2 พฒันาการสุขภาพของผูเ้รียน 1 
2.3 สุ่มตรวจทกัษะของผูเ้รียนตามท่ีโรงเรียนส่งเสริม  1 

ดา้นท่ี 2 ดา้นคุณภาพครู/อาจารย ์(20 คะแนน) 
5 ครู/อาจารย์
เป็นคนดีมี
ความ 
สามารถ 

1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีการระบคุุณธรรมท่ีโดดเด่น 
1.2 ระดบัความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีการด าเนินงานท่ีชดัเจน ต่อเน่ือง 
1.4 มีการส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นคนดีจนเป็นวิถีชีวิต 
1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีครู/อาจารยท์  าผิด
จรรยาบรรณ โดยผูบ้ริหาร/
ตน้สงักดัมิไดด้ าเนินการ
ลงโทษ 2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ พฒันาการของคะแนน O-NET ทุกช่วง

ชั้นท่ีเปิดสอนสูงข้ึนอยา่งนอ้ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3 

6  ครู/อาจารย์
สร้างสรรค์
ห้องเรียน/
แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ 

1. ร้อยละของห้องเรียนท่ีสะอาด สุขลกัษณะ สวยงาม 2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ มิไดเ้กิดจากการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคข์องครู/
อาจารย ์

2. ห้องเรียนเป็นตน้แบบ อยา่งนอ้ย 1 ห้อง  
2.1 ผูเ้รียนสามารถเขา้ใชไ้ดจ้ริง 
2.2 ประหยดั ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุม้ค่า 
2.3 ประโยชน์ผูเ้รียนไดรั้บความรู้  
2.4 แปลกใหม่ ประยกุตห์รือริเร่ิม  
2.5 ปลอดภยัต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

3 

7  ครู/อาจารย์
มีผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์ 

1. ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของครู/อาจารยป์ระจ าท่ีมีผลงาน 
ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากสถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
คดัลอกผลงานแทนเพื่อขอ
วิทยฐานะ  

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ ผูป้ระเมินตรวจความสอดคลอ้งของ
ผลงานกบัการปฏิบติัจริงของครู/อาจารย ์

3 

8 ครู/อาจารย์
ไดรั้บการ
เพ่ิมพนู

1. แลกเปล่ียนเรียนรู้ : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเปิดภาค
เรียน (นอกเวลาเรียน) อยา่งน้อย 50 ชัว่โมง/ปี/คน 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีครู/อาจารยล์ะทิ้งการสอน 2. เพ่ิมพนูความรู้/ประสบการณ์ : ไดรั้บการเพ่ิมพนูความรู้/ 3 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน คะแนน เง่ือนไข 
ความรู้/
ประสบการณ์ 

ประสบการณ์ระหวา่งปิดภาคเรียนอยา่งนอ้ย 50 ชัว่โมง/ปี/คน 

ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (20 คะแนน) 
9 การ
ด าเนินงาน
ของคณะ
กรรม 
การสถาน             
ศึกษา 

1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
1.2 มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถ่ิน 
1.3 มีการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  
1.4 มีการบริหารจดัการประชุมท่ีดี  
1.5 มีการน าผลประเมินตนเองของสถานศึกษาไปใชป้รับปรุง 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีการจดัท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยไม่มีการจดั
ประชุมจริง 2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ สมัภาษณ์บุคคลต่อไปน้ี 

1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

1 
2. ผูแ้ทนกรรมการ 1-2 คน 1 
3. ครู/อาจารย ์3 – 4 คน 1 

10 การ
ด าเนินงาน
ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐาน ในประเด็นต่อไปน้ี 
1. มีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได้ 

 
1 

คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
1. มีการกระท าการทุจริต 
2. มีคะแนน O-NET ของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต  ่า
กวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 

2. ผลการประเมินการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 1 
3. ร้อยละการอ่านออกเขียนไดข้องผูเ้รียน(ประถมศึกษา)  1 
4. การน าผลการประเมินภายในและภายนอกมาพฒันา 1 
5. ผูป้ระเมินสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 

11 การบริหาร
ความเส่ียง 

1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีการระบแุละจดัอนัดบัความเส่ียง
ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
1.2 มีการก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายในการบริหารความเส่ียง 
1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด  
1.5 มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจาก
ความรุนแรง ความถ่ี และ
ละเลย โดยไม่มีการแกไ้ข 
ป้องกนั 2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ หลกัฐานการบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1 สามารถควบคุมความเส่ียงล าดบัท่ี 1-5 จากท่ีก าหนด 
 

1 
2.2 สามารถลดความเส่ียงไดทุ้กเร่ือง 1 
2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือประเภทท่ีก าหนด 1 

12 การพฒันา
บุคลากรสาย
สนบัสนุน 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งน้อย 1 คน 

 
1 

- 

2. มีการด าเนินงานให้บุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บการพฒันาอยา่ง
นอ้ย 50 ชัว่โมง/ปี/คน 

1 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ ผูป้ระเมินสุ่มสมัภาษณ์บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน ประเด็นต่อไปน้ี 
1. มีการพฒันา 

 
 

1 
2. มีการพฒันาตรงกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 1 
3. มีการแบ่งเบาภาระงานธุรการ 1 

4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน/สงัคม (10 คะแนน) 
13 การให้ 1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการ 2 - 
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ความร่วมมือ
กบัชุมชน/
สงัคม 

 

น าความรู้และประสบการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม 
1.2 ก าหนดตวับ่งช้ีและระดบัความส าเร็จไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 
1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
1.5 ความพึงพอใจของชุมชน/สงัคมต่อสถานศึกษาไดค้ะแนน
ประเมินไม่นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 คะแนน 
2. หลกัฐานเชิงประจกัษ:์ ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐานโครงการท่ี
ประสบความส าเร็จท่ีสุด อยา่งนอ้ย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 มีความต่อเน่ืองในการด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 
 

1 
2.2 มีความย ัง่ยนื พ่ึงพาตนเองไดโ้ดยไม่ใชง้บประมาณสถานศึกษา 1 
2.3 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่ง จากชุมชน/สงัคม 1 

14 การให้
ความร่วมมือ
กบัชุมชน/
สงัคมท่ี 
ส่งผลต่อ
สถานศึกษา 

 

1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผน
ด าเนินการความร่วมมือกบัชุมชน/สงัคมในดา้นต่าง ๆ 
1.2 ก  าหนดตวับ่งช้ีและระดบัความส าเร็จไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 
1.4 มีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครู/อาจารยแ์ละบุคลากร 
1.5 มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมี
ต่อความร่วมมือกบัชุมชน/สงัคม ไดค้ะแนนผลประเมินไม่นอ้ย
กวา่ 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: หลกัฐานโครงการท่ีประสบความส าเร็จ
ท่ีสุด อยา่งน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ  

1 

2.2 มีการขยายผลในสถานศึกษาอ่ืน อยา่งนอ้ย 9 แห่ง 1 
2.3 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่งจากชุมชน/สงัคม 1 

5. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (10 คะแนน) 
15 การ
ส่งเสริม
สนบัสนุน
ศิลปะและ
วฒันธรรม 
 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1 มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเป็นไทย 
1.2 มีกิจกรรมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีทกัษะฝีมือ  
1.3 มีการจดัหางบประมาณหรือทรัพยากรสนบัสนุน 
1.4 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
1.5 มีการจดัให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีการดาเนินการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกเท่านั้น 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: หลกัฐานในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 มีการจดัพ้ืนท่ีเพ่ือการด าเนินกิจกรรม 

 
1 

2.2 มีความร่วมมือในการจดักิจกรรม 1 
2.3 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่งจากชุมชน/สงัคม 1 

16 การพฒันา
สุนทรียภาพ 
 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1 มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและบุคลากร 
1.2 มีกิจกรรมพฒันาโรงเรียน 
1.3 มีกิจกรรมสืบสานประเพณี 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีการด าเนินการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับการประเมิน
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1.4 มีกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชน 
1.5 มีการประมวลความรู้ ประสบการณ์  

ภายนอกเท่านั้น 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: ตรวจสภาพจริง 
 2.1 อาคารสถานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 

2.2 ภูมิสถาปัตย ์สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 1 
2.3 สภาพแวดลอ้มสะอาด สุขลกัษณะ และสวยงาม 1 

6. ดา้นอตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ (10 คะแนน) 
17 อตัลกัษณ์
ผูเ้รียน 

1. ประเด็นการพิจารณา :  
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอตัลกัษณ์ผูเ้รียน 
1.2 ความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 
1.4 การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  
1.5 ผลประเมินไม่นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: สุ่มตรวจเพ่ือยนืยนัอตัลกัษณ์ของผูเ้รียน
ตามหลกัการสุ่มตวัอยา่ง 

 
3 

18 เอกลกัษณ์
สถานศึกษา 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1 ก  าหนดเอกลกัษณ์สถานศึกษาท่ีเหมาะสม 
1.2 ความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 
1.4 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
1.5 มีผลการประเมินไม่นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: หลกัฐาน ประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน 

1 

2.2 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่งในมิติต่าง ๆ 1 
2.3 มีความเป็น“ตน้แบบ”วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ  1 

7. ดา้นมาตรการส่งเสริม (10 คะแนน) 
19 มาตรการ 
ส่งเสริม 
(ภายใน
สถานศึกษา) 

1. ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ พิจารณาจาก 
   ใชห้ลกัฐานแรกเขา้และ/หรือส าเร็จการศึกษา หรือ 
   ใชค้ะแนนจากคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ 

2 - 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: ทดสอบผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา ตาม
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเกณฑท่ี์ก าหนด 

3 

20 มาตรการ
ส่งเสริม 
(ภายนอก
สถานศึกษา) 

1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ  
1.2 ความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีแนวปฏิบติัและกระบวนการท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 
1.4 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั  
1.5 มีผลการประเมินท่ีมีสมัฤทธิผลตรงตามความตอ้งการของ
ชุมชน ผลการประเมินไม่นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์: 2.1 มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือกบั
สถานศึกษาอ่ืนในการพฒันาวิชาการอยา่งน้อย 9 แห่ง 

1 
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2.2 มีผลความร่วมมือกบัทอ้งถ่ินในการป้องกนั แกปั้ญหา และ/
หรือการพฒันาตามบริบทของพ้ืนท่ี อยา่งนอ้ย 3 ประเด็น 

1 

2.3 ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่งระดบัชาติ/นานาชาติ 1 

 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ หากกฎหมายการศึกษาฉบบัน้ียงับงัคบัใช ้สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตอ้งเตรียมความพร้อมและวางแนวทางการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. จากบทบาทของผู ้ประเมินคุณภาพภายนอกจะเพ่ิมข้ึนในการสุ่มตรวจหลักฐาน/ผูเ้รียน/ผู ้สอน

ผูป้กครอง/กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเน้นการเตรียมหลกัฐาน เอกสาร ตวั
ผูส้อน และผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งเพ่ิมบทบาทให้ชดัเจนในการสนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานทุก
ดา้นของโรงเรียนใหเ้ป็นรูปธรรม 

3. ผู ้บริหารต้องมุ่งเน้นให้ชุมชนโดยรอบโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการโครงการแก้ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อนกัเรียนและโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ิมการส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ป็นพลโลก (Global Citizen) ดว้ยการสอนและการสอบภาษาองักฤษ 
ดว้ยรูปแบบท่ีจดัใหน้กัเรียนไดรั้บการทดสอบ โดยสานกัทดสอบดา้นภาษาตามมาตรฐาน CEFR 
(The Common European Framework of Reference for Languages) ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สมศ. ยอมรับ/
รับรอง5. ครูอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนทุกคน ตอ้งไดรั้บการพฒันาฝึกอบรมระหวา่งปิดภาคเรียน ไม่
นอ้ยกวา่ 50 ชัว่โมง/ปี/คน ทั้งน้ีใหล้ดภาระงานธุรการของครู/อาจารย ์

6. ครู/อาจารยต์อ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเปิดภาคเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 50 ชัว่โมง/ปี/คน  
7. ครู/อาจารยต์อ้งมีการผลิตผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนได ้ 
8. เพ่ิมการวางระบบบริหารความเส่ียงในโรงเรียน เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อ

ชีวติ ทรัพยสิ์น ช่ือเสียง และสงัคม 
ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษาต้องท าให้ได้คือการท าให้การบริหารงานการศึกษาของทุกระดับใน

สถานศึกษามีกระบวนการการประกนัคุณภาพคือ PDCA หรือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  จึงมัน่ใจได้เลยว่าสถานศึกษาจะสามารถผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และผา่นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานอยา่งแน่นอน 
 

5. สรุป 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดด้ าเนินการพฒันาระบบ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีโดยค านึงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มติของคณะรัฐมนตรีและสาระส าคญัของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซ่ึงไดก้ าหนดเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบ แบ่งออกเป็น 2 วตัถุประสงค์คือการ
ประเมินเพื่อพฒันาและการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคือติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
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ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของประเทศ หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบให้บรรลุ ถึงเป้าหมาย
มาตรฐานท่ีก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึน ให้เกิดการส่งเสริมการยกระดบัคุณภาพ
ของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ ในส่วนของสถานศึกษาเม่ือไดรั้บทราบถึงเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) 
แลว้ส่ิงท่ีควรตอ้งรีบด าเนินการก็คือควรจดัวางระบบด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของตนใหมี้ความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด เพ่ือใหไ้ดรั้บผลการตรวจท่ีดีท่ีสุด 

 

6.ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัมีรายละเอียดท่ีตอ้ง
ศึกษาเรียนรู้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั ท าความเขา้ใจรูปแบบและเตรียมการตาม
กฎเกณฑ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าขอ้มูลน้ีไปจดัท าแผนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาดา้นการประเมิน
คุณภาพและท าใหบุ้คคลากรในสถานศึกษามีความมัน่ใจในทิศทางของการพฒันาดา้นการศึกษาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะท า
ใหมี้การด าเนินงานประเมินคุณภาพตามวตัถุประสงคข์องรัฐบาล และผลการตรวจจะเป็นประโยชน์ทั้ง สมศ. และ
สถานศึกษา สามารถน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู  
ท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม  วฒิุการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานของครูและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอนใน
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี 35  เขตลาดกระบงั  สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560  จ านวน 206 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 2) ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่การบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 ส านักงานเขต
ลาดกระบงั สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกนัแต่มีความคิดเห็นในดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัความ
รับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    และ 3) ความพึงพอใจของครูท่ี
มีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
 

ค าส าคญั: การใชห้ลกัธรรมาภิบาล    การบริหารสถานศึกษา  ความพึงพอใจของครู   

mailto:supannee.sa@spu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1677 

ABSTRACT 
 This research aimed to  1)  study the teachers’  opinion  on the  school administration applied with 
good governance principle in School Group Network 35th under  Ladkrabang  District Office Bangkok  
Metropolis. 2)  compare the opinion among teachers with the different educational background and work 
experience on the   school administration applied with good governance principle and 3) to study the teachers’ 
satisfaction toward  the  school administration applied with good governance principle. The population of this 
research were 206 teachers in School Group Network 35th in the 2017 academic year. The  research instrument  
was questionnaires. The statistics used in analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t- test and F-test.  
  The research findings were as follows:  1)  The opinions of teachers on the school administration 
applied with good governance principle in School Group Network 35th under Ladkrabang District Office, 
Bangkok Metropolis in overall was found at the highest level.  2)  There was no significant difference in the 
opinion among teachers with the different educational background towards education management of schools 
applied with good governance principle, except the responsibility principles, and worthiness principles, were  
different significantly at .05  level,  and 3) The  teachers’ satisfaction  toward  the  school administration applied 
with good governance principle in overall and separately were found at the highest level.    
 
KEYWORDS: Good governance  School administration  Teacher satisfaction 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การบริหารจดัการดา้นการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนองคก์รทางการศึกษาให้เกิด

การพฒันาและส่งผลใหค้นในองคก์รเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ   ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีนั้นตอ้งมีการ
กระจายอ านาจใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ(2551) มีนโยบายใหมี้การปฏิรูป
การศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา การบริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบนัมีความคล่องตวัมากข้ึน การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ผูท่ี้มีบทบาทมาก
ท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารซ่ึงนบัไดว้า่เป็นบุคคลส าคญั  ในการจดัระบบบริหารทั้งในงานวชิาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคลและบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี (Good 
governance) หรือหลกัธรรมาภิบาล ท่ียึดหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่ า เป็นเค ร่ืองมือในการน าวิสัยทัศน์และนโยบายสู่การปฏิบัติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2546) 

จากผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
และจากการรายงานของกลุ่มวินัยและนิติกร ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.ค.ศ. (พ.ศ.2549 – 2553) พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมในการบริหารท่ีไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตาม
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จรรยาบรรณวชิาชีพครู จนกระทัง่ถึงผิดวนิยัของขา้ราชการครูจ านวนไม่นอ้ย และถา้พิจารณาจากการท่ีขา้ราชการ
ครูขอเขา้โครงการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด (Early Retired) ซ่ึงอาจจะดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งปัญหาสุขภาพ
ไม่แข็งแรง ออกไปประกอบอาชีพอ่ืน รวมทั้งไม่พึงพอใจกบัสภาพการท างานในองค์กรท่ีท าอยู่หรือสภาพการ
บริหารของผูบ้ริหารองค์กร มีจ านวน 12,032 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.34 และการขอยา้ยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ส่งผลให้อตัราก าลงัครูในกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอและการ
จดัการเรียนการสอนไม่เตม็ประสิทธิภาพ (ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร,2555) จึงมีการปรับเกณฑแ์ละวธีิการ
โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ไปรับราชการสังกดัหน่วยงานอ่ืนของรัฐ “ผูท่ี้จะ
ขอโอนไปรับราชการสังกดัหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกสังกดักรุงเทพมหานครตอ้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 8 ปี นับจากวนัขอโอนยา้ย” (ส านักการศึกษา กท.0802/4641  
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560)   

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษากบัความ
พึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั  สงักดักรุงเทพมหานคร  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใช้หลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบัง  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม              
วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครู 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35  เขตลาดกระบงั  สงักดักรุงเทพมหานคร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรต้น 

1. วฒิุการศึกษา 
   1.1 ปริญญาตรี  
   1.2 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
   2.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี 
   2.2 10-24 ปี  
   2.3 25 ปีข้ึนไป 

 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา 

1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัคุณธรรม 

3. หลกัความโปร่งใส 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 

5. หลกัความรับผดิชอบ 

6. หลกัความคุม้ค่า 
 

        ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูในการปฏิบติังาน 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ขั้นท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ซ่ึงเป็นการศึกษาเอกสารต ารา ขอ้มูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 

ปัญหาในการบริหารงานโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เพื่อจดัท าโครงการและเสนอขอ้คิดเห็นของโครงการวจิยั 
ขั้นท่ี 2 การด าเนินการวิจยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล ปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคุณภาพ น าไปเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติและแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นท่ี 3 รายงานผลการวิจยั ต่อกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้

จดัพิมพเ์ป็นฉบบัเพื่อด าเนิน ขอสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแกไ้ข ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการแนะน า แลว้จดัส่ง
รายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือขอจบการศึกษาตามหลกัสูตร 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีสอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี 35 ส านักงานเขต

ลาดกระบงั  สงักดักรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 206 คน  
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตัวแปรต้น 1.ด้านวุฒิการศึกษาจ าแนกเป็น 1.1  ปริญญาตรี 1.2 ปริญญาโทหรือสูงกว่าและ 2.

ประสบการณ์ในการท างาน 2.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี  2.2 ระหวา่ง 11 – 24 ปี  2.3  25 ปีข้ึนไป 
 ตวัแปรตาม 1. การบริหารสถานศึกษาการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั

ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า และ 2.ความพึงพอใจของครูในการ
ปฏิบติังาน  

 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  วฒิุการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท างาน   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานในการบริหารโดยใช ้          

หลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั สงักดักรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหาร  โรงเรียน เครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั สงักดักรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย ์ 
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูมี้ความรู้ 

 2. ก าหนดแนวคิดและกรอบการท างานวิจยั เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม   คือ    
ความคิดเห็นและความพึงพอใจครูท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบัง  
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สังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้น ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม   หลกัความรับผิดชอบ  และ  หลกัความคุม้ค่า 

 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในแต่ละดา้น         
รวมทั้งหมดจ านวน 80 ขอ้ 
          4. น าแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัมาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนให้อาจารย ์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและน าไปให้ผู ้เช่ียวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) น าไปปรับปรุงแกไ้ข  และน าไปทดลองใชก้บัครูในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
30 คนเพ่ือหาหาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .986 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑม์ากกวา่ 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม และ การศึกษาความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายท่ี 35  เขตลาดกระบงั 

1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใช้
การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage)   

1.2 การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหาร วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหาร  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่า  t-test และ F-test จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหาร  วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้เสนอเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั  สงักดักรุงเทพมหานคร และขอ้เสนอแนะแนว
ทางแกไ้ข  โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของครูผูต้อบแบบสอบถาม  

และการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร   
1.1 ครูมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 77.2 และมีประสบการณ์ในการท างาน 

ระหวา่ง 11 – 24 ปี  มากท่ีสุดร้อยละ 40.8  และมีประสบการณ์ 25 ปีข้ึนนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 22.8 
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 1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา           
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั  ปรากฎดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร  
               สถานศึกษาของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู   
ความคดิเห็นของครูต่อการบริหารโดยใช้หลกั

ธรรมาภบิาล 
ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

แปลผล ล าดบั 

1. การบริหารโดยใชห้ลกันิติธรรม 4.416 .477 มากท่ีสุด 1 
2. การบริหารโดยใชห้ลกัคุณธรรม 4.382 .587 มากท่ีสุด 3 
3. การบริหารโดยใชห้ลกัความโปร่งใส 4.362 .501 มากท่ีสุด 4 
4. การบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 4.345 .527 มากท่ีสุด 6 
5. การบริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ 4.358 .532 มากท่ีสุด 5 
6. การบริหารโดยใชห้ลกัความคุม้ค่า 4.402 .570 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.377 .532   
  
 จากตารางท่ี 1   ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีความเห็นว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกดา้น  โดยมีการปฏิบติัในดา้นการบริหาร
โดยใช้หลักนิติธรรมในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.41)  รองลงมาเป็นด้านการบริหารโดยใช้หลกัความคุ้มค่า             
( X = 4.40) ด้านการบริหารโดยใช้หลักคุณธรรม  ( X = 4.38) ด้านการบริหารโดยใช้หลักความโปร่งใส             
( X = 4.36)  ดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ  ( X = 4.35) และดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วน
ร่วม มีการปฏิบติัในล าดบัสุดทา้ย  ( X = 4.34) 

ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหาร  จ าแนกตามวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครูโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั 
สงักดักรุงเทพมหานคร   

2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหาร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ปรากฎผลดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาล             
                ในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร  จ าแนกตามวฒิุการศึกษา  

การบริหารตาม            
หลกัธรรมาภบิาล 

วุฒิการศึกษา จ านวนทั้งหมด Mean S.D. t p 

 การบริหารโดยใช ้                
หลกันิติธรรม 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.385 0.571 -2.197 - 0.020 

47 4.588 0.498 
 การบริหารโดยใช ้               
หลกัคุณธรรม 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.355 0.599 -2.663 - 0.067 

47 4.610 0.563 
การบริหารโดยใช ้                  
หลกัความโปร่งใส 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.417 0.554 -2.470  - 0.043 
47 4.635 0.437 

การบริหารโดยใช ้            
หลกัการมีส่วนร่วม 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.354 0.537 -2.182 - 0.019 

47 4.553 0.583 
การบริหารตาม            
หลกัธรรมาภบิาล 

วุฒิการศึกษา จ านวนทั้งหมด Mean S.D. t p 

 การบริหารโดยใช ้                
หลกัความรับผดิชอบ 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.347 0.600 -
5.619* 

- 0.257 

47 4.744 0.359 
 การบริหารโดยใช ้                
หลกัความคุม้ค่า 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.342 0.575 -
5.236* 

- 0.516 
47 4.717 0.378 

ภาพรวมความคิดเห็น               
ต่อการบริหาร 

ตรี 
โทหรือสูงกวา่ 

159 4.327 0.490 -2.679 0.008 

*นัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิ

บาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35  เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือแยกเป็นรายดา้น
พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนการบริหารโดยใชห้ลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใสและหลกัการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
  2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของครู  พบวา่ความคิดเห็นต่อการบริหารตาม
หลกัความรับผิดชอบ และ หลกัความคุม้ค่า มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ส่วนการบริหารในหลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปร่งใสและหลกัการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็น  ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหาร โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั สงักดักรุงเทพมหานคร  ปรากฏดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่3   แสดงค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกั    ธรรมาภิบาล

ในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร    
ความพงึพอใจของครูทีม่ต่ีอการบริหาร              

โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
ค่าเฉลีย่ 

 X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล ล าดบั 

1. การบริหารโดยใชห้ลกันิติธรรม 4.432 .561 มากท่ีสุด 3 
2.  การบริหารโดยใชห้ลกัคุณธรรม 4.415 .600 มากท่ีสุด 5 
3.  การบริหารโดยใชห้ลกัความโปร่งใส 4.467 .536 มากท่ีสุด 1 
4.  การบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 4.399 .553 มากท่ีสุด 6 
5.  การบริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ 4.437 .578 มากท่ีสุด 2 
6.  การบริหารโดยใชห้ลกัความคุม้ค่า 4.427 .558 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.429 .564 - - 
 
 จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหาร พบว่า  ครูมีความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจในดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัความโปร่งใส
มากท่ีสุด  ( X = 4.46)  รองลงมาเป็นดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ ( X = 4.43)  ดา้นการบริหาร
โดยใชห้ลกันิติธรรม ( X = 4.43) ดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัความคุม้ค่า ( X   4.42)  และดา้นการ 
บริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม ( X =4.39) ตามล าดบั 

 

6. อภิปรายผล  
  1. ครูผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 77.2มีประสบการณ์
ในการท างาน 10 – 24 ปี ร้อยละ 40.8  ครูมีความเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร   
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกดา้นสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธวชัชยั นิลประดบั ณัฐพล ชุมวรฐายี และวชัรพงษ ์
แพร่หลาย (2557)ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในทศันะของครู สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในทศันะ
ของครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก  
  2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ส่วนการบริหารโดยใช้หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใสและหลกัการมีส่วนร่วม         
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มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชญาบุญ ศรีรัตนภรณ์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลางพบว่า 
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง ท่ีมีอายุและประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหาร พบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น   
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปิยะพงษ์ โพธ์ิมี และส าเริง อ่อนสัมพนัธ์ุ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษากบัความพึงพอใจในการท างานของครู โดยภาพรวมมีความสัมพนัธืกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารโรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 เขตลาดกระบงั สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูมีความเห็นวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกดา้น และผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร พบวา่  ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  ผู ้บริหาร
สถานศึกษาทุกสงักดั ควรใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

(2) จากการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการบริหารตามหลกัธรรมภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเครือข่ายท่ี  35  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าด้านหลกัการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้ งชุมชน        
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินการต่างๆของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ มีการก าหนด วางแผนพฒันาตามแผน 
และประเมินผลการด าเนินการ อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ และดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรใน
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดัอ่ืนๆ 
(2) ควรศึกษาปัจจยัเสริมสร้างการใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

สงักดักรุงเทพมหานคร  
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8. กติติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย ์สุพรรณี สมานญาติ อาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวิจัย ท่ีได้ให้ค  าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัยเล่มน้ีเสร็จ
สมบูรณ์  ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือนๆ ท่ีให้ค  าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเป็นก าลงัใจท่ีดี
เสมอมา 
 สุดท้ายขอขอบคุณกลุ่มประชากร คือ ครูโรงเรียนเครือข่ายท่ี  35 ส านักงาน เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการท าแบบสอบถามและใหข้อ้มูลท่ีส าคญัครบถว้นสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษากระบวนการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่

ตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี (2) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ 
และ(3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ 

กรณีศึกษาคร้ังน้ี คือ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ เป็นการวิจยัแบบผสมวิธี โดยเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วย
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวัแทน
กรรมการมูลนิธิฉือจ้ี ครู และผูป้กครอง จ านวนทั้งส้ิน 19 คน และเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามจ านวน 
3 ฉบบั ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ ครู นกัเรียน และผูป้กครอง จ านวน 395 คน เคร่ืองมือการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง แนวค าถามการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามครู นกัเรียน และผูป้กครองเก่ียวกบัประสิทธิผลการ
บริหารบุคลากรครู ซ่ึงค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.954 0.949 และ 0.952 ตามล าดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์
เน้ือหา ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัปรากฏว่า (1) กระบวนการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ตามแนวคิด การ
พฒันามนุษยข์องฉือจ้ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตาและ อุเบกขา  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน
บุคลากร ขั้นการสรรหาและการคดัเลือก ขั้นการพฒันา ขั้นการประเมินผล และขั้นการบ ารุงรักษา (2) ประสิทธิผล
การบริหารบุคลากรครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ (3) ปัญหาการบริหารบุคลากรครู ไดแ้ก่ การสอบ
บรรจุครูของภาครัฐส่งผลใหค้รูเอกชนมีการเคล่ือนไหวในทุกปี สถานท่ีตั้งของโรงเรียนค่อนขา้งไกลจากตวัเมือง
ท าให้ผูท่ี้มาสมคัรเป็นครูมีค่อนขา้งนอ้ย การพฒันาบุคลากรครูตามปรัชญาของโรงเรียนนั้นตอ้งใชเ้วลานาน การ

mailto:Koy_nontaphat@hotmail.com
mailto:ratadaung@hotmail.com
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ประเมินผลการปฏิบติังานของครูขาดขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีส าคญัของครู และสวสัดิการของครูเอกชนต ่ากวา่ครู
ของรัฐ ส่วนขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ โรงเรียนควรท าความเขา้ใจกบัครูเก่ียวกบันโยบายของโรงเรียนก่อนปฏิบติังาน 
ควรสร้างความศรัทธาให้บุคลากรครูรักองคก์รเหมือนบา้นของตวัเอง ควรประชุมช้ีแจงให้ครูทุกคนเขา้ใจการ
ประเมินเพ่ือการพฒันาครู และควรช้ีแจงสวสัดิการของโรงเรียนใหค้รูทุกคนเขา้ใจ 
 
ค าส าคญั: การบริหารบุคลากรครู แนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี  โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่    
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the teacher personnel administration process of 
Chiang Mai Tzu Chi School based on Tzu Chi’s Humanities Approach; (2) to study the effectiveness of the 
school’s teacher personnel administration; and (3) to study the problems and suggestions for teacher personnel 
administration of the school. 
 This research was a case study of Chiang Mai Tzu Chi School. The mixed- method research 
methodology was employed in this study. The qualitative data collecting method comprised document study, 
interviews, and focus group discussion. The key research informants totaling 19 persons consisted of school 
administrators, representatives of Tzu Chi Foundation Board, teachers, and parents. For the quantitative  data 
collecting method, three questionnaires were employed to collect data from 395 teachers, students, and parents. 
The research instruments consisted of a semi-structured interview form, a question guideline for focus group 
discussion, and three rating-scale questionnaires on the effectiveness of the school’s teacher personnel 
administration for teachers, students, and parents, with the reliability coefficients of 0.954, 0.949 and 0.952, 
respectively. The research data were analyzed using content analysis, frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The research findings were as follows: (1)the teacher personnel administration process of the school 
under Tzu Chi’s Humanities Approach, which included loving-kindness, compassion, sympathetic-joy, and 
equanimity, comprised 5 steps, namely, the personnel planning step, the recruitment and selection step, the staff 
development step, the assessment step, and the nourishment step; (2) the overall effectiveness of the teacher 
personnel administration was at the highest level; and (3) the problems of teacher personnel administration were 
the following: the government’s examination for recruiting teachers causing the turnover of private school 
teachers every year; the school’s location being quite far from the city causing the low number of applicants for 
teaching posts at the school; the staff development under Tzu Chi’s Humanities Approach being time-
consuming; the teacher performance assessment lacking important factual information of teachers; and private 
school teacher welfare being lower than that of the government teachers;  while suggestions for solving the 
problems were the following:  the school should inform new teachers about school policies in a teacher 
orientation prior to the start of working; it should build faith among teachers to love the school like their own 
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home; it should organize a meeting to inform teachers about the performance assessment for teacher 
development; and it should explain to the teachers to understand about the school welfare program. 
 
KEYWORDS : Teacher personnel administration, Tzu Chi’s humanities approaches, Chiang Mai Tzu Chi   
 School  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัต่อทุกองค์กร  โดยเฉพาะองค์การทางการศึกษาท่ีตอ้งการ
บุคลากรครูท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เน่ืองจากวิชาชีพครูถูกก าหนดไวใ้นพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545) ใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง (ราชกิจจานุเบกษา, 2545) อีกทั้งการศึกษามีความส าคญัยิง่กบัทุก
คนเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติ ปัญญา จิตใจ และสงัคม 
อีกทั้งเป็นรากฐานของการพฒันาคุณภาพของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและเจริญอย่างย ัง่ยืน (กิตินารถ เฟ้ืองฟุ้ ง, 2548; สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2556)
ดงันั้น การจัดการศึกษาจึงตอ้งอาศัยเฟืองจักรท่ีส าคญั คือ  ครู ดังเช่น เกษม วฒันชัย (2557, น.31) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของครู วา่ “ครูเป็นผูท่ี้มี จิตแห่งโพธิสัตว.์..  เน่ืองจาก ครูคือ ผูส้ร้างโลกและเป็นผูน้ าจิตวิญญาณของ
นกัเรียนใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยค์วรไดรั้บ...” อยา่งไรก็ตาม สงัคมโลกในยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วและรุนแรงในทุกดา้น ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อการศึกษาทั้งทางบวกและทางลบ  โดยเฉพาะในทางลบนั้น
ปัญหาใดก็ไม่เท่ากับวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพครู (รุ่ง แก้วแดง, 2543) เพราะครูเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันา
การศึกษาของชาติ ดงันั้น เพื่อให้ครูมีการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบั
ปฏิรูปการศึกษาของนโยบายการศึกษาปัจจุบนั การพฒันาครูจึงเป็นงานท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 
(กิตินารถ  เฟ้ืองฟุ้ ง, 2548; สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2556) ส าหรับโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่มีปรัชญาการจดัการศึกษา คือ หลกั
พรหมวหิารส่ี ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซ่ึงเป็นหัวใจของการสอนของท่านธรรมาจารยเ์จ้ิงเอ๋ียน ซ่ึงเป็น
ผูก่้อตั้งโรงเรียน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะถอดบทเรียนเก่ียวกบักระบวนการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพฒันา
มนุษยข์องฉือจ้ี โดยมุ่งหวงัว่า ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ะน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาการวาง
แผนการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนและจะสามารถใชเ้ป็นตน้แบบใน
การบริหารบุคลากรครู ของโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีสนใจได ้ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ตามแนวคิดการพฒันามนุษย์

ของฉือจ้ี 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ตามแนวคิดการพฒันา

มนุษยข์องฉือจ้ี    
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ตามแนวคิด

การพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี    
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ผูว้ิจัยได้ศึกษาหลักปรัชญาการศึกษาของฉือจ้ี คือ หลักพรหมวิหารส่ี ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา” (จา้วเสียนหมิง, มปป) และไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารงานบุคลากร และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  และ อญัชลี โพธ์ิ
ทอง, 2542;  ปรีชา คมัภีรปกรณ์ , 2551) เพื่อเป็นแนวทางการศึกษากระบวนการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิด
การพัฒนามนุษย์ของฉือจ้ี ซ่ึงสรุปได้ 5 ขั้ นตอน ดังน้ี  1) การวางแผน  2) การสรรหาและการคัดเลือก                    
3) การพฒันา  4) การประเมินผล และ 5)การบ ารุงรักษา  

ส าหรับการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารบุคลากรครูนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้ศึกษาจากเอกสารเร่ือง วิถีครู                 
ผูป้ระเสริฐ ซ่ึงเป็นวาทะธรรมด้านการศึกษา ของธรรมจารยเ์จ้ิงเหยียน (มหาวิทยาลยัฉือจ้ี, 2555)  และพบว่า 
เป้าหมายของการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ีครอบคลุมใน 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ครูเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ครูมีความพร้อมดา้นวิชาการ และ3) ครูมีจิตสาธารณะ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารบุคลากรครูตามหลกัปรัชญาการศึกษาของฉือจ้ี (ชาญ  
ธนประกอบ, 2555) ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษา คือ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ซ่ึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกของมูลนิธิพทุธฉือจ้ีไตห้วนั ท่ีสร้างใน

ต่างแดนและบริหารโดยมูลนิธิฉือจ้ี สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)                 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย    

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวจิยัแบบผสมวิธี (Mixed-methods research) ซ่ึงประกอบดว้ย
การวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงครอบคลุม 3 วิธีการ ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 
และการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ ครู นกัเรียน และผูป้กครองดว้ยแบบสอบถาม  

 

กระบวนการบริหารบุคลากรครู  
ประสิทธิผลการ
บริหารบุคลากรครู 
1) ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม  
2) ดา้นวิชาการ  
3) ดา้นจิตสาธารณะ 

การวางแผน 

การบริหารบุคลากรครูตาม
แนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี 
-เมตตา -กรุณา-มุทิตา -อุเบกขา 

การสรรหาและ
การคดัเลือก 

การบ ารุงรักษา 

การพฒันา การประเมินผล 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวจิยัเชิงคุณภาพ และการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงด าเนินการเป็นระยะดงัน้ี  

ระยะที ่หนึ่ง ศึกษาเอกสาร และหลกัฐานต่างๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาครูตามขั้นตอน
ทั้ง 5 ไดแ้ก่ การวางแผน การสรรหาและการคดัเลือกครู การพฒันาครู การประเมินผล และการคดัเลือกครู การ
พฒันาครู การประเมินผล และการบ ารุงรักษาครู  จากนั้ นใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์ ผูแ้ทนกรรมการมูลนิธิพุทธฉือจ้ีและอดีตผูอ้  านวยการและผูจ้ดัการโรงเรียน เก่ียวกับ
กระบวนการบริหารบุคลากรครูโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ 

ระยะที่สอง ใชเ้คร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 3 
ฉบับ เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพัฒนามนุษย ์ของฉือจ้ีใน 3 ด้าน 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านวิชาการ และ3) ด้านจิตสาธารณะ โดยสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และ
ผูป้กครองในประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนัทุกรายการ 

ระยะที่สาม ใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม โดยใชแ้นวค าถามในการสนทนากลุ่มเก่ียวกบั ปัญหาและขอ้ เสนอ 
แนะในการบริหารบุคลากรครู ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครองและกรรมการมูลนิธิพุทธ
ฉือจ้ี 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 3 ระยะ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี  
ระยะที่หนึ่ง  ศึกษากระบวนการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ ตามแนวคิดการพฒันา

มนุษยข์องฉือจ้ี โดยผูว้ิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร รายงาน และหลกัฐานต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้ งงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร และใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของมูลนิธิ
พทุธฉือจ้ีไตห้วนั จ านวน 2  คน  

ระยะที่สอง  ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
การส ารวจความคิดเห็นของ ครู นกัเรียนและผูป้กครองเก่ียวกบัประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการ
พฒันามนุษยข์องฉือจ้ี ใน 3 ดา้น (1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (2) ดา้นวิชาการ และ(3) ดา้นจิตสาธารณะ โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบบั แต่ละฉบบัมีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.954, 0.949 และ 0.952 ตามล าดบั ผูใ้ห้ขอ้มูล
ประกอบดว้ย ครูจ านวน 33 คน นกัเรียนจ านวน  233  คน และ ผูป้กครองจ านวน 176  คน  

ระยะทีส่าม ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ี 
เชียงใหม่ โดยใช้การสนทนากลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูแ้ทนครู  

ผูแ้ทนผูป้กครองและ กรรมการมูลนิธิพทุธฉือจ้ี  รวมทั้งส้ินจ านวน  17 คน 
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง และการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 4.4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ดว้ย

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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5. สรุปผลการวจัิย 
1. กระบวนการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ทั้ งน้ีในแต่ละขั้นตอนได้เช่ือมโยงกบัปรัชญาของฉือจ้ี คือ หลกัพรหมวิหารส่ี ได้แก่ 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ดงัน้ี 

1.1. การวางแผนบุคลากรครู เป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจจ านวนครูให้เพียงพอกบั
จ านวนชั้นเรียนและในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส ารวจความตอ้งการของครูท่ีจะท างานต่อในโรงเรียนแต่ละ
ปีการศึกษา  การพิจารณาคุณวฒิุการศึกษาของครูใหต้รงกบัรายวชิาท่ีสอน พร้อมทั้งการกระจายภาระงานการสอน
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ทั้ งน้ีการด าเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของฉือจ้ี โดยแสดงให้เห็นว่า 
โรงเรียนมีความเมตตาต่อศิษยเ์พ่ือท่ีให้ไดค้รูท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอเหมาะสมในการดูแล
นักเรียนไดอ้ย่างทัว่ถึง สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนอยา่งเต็มท่ี  รวมทั้งโรงเรียนไดแ้สดงออกถึง การ
วางใจเป็นกลางในการวางแผนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีอคติ   

1.2  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรครู เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถมาสมคัรเป็นครูกับโรงเรียน โดยการประชาสัมพนัธ์รับสมคัรงานในหลากหลายช่องทาง แลว้
ด าเนินการตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  เพ่ือให้ไดค้รูท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้และมีคุณสมบติั เฉพาะท่ีสอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของฉือจ้ี การด าเนินการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 
โรงเรียนปรารถนาให้ไดค้รูท่ีดีมีความรู้ความสามารถในเน้ือหาวิชาและมีประสบการณ์การสอน มาถ่ายทอด
นกัเรียน เพ่ือให้นักเรียนไดพ้น้จากความไม่รู้ โดยในขั้นตอนการคดัเลือกมีความโปร่งใสและยติุธรรมเน่ืองจาก
โรงเรียนด าเนินการโดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายร่วมพิจารณา  

1.3 การพัฒนาบุคลากรครู เป็นการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของครูท่ีผ่านการสรรหาและ
การคดัเลือก ให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพตามหลกัปรัชญาของฉือจ้ี โดยมี
วธีิการ 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1.3.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนไดเ้นน้กิจกรรม 10 ประการ ดงัน้ี 1) การฟังโอวาทของ
ท่านธรรมจารย ์ 2) การเรียนภาษาจีน 3) การเรียนการสอนวาทะธรรม(จ้ิงซืออวี)่  4) การเรียนจริยศิลป์การชงชา 5) 
การเรียนจริยศิลป์การจดัดอกไม ้ 6) การเรียนจริยศิลป์การเขียนพู่กนัจีน 7) การด าเนินชีวิต  8) การเรียนภาษามือ
เพลงฉือจ้ี  9) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ10)การเรียนรู้ภารกิจฉือจ้ี  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้รู
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมุ่งเนน้คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กบัความรู้ รวมทั้งการ 

วางตวัท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันักเรียน เพื่อนครู ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

1.3.2 ดา้นวิชาการ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผูส้อนไดพ้ฒันาตนเองดา้นต่างๆ   เพ่ือพฒันา
ความรู้ของครูอย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรมในหลายลักษณะ อาทิ การศึกษาดูงานท่ีไต้หวนั การอบรมเชิง
ปฏิบติัการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหค้รูกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้พื่อถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.3.3 ดา้นจิตสาธารณะ โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัในดา้นจิตสาธารณของครู โดยมี 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1693 

กิจกรรมส าคญัดงัน้ี 1) เรียนรู้ภารกิจของฉือจ้ี 2) กิจกรรมการกศุล 3) กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และ4) อบรม
กรรมการอาสาสมคัรมูลนิธิฉือจ้ี นอกจากกิจกรรมดงักล่าว ในการปฏิบติัหนา้ท่ีครูจะไม่หารายไดพิ้เศษ อีกทั้งครู
ไดเ้สียสละเวลา ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลนกัเรียนทุกคนเหมือนกบัลูกของตวัเอง  

 การด าเนินงานทั้ง 3 ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของฉือจ้ี โดยแสดงให้เห็นวา่ 
โรงเรียนมีความปรารถนาดีต่อครูโดยการพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ
วชิาการเพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และคงไวซ่ึ้งความสัตยซ่ื์อต่อจริยธรรมฉือจ้ี อีก
ทั้งไดส่้งเสริมสนับสนุนให้ครูไดพ้ฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไป
พฒันานกัเรียนให้ประสบความส าเร็จในอนาคต ในขณะเดียวกนัครูไดรั้บการปลูกฝังให้มีความรักและห่วงใยต่อ
ศิษยด์ว้ยความจริงใจ ตลอดจนการเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อนกัเรียน อนัจะส่งผลใหโ้รงเรียนไดเ้ด็กท่ีดีมีคุณธรรม    

1.4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เป็นการด าเนินงานเพ่ือก ากบัติดตามและตรวจสอบ 
การปฏิบติังานของครูตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการพฒันาของครู 
พร้อมทั้งน าผลท่ีไดม้าใชพ้ฒันาและสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจในการท างานของครูใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน โดยมีการ
ประเมินผลครูใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การประเมินผลการปฏิบติังาน 2) การประเมินความประพฤติในการรักษาวนิัย 
3) การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ4) การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพจริยธรรมฉือจ้ี  ทั้ งน้ีการด าเนินงาน
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของฉือจ้ี โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ โรงเรียนมีความปรารถนาดีและมีความยติุธรรม
ในการประเมินผลครูเพ่ือช่วยให้บุคลากรมีวินัยในการท างานอนัเป็นผลดีต่อบุคลากรเอง อีกทั้งมีการเสริมสร้าง
และการป้องกนัการกระท าผิดวินยั ส าหรับครูท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน โรงเรียนไดใ้ห้โอกาสในการปรับปรุง
และพฒันาตวัเอง  
 1.5. การบ ารุงรักษาบุคลากรครู เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ครูมีขวญัและก าลงัใจและมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ร โดยโรงเรียนไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการเพ่ือใหค้รูไดรั้บส่ิงท่ีดี ทั้งปัจจยัพ้ืนฐานหรือปัจจยัส่ี และปัจจยั
ดา้นการพฒันาตนเอง อีกทั้งยงัมีสวสัดิการจากมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไตห้วนั และการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ จาก
บุคคลส าคัญของฉือจ้ี   ทั้ งน้ีการด าเนินงานดังกล่าวสอดคลอ้งกับหลกัปรัชญาของฉือจ้ี โดยแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนไดมี้ความห่วงใยต่อครูทุกคน และมีความปรารถนาดีใหค้รูมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ตลอดจนใส่ใจดูแล
ทุกขสุ์ขของครูอยา่งทัว่ถึง   

2. ประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี 
พบว่า โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่มีประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี ตาม
ความคิดเห็นรวมทั้งของครู นกัเรียน และผูป้กครอง ทั้งในภาพรวมและแตล่ะดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น 
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นวชิาการ และดา้นจิตสาธารณะ ดงัตารางท่ี 1  

2.1 ด้านคุณธรรม พบวา่ รายการท่ีครูสามารถปฏิบติัไดดี้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การร่วมแสดงความยินดี
เม่ือนักเรียนประสบความส าเร็จในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นและให้ค  าปรึกษาแก่
นักเรียนเม่ือนักเรียนมีปัญหา และการให้ความร่วมมือกับผู ้ปกครองในการช่วยแก้ปัญหาของนักเรียน                           
ส่วนรายการท่ีครูปฏิบติัไดน้อ้ยกวา่รายการอ่ืน ไดแ้ก่ การด าเนินชีวติอยา่งพอเพียงไม่แข่งขนัในเชิงเศรษฐกิจ และ
การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า คุม้ทุน  
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2.2 ด้านวิชาการ พบว่า รายการท่ีครูสามารถปฏิบัติไดดี้มากท่ีสุด ได้แก่ การจดักิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมโดยให้นักเรียนเรียนรู้การดูแลตนเอง มีทักษะการท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง การส่งเสริมการใชท้กัษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมให้นกัเรียนโดยสอน
สอดแทรกผ่านกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิต และการพฒันา
ความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ส่วนรายการท่ีครูปฏิบติัไดน้อ้ยกวา่
รายการอ่ืน คือ การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละใชค้วามคิดเชิงเหตุผลใน
การเรียนรู้   

2.3 ด้านจิตสาธารณะ พบวา่ รายการท่ีครูสามารถปฏิบติัไดดี้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นแบบอย่างในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจุดประกายส านึกคุณให้นักเรียนและสอนให้นักเรียน
รู้จกัปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ และการร่วมมือกนัท างานเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน   ส่วนรายการท่ีครูปฏิบติัไดน้อ้ยกวา่รายการอ่ืน คือ การแสดงออกถึงการมีทกัษะในการท างานร่วมกบั
ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน   
 
ตารางที ่1   ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของครู นกัเรียน และผูป้กครอง

เก่ียวกบัประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครู ตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี ในภาพรวม  

    รายการ   
ความคิดเห็นของครู 

ความคิดเห็นของ 
นกัเรียน 

ความคิดเห็นของ 
ผูป้กครอง 

ความคิดเห็น 
รวมเฉล่ีย 

  S.D. ระดบั 
  S.D. ระดบั 

  S.D. ระดบั 
  S.D. ระดบั 

ดา้น 
คุณธรรม
จริยธรรม 

4.70 0.47 
มาก 
ท่ีสุด 

4.55 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

4.62 0.49 
มาก 
ท่ีสุด 

4.62 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

ดา้นวชิาการ 4.68 0.49 
มาก 
ท่ีสุด 

4.58 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

4.59 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

4.62 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

ดา้นจิต 
สาธารณะ 

4.69 0.45 
มาก 
ท่ีสุด 

4.58 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

4.61 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

4.62 0.49 
มาก 
ท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.69 
0.48 

 
มาก 
ท่ีสุด 

4.57 
0.50 

 
มาก 
ท่ีสุด 

4.61 0.50 
มาก 
ท่ีสุด 

4.62 0.49 
มาก 
ท่ีสุด 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนฉือจีเ้ชียงใหม่ตามแนวคิดการพัฒนา
มนุษย์ ของฉือจี ้ พบวา่ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

3.1  การวางแผนดา้นครู พบวา่ การสอบบรรจุขา้ราชการของภาครัฐส่งผลให้ครูในโรงเรียนฉือจ้ี
เชียงใหม่ มีการเคล่ือนไหวในทุกปี ดงันั้น โรงเรียนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัครูเก่ียวกบันโยบายของโรงเรียน
ก่อนปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

3.2 การสรรหาและการคัดเลือก พบว่า ผู ้ท่ีมาสมัครเป็นครูของโรงเรียนฉือจ้ี เชียงใหม่                               
มีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานท่ีตั้งของโรงเรียนค่อนขา้งไกลจากตวัเมือง ดงันั้น โรงเรียนควร



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1695 

สร้างบุคลากรครูของโรงเรียนเองและพยายามประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือสรรหาหาบุคลากรในทอ้งท่ีให้ไดม้าก
ท่ีสุด  

3.3 การพฒันาครู พบวา่ การพฒันาครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ใชร้ะยะเวลานาน ประกอบกบัครู
ท่ีบรรจุในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ไม่สามารถท างานในระยะยาวไดเ้น่ืองจากความไม่มัน่คงในวิชาชีพ ดงันั้น 
โรงเรียนควรสร้างความศรัทธาให้บุคลากรครูรักองคก์รเหมือนบา้นของตวัเอง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษา และเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รใหค้รูมีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 การประเมินผลการปฏิบติังาน พบวา่ ผูป้ระเมินขาดขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัครู ดงันั้น โรงเรียนควรท่ีจะมีการประชุมช้ีแจงใหค้รูทุกคนเขา้ใจวา่ วตัถุประสงคข์องการประเมินผลการ
ปฏิบติังานก็เพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ  

3.5 การบ ารุงรักษา พบว่า สวสัดิการของครูเอกชนต ่ากว่าครูของรัฐ ดังนั้ น โรงเรียนควรช้ีแจง
สวสัดิการของโรงเรียนท่ีมีให้ครูทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนซ่ึงนอกจากจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานหรือปัจจัย 4 แล้ว 
โรงเรียนยงัจดัหาปัจจยัดา้นการพฒันาตนเองใหก้บัครูอยา่งเหมาะสม   
 

6. อภิปรายผลการวจัิย 
6.1 กระบวนการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ในแต่ละ 

ขั้นตอนมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  
อยา่งเห็นเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

 6.1.1 ด้านการวางแผนบุคลากรครู จะเห็นไดว้า่ โรงเรียนไดด้ าเนินการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรครู
ท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน โดยไดก้ าหนดความตอ้งการอตัราก าลงัของก าลงัครู
ในอนาคตอยา่งเหมาะสม  เพ่ือจดัท าแผนงานการบริหารบุคลากร   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระมหาสุพจน์  สุเมโธ(พาน
ทอง) (2558) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนถือวา่เป็นภารกิจแรกตอ้งวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการ 
และควรก าหนดต าแหน่งให้เหมาะสม   ไดส้ะทอ้นหลกัปรัชญาของฉือจ้ีท่ีแสดงถึงความมีเมตตาต่อศิษยเ์พ่ือใหไ้ด้
ครูท่ีดีมีคุณภาพ มีจ านวนท่ีเหมาะสมเพ่ือถ่ายทอดความรู้และดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง แต่ก็ยงัพบปัญหาตรงท่ีวา่ 
ครูเขา้มาครูจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่นาน ก็จะลาออกเพ่ือไปสอบบรรจุเพ่ือรับราชการครู ดงันั้นโรงเรียนจ าเป็นตอ้ง
ท าความเขา้ใจกบัครูถึงนโยบายของโรงเรียนก่อนปฏิบติังาน หรือมีสญัญาเพ่ือความยัง่ยนืในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

6.1.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรครู จะเห็นไดว้่า โรงเรียนไดด้ าเนินการเพ่ือคน้หา
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาสมคัรเป็นครู โดยใชว้ธีิการโปร่งใสและมีความยติุธรรม โดยผา่นการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา ประวติัการท างาน การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสอบภาคปฏิบัติด้วยวิธีการสอบสอนจาก
คณะกรรมการผูท้รงวฒิุของโรงเรียน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ โรงเรียนมีความปรารถนาใหไ้ดค้รูท่ีมีความรู้และสามารถ
จดัการเรียนรู้ไดร้วมทั้งสามารถเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมจริยธรรมกบันกัเรียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรชยั  เจดา
มาน (2556) ท่ีกล่าววา่ การคดัเลือกเป็นกระบวนการเพ่ือให้ไดค้รูท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่ยงัพบปัญหาคือ สถานท่ีตั้ง
ของโรงเรียนค่อนขา้งไกลจากตวัเมือง ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดค้รูท่ีมีคุณภาพและเขา้ใจฉือจ้ี คือควรพฒันาโดยอาศยัการ 
สรรหาศิษยเ์ก่าของโรงเรียนโดยการใหทุ้นการศึกษาและหรือพิจารณาผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นอนัดบัแรก    
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  6.1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร จะเห็นได้ว่า เป็นขั้นตอนส าคัญของการบริหารบุคลากรครูของ
โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ ดงัท่ี พิณสุดา  สิริรังษศรี (2557) กล่าววา่ ครูรุ่นใหม่ควรมีความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่ง
ลุ่มลึกและสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศักยภาพ    ทั้ งน้ีครูฉือจ้ีตอ้งไดรั้บการพฒันาทั้ งในช่วงแรกท่ีเร่ิมเขา้สู่
วชิาชีพครูและในระหวา่งท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนโดยมีการจดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายใตก้ารบริหาร
จัดการของมูลนิธิพุทธฉือจ้ี ไต้หวนั ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ งเข้าร่วมพัฒนางานวิชาการกับ
หน่วยงานนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นผูจ้ดั  
  เน้ือหาสาระหลกัของการพฒันาครูฉือจ้ี จะเห็นไดว้า่โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่มุ่งเน้น 3 เร่ืองไดแ้ก่ 
คุณธรรม  วชิาการ และจิตสาธารณะ ผูว้ิจยัจึงขออภิปรายเฉพาะการพฒันาครูดา้นคุณธรรมจริยธรรมและดา้นจิต
สาธารณะ ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีน่าสนใจของโรงเรียน จากการศึกษาพบวา่ ครูฉือจ้ีไดรั้บการฝึกปฏิบติัเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรม 10 ประการ ไดแ้ก่ 1) การฟังโอวาทของท่านธรรมจารย ์ 2) การเรียนภาษาจีน 3) การ
เรียนการสอนวาทะธรรม (จ้ิงซืออวี่) 4) การเรียนจริยศิลป์การชงชา  5) การเรียนจริยศิลป์การจดัดอกไม ้ 6) การ
เรียนจริยศิลป์การเขียนพูก่นัจีน 7) การด าเนินชีวติ  8) การเรียนภาษามือเพลงฉือจ้ี  9) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ
10) การเรียนรู้ภารกิจฉือจ้ี ซ่ึงถือเป็นคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีครูจะตอ้งเรียนรู้ ไดเ้ร่ิมปฏิบัติกบัตนเอง
พฒันาตนเองไปสู่การท างาน แลว้ขยายวงกวา้งไปสู่การพฒันานักเรียน  ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน 
เม่ือนกัเรียนมีตน้แบบท่ีดีในการประพฤติ นกัเรียนก็จะซึมซับจากคุณครู โรงเรียนก็จะไดเ้ด็กท่ีดีมีคุณธรรม ดงัท่ี 
เดิมแท ้ชาวดินฟ้า (2552) ไดศึ้กษาและพบวา่ การเป็นครูฉือจ้ีท่ีสอนโดยการเป็นแบบอยา่งไดส่้งผลใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้และปฏิบติัตามอยา่งมีคุณภาพ  
 ส าหรับด้านจิตสาธารณะ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
จริยธรรมฉือจ้ีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงครูฉือจ้ีไดแ้สดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความเสียสละ ความร่วมมือ
ร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นหลกัการในการด าเนินชีวติ พร้อมทั้ง
ช่วยแกปั้ญหาและสร้างสรรคเ์พ่ือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่สงัคม ดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทน  
ดงัค  าสอนของท่านธรรมจารยท่ี์ว่า ในสังคมของเราตอ้งการครูท่ีมีจิตอาสา ร่วมปณิธานเดียวกนั (มหาวิทยาลยั             
ฉือจ้ี, 2555)   เพื่อให้สังคมมีสันติสุข และธีรศกัด์ิ  อคัรบวร (2542) กล่าวว่า หน้าท่ีครูไม่ใช่เพียงแต่สอนเท่านั้น   
ยงัตอ้งช่วยเหลืออบรมขดัเกลาความประพฤติของนกัเรียนใหเ้ป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 อย่างไรก็ตาม การพฒันาครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ
ตามแนวทางการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ีนั้น ยงัมีปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาครูใน
แต่ละคนตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 ปี เพ่ือให้มีความเขา้ใจอย่างซาบซ้ึงในปรัชญาของฉือจ้ี ดงันั้นในการพฒันาครู 
โรงเรียนควรสร้างความศรัทธา  เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษามากข้ึน และเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์รใหค้รูมีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 6.1.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเห็นไดว้า่ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่มีกระบวนการก ากบั
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของครู เพ่ือทราบปัญหาและความตอ้งการพฒันาของครูอยา่งเป็นระบบและ
อาศัยการมีส่วนร่วม สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนยึดปรัชญาของฉือจ้ีทั้ งในเร่ืองความมีเมตตากรุณามีความ
ปรารถนาดี มีความโปร่งใส และมีความยุติธรรม  และช่วยให้บุคลากรครูมีวินัยในการท างาน อนัเป็นผลดีต่อ
บุคลากรเอง ส าหรับครูท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนได้ให้โอกาสในการปรับปรุงและพฒันาตวัเอง 
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อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ในขั้นตอนน้ี ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ ผูป้ระเมินขาดขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรครู ดงัท่ีพรชยั เจดามาน (มปป.)ไดก้ล่าวว่า การประเมินผลเป็นส่ิงส าคญัยิ่งต่อการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ทั้ งน้ีตอ้งมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือ ดงันั้น ส่ิงท่ีโรงเรียนควรปรับปรุง ไดแ้ก่ ด าเนินการประชุมกบัผู ้
ประเมินก่อน พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดและวตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน  
 6.1.5 ด้านการบ ารุงรักษา   ไดจ้ดัให้มีสวสัดิการทัว่ไปกบัครู โดยให้ครูไดรั้บปัจจยัพ้ืนฐาน   ปัจจยั
ดา้นการพฒันาตนเอง อีกทั้งโรงเรียนจดัให้มีสวสัดิการจากมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไตห้วนั ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร
หลาน ท่ีเรียนในโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ แสดงใหเ้ห็นวา่มีความคิดปรารถนาดีต่อบุคลากร   ในการเสริมสร้างขวญั
และก าลงัใจ จากบุคคลส าคญัของฉือจ้ี   ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ(2554-2555) ท่ีกล่าววา่ 
ในนโยบายการพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา ให้มีการจัดระบบการเสริมสร้างขวญัและก าลังใจและ
ความกา้วหน้าในวิชาชีพ  ในดา้นน้ีส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ เกิดการเปรียบสวสัดิการของขา้ราชการและเอกชน ดงันั้น
การแกไ้ขปัญหา คือ ช้ีแจงสวสัดิการของโรงเรียนท่ีมีใหค้รูทุกคนเขา้ใจอยา่งชดัเจน  
 6.2 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่มีประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการ
พฒันามนุษยข์องฉือจ้ี ตามความคิดเห็นของครู เก่ียวกบัประสิทธิผลการบริหารบุคลากรครู และ ความคิดเห็นของ
นักเรียนและผูป้กครอง ต่อคุณภาพของครู โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ ตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ีด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ดา้นวชิาการ และดา้นจิตสาธารณะ  โดยแต่ละดา้นจะเห็นไดว้า่ซ่ึงอภิปรายไดด้งัน้ี  

 6.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นไดว้า่ การพฒันาครูฉือจ้ีผ่านกิจกรรม 10 ประการไดช่้วยให้
ครูแสดงออกถึงความเป็นผูมี้เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ไดอ้ย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมีความ
พลอยยนิดีเม่ือนกัเรียนประสบความส าเร็จในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีความกรุณาในการรับฟังความคิดเห็น
และใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนเม่ือนกัเรียนมีปัญหา พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกบัผูป้กครองในการช่วยแกปั้ญหาของ
นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีท่านธรรมจารยเ์จ้ิงเอ๋ียน ไดก้ล่าว วา่ “ ครู คือ แบบอยา่งท่ีดีของเด็ก รวมทั้งการบ าเพญ็
ตนให้อยู่ในศีลธรรมท่ีดีงาม  การประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม  และการสอนนักเรียนไม่ให้ประพฤติปฏิบัติในทางท่ี
เส่ือมเสีย” (มหาวิทยาลยัฉือจ้ี, 2555, น. 173)  นอกจากน้ี ผูป้กครองมีความเห็นว่า ครูรับฟังความคิดเห็นและให้
ค  าปรึกษาแก่นักเรียนเม่ือนักเรียนมีปัญหา ครูมีความเป็นกลัยาณมิตรกบัเพ่ือนครู ผูป้กครอง และนักเรียน ซ่ึงท่ี
กล่าวมาน้ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของครูท่ีดี ไดแ้ก่ ประพฤติดี เวน้จากอบายมุข  กระท าแต่ส่ิงท่ีดีทั้งกาย วาจา และ
ใจ มีจรรยาบรรณและคุณธรรม ซ่ือสัตย ์ เสียสละ มีเมตตา กรุณา ยติุธรรมและมานะอดทน ( ธีรศกัด์ิ  อคัรบวร, 
2542, น. 56)   

6.2.2 ด้านวิชาการ จะเห็นไดว้า่ ครูฉือจ้ีมีความเขม้แข็งทางวิชาการในระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ทั้ งน้ีก็
ไม่ไดล้ะเลยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การดูแลตนเอง มีทกัษะการท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และมีทักษะชีวิต โดยได้สอนสอดแทรกผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และครูได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงพฤติกรรมการแสดงออกของครูดงักล่าว
นั้น สอดคลอ้งกบัทศันะของครู นกัเรียน และผูป้กครองของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่  และธีรศกัด์ิ  อคัรบวร (2542, 
น. 56) กล่าวว่า ครูท่ีดีนั้ นต้องมีทั้ งภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน ผลจากการพฒันาครูด้านวิชาการได้ส่งผลให้
นกัเรียนฉือจ้ีมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) พฒันาข้ึนทุกๆ ปี และในปี
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การศึกษา2556-2559 มีผลคะแนนโดยเฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศทุกรายวิชา (โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่, 2558) จึง
เห็นได้ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของครูโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่นั้ น สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่คณะครู นกัเรียน โรงเรียนไกลกงัวล ในโอกาสเขา้เฝ้าฯรับรางวลั ณ พระราชวงัไกลกงัวล วนัพุธ 
ท่ี 7 มิถุนายน 2521 ว่า “... ส าหรับครูน้ัน ก็จะต้องท าตัวให้เป็นท่ีรัก เป็นท่ีเคารพ เป็นท่ีเช่ือใจของนักเรียน
เหมือนกัน ข้อแรก ต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญท้ังในวิชาความรู้และวิธีสอน เพ่ือสามารถ
สอนวิชาท้ังปวงโดยถกูต้อง กระจ่างชัดและครบถ้วนสมบูรณ์ ...” (ส านกัราชเลขา,2521,น.196)  
  6.2.3 ด้านจิตสาธารณะ จะเห็นได้ว่า การพฒันาครูของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ ได้ช่วยให้ครูได ้
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงท่านธรรมจารยเ์จ้ิงเอ๋ียน ได้กล่าวว่า
“คุณค่าของชีวิตอยู่ ท่ีการงาน กล่าวคือสามารถบริการรับใช้ผู้ อ่ืน หรือการท าด้วยความสมัครใจ ซ่ึงในสังคมของ
เราต้องการครูท่ีมีจิตอาสา .... ” (มหาวิทยาลยัฉือจ้ี, 2555, น. 175)  ไดช่้วยจุดประกายส านึกคุณให้นักเรียนและ
สอนให้นกัเรียนรู้จกัปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ และให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการท างานเพ่ือช่วยเหลือและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซ่ึงครู นกัเรียน และผูป้กครองของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่มีความคิดเห็นใน
ประเด็นดงักล่าวสอดคลอ้งกนั ซ่ึงท่านธรรมจารย ์เจ้ิงเอ๋ียนได ้กล่าวถึง ครูมีจิตสาธารณะวา่ “คุณค่าของชีวิตอยู่ ท่ี
การให้ คือ ครูต้องอบรมเดก็ให้รู้จักการให้ว่าเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ  ครูต้องมีจิตใจดั่งคนเป็นแม่ เพ่ือคอยอบรม
กล่อมเกลานักเรียนให้นักเรียนเข้าใจว่า คุณค่าของชีวิตคือการให้ การให้เป็นส่ิงท่ีมีความหมายท่ีสุดของชีวิต
มนุษย์” (มหาวทิยาลยัฉือจ้ี, 2555, น. 126  
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้  
 1) การด าเนินการควรเป็นไปตาม 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผนบุคลากรครู การสรรหาและการ

คดัเลือก การพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน และการบ ารุงรักษา โดยในแต่ละขั้นตอนตอ้งมีการวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงกบัหลกัปรัชญาแนวคิดของฉือจ้ี คือ หลกัพรหมวหิารส่ี ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

 2) ในการบริหารบุคลากรครูจ าเป็นตอ้งอาศยัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รูและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนอยา่งเหมาะสม  

 3) โรงเรียนอาจสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ินเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาสมคัรเป็นครู นอกจากน้ี โรงเรียนอาจตอ้งวางแผนในการสร้างบุคลากร
ครูของโรงเรียนเองโดยใหทุ้นแก่ศิษยข์องโรงเรียนไดศึ้กษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  

 4)  โรงเรียนควรสร้างความศรัทธาใหบุ้คลากรครูรักองคก์รเหมือนบา้นของตวัเอง เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา และเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รใหค้รูมีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  

 5) โรงเรียนควรสร้างวฒันธรรมการประเมินเพ่ือพฒันาคุณภาพของครู โดยช้ีแจงให้ครูไดเ้ขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องการประเมินผล 

7.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการพฒันาครูตามแนวคิดการพฒันามนุษยข์องฉือจ้ีกบัความ

พึงพอใจในวชิาชีพของครู  
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 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารบุคลากรครูของฉือจ้ีในโรงเรียนประเทศไทยกบัประเทศ
อ่ืนท่ีไดน้ าหลกัปรัชญาฉือจ้ีไปใช ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ในรายวิชา 
COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ และ ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ ปีการศึกษา 
2/2557 จ านวน 41 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  แผนการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการสอน
แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมกลุ่ม และแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มท่ีสัมพันธ์กันด้วยค่าที  (t-test of dependent groups)  ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

1. นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
2. นกัศึกษามีผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียนโดยรวมตลอดภาคเรียน ในระดบัเกรด C จ านวน 28 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.29   ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
3. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 4.18 อยูใ่นระดบัดี และมีความพึงพอใจต่อ

การเรียนการสอนดา้นเน้ือหา มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดทุกดา้นอยูท่ี่ 4.22 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี 
 

ค าส าคญั:  การแกปั้ญหาการเรียนการสอน, วิจยัในชั้นเรียน, การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL),  การมีส่วน
ร่วม, การสร้างเวบ็ไซต ์  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the effects of the Problem-Based Learning (PBL) 
activities being applied on Introduction to Web Development Course (COM 1303) and students’ satisfaction of 
the course’s activities.  The research consisted  of 41 students who registered for Web Development Courses in 
the second semester of the academic year 2014.  Research instruments included a lesson plan that corresponded  
with the problem-based learning method, teaching assessment for the experts, pre- and post-of learning 
achievement,  satisfaction of group activities and  satisfaction of the course content questionnaire. Frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and the dependent t-test were applied for data analysis. Results 
confirmed the study hypotheses and  can be summarized as follows: 

1. The students’ post-test scores were significantly higher than the pre-test scores (p < 0.01). 
2. 28 students (68.29%) met the achievement criteria – the scores were higher than 60% (grade C). 
3. Students’ satisfaction of group activities (4.18) and course content (4.22) were at good level. 
 

KEYWORDS:  The solution teaching, Classroom research, Problem-Based Learning, Participatory, Website 
creation 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การสอนในรายวิชา COM 1303 วิชาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้  (Introduction to Web Development) เป็น

รายวิชาท่ีมุ่งเน้นฝึกให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเทคโนโลยีการสร้างเวบ็ไซต ์การออกแบบและใชเ้คร่ืองมือเพื่อสร้าง
เว็บไซต์แบบไม่เคล่ือนไหว (Static Website) เบ้ืองต้น ซ่ึงเว็บไซต์แบบไม่เคล่ือนไหว เป็นเว็บไซต์ท่ีมุ่งเน้น
เผยแพร่ข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ทั่วไป (Information Website) โดยไม่ใช้ฐานข้อมูล แต่เน้นการออกแบบ
เวบ็ไซต ์การใชเ้คร่ืองมือในการตกแต่งเวบ็ไซต์ การใชซ้อสโค๊ดส าเร็จรูป เช่น AJAX หรือ jQuery เป็นตน้ และ
เขา้ใจถึงการเขียนโปรแกรมเวบ็ไซตด์ว้ยภาษา HTML5  

จากประสบการณ์ของผูส้อน พบวา่ เทคโนโลยเีวบ็ไซตใ์นปัจจุบนั ปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว การสอน
จึงตอ้งคอยปรับเปล่ียนเน้ือหาเพื่อให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ดงันั้นผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งมีความกระตือร้นในการติดตาม
การพฒันาของเทคโนโลยกีารสร้างเวบ็ไซต ์และฝึกฝนสร้างเว็บไซตจ์ากโจทยท่ี์หลากหลาย ท่ีผา่นมาผูว้ิจยัพบวา่ 
การสอนดว้ยวิธีการบรรยาย การให้ความรู้ถึงความส าคญัของเน้ือหาเทคโนโลยีเวบ็ไซต์รวมถึงการฝึกปฏิบติั แต่
ผูเ้รียนยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการเรียนเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์จริง ประกอบกบั
ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนั บางส่วนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ รู้สึกวา่การเรียนในรายวิชาน้ียากเกิน
ความสามารถ และผูเ้รียนบางส่วนก็มีความรู้พ้ืนฐานเดิมมาจากระดบัมธัยม เม่ือมาตอ้งเรียนเน้ือหาท่ีเคยศึกษามา
ก่อน ก็เกิดความเบ่ือหน่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีข้ึนจากการจดัการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
แบบเดิม ผูส้อนตอ้งการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ ตวัผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ข้ึน ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะน าวธีิการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning : PBL) มาใชจ้ดักิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนมีความรู้ มีความสามารถ รู้จักแก้ปัญหาจากการศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการ
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ก าหนดหัวขอ้ปัญหา เพ่ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงในกลุ่มมีทั้งผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ทางดา้น
เวบ็ไซตแ์ละผูเ้รียนท่ีไม่มีประสบการณ์ช่วยเหลือกนั โดยในการน าความรู้ดา้นการพฒันาเวบ็ไซต ์มาฝึกปฏิบติัจริง 
ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) และศึกษาความพึงพอใจในการ
เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ในรายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็
เบ้ืองตน้  

2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้  

 

3. ทฤษฎแีละกรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้
ใหก้บัตนเองหรือกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้วธีิหาค าตอบดว้ยตนเองรวมถึงประสานงานกนัเป็นกลุ่มเพ่ือ
หาค าตอบท่ียาก ช่วยกนัระดมความคิดวิเคราะห์ ปัญหาท่ีเกินกว่าคนเพียงคนเดียวจะสามารถท าไดใ้นระยะเวลาท่ี
ก าหนด  โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตอ้งเรียนรู้ผ่านกลไกส าคญั 3 ประการ คือ 1) ผูส้อน
ก าหนดปัญหาเร่ิมตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ความสามารถท่ีตนเองและกลุ่มมีอยู ่น ามาแกปั้ญหา รวมถึงสามารถหา
ความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนุนในการแก้ปัญหา  2) ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู้
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (Self – Directed Learning) 3) การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย (Small – Grouped 
Learning) ช่วยให้ผูเ้รียนท างานร่วมกัน  โดยให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการท างาน  (ทอง
จนัทร์ หงส์ลดารมภ,์ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั, 2554)  

จากแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  การจดัการเรียนรู้วธีิการน้ีน่าจะช่วยแกปั้ญหา
การจดัการเรียนการสอนในรายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ได ้เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนแบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน จะจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย ผูส้อนก าหนดปัญหาให้ผูเ้รียนฝึกการวิเคราะห์และแกปั้ญหา โดย
ผูเ้รียนจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กบัเพ่ือนท่ีมีตน้ทุนความรู้ไม่เท่ากนั แลว้ช่วยกนัคน้หาความรู้เพ่ิมเติมจาก
แหล่งต่างๆดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ต่างกนัสามารถเรียนร่วมกนัได ้ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีทนัสมยัเท่า
ทันกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเว็บไซต์  อีกทั้ งยงัได้ฝึกการวิธีการแกปั้ญหาในการสร้างเวบ็ไซต์จาก
สถานการณ์จริง ซ่ึงน่าจะช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญั และมองเห็นการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
จริงมากยิง่ข้ึน 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  มาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนกบัรายวิชาทางดา้นคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (ทวี สวา่งวงษ,์2555; ธิติยา สงวน
วงษ,์2555; ปราโมช แสงจริยะกลุ,2556  และ ป่ินนภา นวลคลา้ย,2556) อีกทั้งยงัพบวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการ
น้ียงัท าใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑท่ี์คาดหวงั (ป่ินนภา นวลคลา้ย, 2556 และ ภูวดล บวับางพลู และ 
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มีนนภา รักษ์หิรัญ,2556)  นอกจากน้ีงานวิจยัหลายช้ินมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานควบคู่กับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพบว่า ผู ้เรียนมีพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด (ปราโมช แสงจริยะกุล,2556 และ อดิเรก 
เยาวว์งค ์และ ณมน จีรังสุวรรณ,2555) สอดคลอ้งกบัทว ีสวา่งวงษ ์(2555) ท่ีพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในระดบัดีมากถึงมากท่ีสุด  

 
ตัวแปรอสิระ  (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)    

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. หาขอ้มูลเพือ่เตรียมน าเสนอปัญหาสอบถามผูท่ี้ตอ้งการเวบ็ไซตเ์พื่อใชเ้ป็นประเด็นปัญหา 
2. ขั้นน าเสนอปัญหาน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทายและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
3. ขั้นด าเนินการของผูเ้รียน โดยใหท้ างานเป็นกลุ่มของผูเ้รียน มีขั้นตอนดงัน้ี 1) วิเคราะห์
ขอ้มูลจากปัญหา, 2) วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งคน้ควา้เพิม่เติมและแหล่งขอ้มูล, 3) ก าหนด
แนวทางแกปั้ญหา , 4) ด าเนินการแกปั้ญหา และ 5) น าเสนอผลงาน 

4. ขั้นสรุป ผูส้อนและผูเ้รียน ร่วมกนัสรุปกิจกรรมท่ีท าและแนวทางในการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิต 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
 ความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียน
การสอนดา้นเน้ือหาโดยการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 ความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนการ
สอนดา้นกิจกรรมกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
จากการรวบรวมแนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงน ามาสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 

โดยตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชาการ
พฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ ตวัแปรตาม (Dependent Variable)   คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา COM 
1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้, ความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนการสอนดา้นเน้ือหาโดยการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน และความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนการสอนดา้นกิจกรรมกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน  
 

4. สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชา COM 1303 

การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชา COM 1303 

การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ จ านวนร้อยละ 60 ข้ึนไป จะมีผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียนโดยรวมตลอดภาคเรียนในระดบั
เกรด C  
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 แบบแผนการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการวเิคราะห์กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีล าดบัการวิเคราะห์ระบบ
การเรียนการสอนจากเน้ือหา วตัถุประสงคแ์ละการวิเคราะห์โจทย ์ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดมีการใชเ้คร่ืองมือ 2 ส่วน นั้น
คือ  

1. โจทยปั์ญหา จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให ้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ือแกปั้ญหา
ของโจทยแ์ละการท าโครงการ 1 โครงการ โดยการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อใชง้านจริง  

2. แบบประเมิน ซ่ึงน าแบบประเมินตน้แบบจากงานวิทยานิพนธ์ของ (ป่ินนภา นวลคลา้ย, 2556) ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญจากงานวทิยานิพนดงักล่าวแลว้ มาปรับใหเ้ขา้กบัรายวชิา การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 - แบบประเมินการเรียนการสอนดา้นเน้ือหาโดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชา การพฒันา
เวบ็เบ้ืองตน้ ส าหรับผูเ้รียน 

 - แบบประเมินความพึงพอใจ ของการจดักิจกรรมกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 
การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ ส าหรับผูเ้รียน 

มีการจดัท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือวดัระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้ทราบวา่วิธีการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จากกระบวนการทั้ง 2 ส่วน มีล าดับขั้นตอนการ
ท างานโดยรวมโดยไดแ้สดงไวด้งัภาพท่ี 2 

5.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชศึ้กษา คือ ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ ในรายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา คือ ผูเ้รียนหมู่เรียน 
01 ในภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน  

5.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
 (1) ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  

ศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

สร้างรูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ศึกษาเคร่ืองมือจากงานวิจยัอ่ืนๆและ 
เลือกน าเคร่ืองมือมาประยกุตใ์ช้ 

 

ปรับปรุงเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา 
การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ 

ทดสอบก่อนเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

สรุปและประเมินผล 

ท าการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 
 
 
 

ก าหนดโจทย ์เพ่ือให้ผูเ้รียน หาวิธีแกปั้ญหา 

ก าหนดโครงงาน ให้ผูเ้รียนสร้างเวบ็ไซต ์

น าเสนอผลงาน 
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(2) ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา COM 1303 การพฒันาเว็บ
เบ้ืองตน้ หมู่เรียน 01 ในภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557, ความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนการสอนดา้น
เน้ือหาโดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน และความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนการสอนดา้นกิจกรรมกลุ่ม
โดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
 (1)  เคร่ืองมือส าหรับการจดัการเรียนรู้ การด าเนินการจดัการเรียนรู้ในการวจิยัน้ี ใชว้ธีิการวจิยัแบบ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ี
ประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

  (2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ มีดงัน้ี  
  (2.1) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีสร้างข้ึนให้สอดคลอ้งกับงานวิจยั และได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการสอนเก่ียวกบัการ
พฒันาเวบ็ไซต์ 3 ท่าน  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบไปด้วย 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการพฒันาเว็บเบ้ืองต้น เป็นขอ้สอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ  2) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียน 
ประกอบไปดว้ย เคร่ืองมือบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน, การสังเกตพฤติกรรม, การตรวจสอบและประเมินผลงานจากการจดั
กิจกรรมกลุ่มซ่ึงเป็นใบงาน/โจทยปั์ญหา จ านวน 3 ขอ้ และโครงการสร้างเวบ็ไซต ์4 เวบ็ไซต ์ 

  (2.2) แบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนการสอนและความพึงพึงใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 3 ฉบบั  ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินการเรียนการสอนและการน าเสนอของผูส้อน จากผลการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวิชาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ เป็นการประเมินการเรียนการสอนดา้น
เน้ือหา จ านวน 6 หัวขอ้ใหญ่ 31 ขอ้ยอ่ย  ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดา้นเน้ือหาโดยการ
เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชา การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ แบ่งเป็น 5 ดา้น 26 ขอ้ ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจดักิจกรรมกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวิชา การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ แบ่งเป็น 5 ดา้น 
27 ขอ้ แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 และ 3 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิของ      ครอนบาค เท่ากบั .933 
และ .891 ตามล าดบั 

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยน้ี เน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไป
พร้อมๆ กบัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2/2557 ในรายวิชา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั ได้แก่ การรวบรวมแบบฝึกหัด งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากกิจกรรมรายบุคคล/กิจกรรมกลุ่ม ผลงานท่ีได้จากใบกิจกรรมการเรียนรู้ การตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน คะแนนการสอบกลางภาคเรียน คะแนนการสอบปลายภาคเรียน และการบนัทึกผลการ
ปฏิบติังานระหวา่งการเรียนการสอน ผลการประเมินแบบสอบถามทั้ง 3 แบบ 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ดงัน้ี  
(1) การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี, 

ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าที (t-test  for dependent Samples) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) 
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(2) การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

6. สรุปผลการวจัิย 
6.1 ผลการพฒันาผลการจัดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใน รายวิชา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ 

โดยใชก้ารเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน มีดงัน้ี 
  (1) การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากอาจารย์ผูส้อนท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ซ่ึงผูว้จิยัไดผ้ลการวเิคราะห์และก าหนดรูปแบบ ได ้9 ขั้นตอน 
 (2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้กลุ่มผูเ้รียนพัฒนาตนเอง 

เพ่ิมเติมความรู้ด้วยตนเองและช่วยเหลือกันและกนั ผูเ้รียนมีอิสระในการหาขอ้มูล ซ่ึงผูส้อนไดก้ าหนด ปัญหาไว ้3 
หัวข้อคือ 1) เร่ือง “Programmer ท าอย่างไรจึงได้เว็บเพจ ข้ึนมา 1 หน้าเว็บ” 2) เร่ือง  “CSS มีประโยชน์กับการสร้าง
เว็บไซต์อย่างไร CSS ท าอะไรได้บ้าง ดีอย่างไร เขียนโปรแกรมอย่างไร” 3) เร่ือง  “HTML 5 และ CSS 3 คืออะไร 
แตกต่างจาก HTML และ CSS ท่ีคุณเคยรู้มาอย่างไร” จากการสังเกตของผูส้อน ในใบงานแรกผูเ้รียนยงัไม่มีความรู้มาก
นกัท าให้เกิดความวิตกกงัวล กลวัท่ีจะแกปั้ญหาไม่ได ้ผูส้อนจึงแนะน าเพ่ิมเติมท าให้ผูเ้รียนสนใจในการแกปั้ญหามาก
ยิง่ข้ึน เม่ือผูเ้รียนแกปั้ญหาในโจทยท่ี์ 1 ได ้ท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการแกโ้จทยข์อ้ท่ี 2 และ 3 เพราะโจทยใ์นขอ้แรก
จะเร่ิมจากระดบัง่ายและยากมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆในขอ้ถดัไป ท าให้เกิดความทา้ทายกบัผูเ้รียน แต่ผูเ้รียนบางคนรู้สึกวา่ยาก
มากเกินไปจึงถอนรายวิชา แต่นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจและชอบท่ีจะศึกษาและคน้ควา้ด้วยตนเอง เม่ือผูเ้รียนท าได ้
แกปั้ญหาได ้เขียนโปรแกรมได ้ผูเ้รียนจึงรู้สึกภูมิใจท่ีเขียนโปรแกรมไดแ้ละยงัเปิดใจในการเรียนมากยิง่ข้ึน 

 (3) ผลการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน ก าหนดโครงงานเพ่ือให้ผูเ้รียนสร้างเวบ็ไซต์เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศกับภาควิชาคอมพิวเตอร์จ านวน 4 เว็บไซต์ ส าหรับ 4 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรต่างๆดังน้ี 
หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ  และ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผูเ้รียนสามารถสร้างเวบ็ไซต ์โดยใชค้วามรู้จากการแกโ้จทยปั์ญหาจากวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML ในการสร้างเว็บไซต์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ ง 4 
หลกัสูตร ของภาควชิาคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) 
ผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ ก่อนเรียนและ

หลงัเรียน ของนักศึกษา 41 คน มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ดงัตารางท่ี1 พบว่า นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การทดสอบ N X̅  S.D D̅ S. D.D t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 41 18.59 4.83 
11.34 2.27 32.06* 0.0000 

หลงัเรียน 41 29.93 5.03 
หมายเหตุ    *มีนยัส าคญัท่ี .01 

 
6.3 ผลสมัฤทธ์ิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน รายวิชา COM1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ 

มีดงัน้ี 
(1) คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน พบวา่ นกัศึกษามีคะแนนแฉล่ีย

ท่ากบั 29.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.03  (ตารางท่ี 1) 
(2) คะแนนจากการตรวจสอบการส่งงานและประเมินผลงานการจดักิจกรรมกลุ่มจากใบงาน/โจทย์

ปัญหา 3 ขอ้ๆ ละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน และการท าโครงงานสร้างเวบ็ไซต ์จ านวน 4 เวบ็ไซต ์10 คะแนน  
รวมทั้งส้ิน 40 คะแนน พบวา่ นกัศึกษาไดค้ะแนนรวมเท่ากบั 29.37  (ตารางท่ี 2)   

 
ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์คะแนนจากใบงาน/โจทยปั์ญหาและคะแนนโครงงานสร้างเวบ็ไซต ์

ใบงาน/โจทย์ปัญหา จ านวนกลุ่ม คะแนนเต็ม �̅� S.D ร้อยละ 

โจทยปั์ญหาขอ้ท่ี 1 6 กลุ่ม 10 6.57 1.82 65.7 
โจทยปั์ญหาขอ้ท่ี 2 6 กลุ่ม 10 8.24 0.50 82.4 
โจทยปั์ญหาขอ้ท่ี 3 6 กลุ่ม 10 6.62 0.89 66.2 

โครงงานสร้างเวบ็ไซต ์ 4 กลุ่ม 10 7.94 1.58 79.4 
รวม 40 29.37 1.51 73.43 

 
เม่ือน าคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะหลงัเรียน(ตารางท่ี1) คิดเป็นร้อยละ 40, 

คะแนนจากแบบบนัทึกผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน คิดเป็นร้อยละ 60 ซ่ึงไดจ้ากคะแนนจากตรวจสอบการส่ง
งานและประเมินผลงานจากการจดักิจกรรมกลุ่ม(ตารางท่ี 2), ผลการบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน, การสังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียนตลอดภาคการเรียน มาหาผลรวม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100  พบวา่ นกัศึกษาไดเ้กรด A  จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.88 ไดเ้กรด B+ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ไดเ้กรด B จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 ได้
เกรด C+ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ไดเ้กรด C จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 จะเห็นไดว้่า ผูท่ี้ได้
ตั้งแต่เกรด C ข้ึนไป หรือ ไดค้ะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป มีทั้งส้ิน 28 คน จึงคิดเป็น ร้อยละ 68.29   

6.4 ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินการเรียนการสอนและการน าเสนอของผูส้อน 
การประเมินคุณภาพแบบประเมินการเรียนการสอนและการน าเสนอของผูส้อน ผูว้ิจยัไดเ้ชิญอาจารยท่ี์มีความ

เช่ียวชาญการสอนรายวิชาเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ไซต์ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน เป็นผูป้ระเมิน
การสอนและคุณภาพแบบประเมินฯ โดยใช้แบบประเมินการเรียนการสอนและการน าเสนอของผูส้อนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ เป็นเคร่ืองมือ  ผลการวิจยัพบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวชิาการพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ โดยรวมมีคุณภาพในระดบัดี (X̅=4.20 
S.D=0.62)  ด้านบทเรียนของผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X̅=4.27, 4.20 S.D=0.59, 0.56) ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีมาก 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1709 

รองลงมาคือ ดา้นการออกแบบการสอน และดา้นแบบทดสอบผูเ้รียน (X̅=4.45 S.D=0.62)  ตามล าดบั ซ่ึงมีคุณภาพ
ในระดบัดี โดยดา้นดา้นส่ือ/อุปกรณ์สนบัสนุน ประกอบการสอนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  (X̅=4.00 S.D=0.66) ซ่ึงยงัคงมี
คุณภาพในระดบัดี     

6.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวชิา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ 

ผูว้ิจยัให้นักศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมกลุ่ม และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา โดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวชิาการ
พฒันาเวบ็เบ้ืองตน้  ในช่วงการสอบปลายภาคการศึกษา ผลการวจิยัดงัตารางท่ี 3  ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี  

 6.5.1 ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมกลุ่ม นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัดี (X̅=4.18 
S.D=0.61)    นกัศึกษามีความพึงพอใจทุกดา้นใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอยู่ในระดบัดี โดยดา้นการประเมินการสนบัสนุน
ดา้นต่างๆของผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด(X̅=4.25 S.D=0.55) รองลงมา คือ ดา้นการก าหนดหัวขอ้ปัญหา และดา้น
ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ตามล าดบั (X̅=4.24,4.20 S.D=0.58,0.61) ทั้ งน้ี
นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นการน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหานอ้ยท่ีสุด (X̅=4.09 S.D=0.67)   แต่ก็ยงัคงมีความ
พึงพอใจในระดบัดี 

 6.5.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัดี 
(X̅=4.22 S.D=0.65) มีความพึงพอใจทุกดา้นในระดบัดี โดยดา้นการออกแบบการสอนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X̅=4.41 
S.D=0.58)  รองลงมาคือดา้นงานท่ีมอบหมาย จากโจทย/์สถานการณ์ปัญหาและดา้นการทดสอบ/แบบฝึกหดัและ
การประเมินผล ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (X̅ =4.20 S.D=0.64,0.66) ล าดบัต่อมาคือ ดา้นแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหา (X̅=4.16 S.D=0.66) ทั้งน้ีดา้นเน้ือหาบทเรียนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X̅=4.13 S.D=0.67) 
 

6. อภิปรายผล   
6.1  การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ในรายวิชา COM 1303 การพฒันาเวบ็

เบ้ืองตน้ พบว่า ผลการวิจยัท่ีไดส้อดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยั นั่นคือ  นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และ
นกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย เป็นร้อยละ 68.29 มีผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียนโดยรวมตลอดภาคเรียนในระดบัเกรด 
C สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2  จะเห็นไดว้า่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวี สวา่งวงษ ์(2555) ท่ีพบวา่ 
ผูเ้รียนวชิาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจรซ่ึงใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ปราโมช แสงจริยะกุล (2556) พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ประยกุตท่ี์ใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัหุ่นยนต ์ROBO-PICA มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีข้ึนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01, ภูวดล บวับางพูล และ มีนนภา รักษ์หิรัญ (2556) พบว่า หลงั
เรียนผูเ้รียนรายวชิาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการสอนแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL) มีค่า
คะแนนเฉล่ียหลงัสูงข้ึนจากก่อนเรียนและมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั  และยงัสอดคลอ้งกบัป่ิน
นภา นวลคล้าย (2556) พบว่า นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลงัเรียนด้วยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานใน
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วชิาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีผลการประเมิน
ผูเ้รียนตามสภาพจริง เป็นไปตามเกณฑ ์

การท่ีผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวิชา COM 1303 สอดคลอ้งกบักลไกการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 3 ประการ  (ทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ,์ 2554)  นัน่ผูว้จิยัมีการออกแบบการให้นกัศึกษาท ากิจกรรมกลุ่ม
ยอ่ย โดยผูส้อนเป็นผูก้  าหนดปัญหาเป็นใบงาน/โจทยปั์ญหา 3 ขอ้ และโครงการสร้างเวบ็ไซต ์4 เวบ็ไซต ์โดยให้ผูเ้รียน
การลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองและกลุ่มในการแกโ้จทย ์ได้
แบ่งปันและบูรณาการความรู้เดิมท่ีมีกบัเพ่ือนท่ีอาจจะมีตน้ทุนความรู้ต่างกนั ควบคู่กบัมีรอิสระในการการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหา เม่ือพิจารณาขั้นตอนการจดักิจกรรมการสอน ผูมี้วิจยัจดัการเรียนรู้ได้
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนของการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 8 ขั้นตอน ของทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์(2554)  อีกทั้ง
ผูว้จิยัไดใ้หอ้าจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญการสอนรายวชิาเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ไซต ์จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
แบบประเมินการเรียนการสอนและการน าเสนอของผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึง
มีผลการประเมินคุณภาพโดยรวมในระดบัดี ดว้ยเหตุน้ีจึงน่าจะเป็นเหตุผลสนับสนุนให้ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวจิยั 

6.2 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา COM 1303 การพฒันาเวบ็เบ้ืองตน้ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมกลุ่มโดยรวมและ
รายดา้นทั้ง 5 ดา้นในระดบัดีโดยดา้นการประเมินการสนบัสนุนดา้นต่างๆของผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านการก าหนดหัวขอ้ปัญหา และด้านความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตามล าดบั ความพึงพอใจดา้นการน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาน้อยท่ีสุด นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนดา้นเน้ือหาโดยรวมและรายดา้นทุกด้านในระดบัดี โดยดา้นการออกแบบการสอนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือด้านงานท่ีมอบหมายจากโจทย์/สถานการณ์ปัญหาและด้านการทดสอบ/แบบฝึกหัดและการ
ประเมินผล ดา้นเน้ือหาบทเรียนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด จะเห็นไดว้า่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการวจิยัของธิติยา สงวนวงษ ์
(2555) พบวา่ ผูเ้รียนพึงพอใจกระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัในรายวิชาวงจรไฟฟ้า ระดบัมากท่ีสุด, 
อดิเรก เยาวว์งค์ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2555) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกัในระดบัมาก, ปราโมช แสงจริยะกุล (2556) พบวา่ ผูเ้รียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ประยุกต์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัหุ่นยนต์ ROBO-PICA มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าผลการวิจยัท่ี
คน้พบมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนรู้วิธีการน้ีมีการยกโจทยปั์ญหาท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงซ่ึงอาจช่วยให้นักศึกษา
มองเห็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และไดเ้รียนรู้วธีิการวเิคราะห์และแกโ้จทยใ์นสถานการณ์จริง ประกอบกบัผูเ้รียน
มีอิสระในแสวงหาความรู้และใชก้ารคิดไดห้ลากหลาย พร้อมกบัมีเพ่ือนช่วยกนัระดมความคิดและวิเคราะห์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินความพึงพอใจ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา
ในดา้นการออกแบบการสอนสูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ดา้นงานท่ีมอบหมาย จากโจทย/์สถานการณ์ปัญหาและดา้น
การทดสอบ/แบบฝึกหดัและการประเมินผล  
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7. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
7.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้
 (1) ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีนกัศึกษาถึงร้อยละ 
68.29 ท่ีไดเ้กรด C ข้ึนไป ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การจดักิจกรรมรูปแบบน้ีสามารถเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้กบั
ผูเ้รียนได ้ดงันั้นควรน าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมาใชจ้ดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ 
ท่ีเนน้การน าความรู้มาประยกุต์ใช ้เช่น รายวิชาการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั, การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เวบ็ เป็น
ตน้ 

 (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาบทเรียนมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ก่อนเร่ิมกิจกรรมผูส้อนควรตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมี
ความรู้พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะแกโ้จทยปั์ญหาหรือไม่ และควรมีการกระตุน้และให้เวลาผูเ้รียนให้การคน้ควา้ความรู้
ดว้ยตนเองเพ่ือใหมี้ความรู้เพียงพอในการแกปั้ญหา 

7.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัต่อไป 
แม้ว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะสูงกว่าก่อนเรียน และ

นกัศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัดี อยา่งไรก็ตามควรทดลองน า
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัวิธีการอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน มา
ประยกุต์กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เพ่ือศึกษาว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจของผูเ้รียนจะแตกต่างจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพียงอยา่งเดียวหรือไม่ 

  
กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดเ้พราะความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รนุช พนัโท ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รวนา 
รัตนชูโชค และ อาจารยจุ์ฬาวลี มณีเลิศ  อาจารยท์ั้ง 3 ท่าน เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพแบบประเมินการเรียน
การสอนและการน าเสนอของผูว้ิจยั รวมถึงให้ค  าปรึกษาแนะน า จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง และขอขอบคุณ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์สนบัสนุนการท าวจิยั 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสภาพการจดัการความรู้และแนวทางในการพฒันาโรงเรียน

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ (2) เพื่อน าเสนอ
แนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ี
ใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA)   
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัการจดัการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นวสิัยทศัน์ความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และดา้นสินทรัพยค์วามรู้ อยูใ่น
ระดบัมาก (2) แนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  พบวา่ ดา้นวิสัยทศัน์ความรู้ควรเพ่ิม
การจดัการความรู้ โดยน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั จดัท าแผนงาน เพื่อให้กระบวนการจดัการความรู้มีความ
ชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ควรให้ความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนความรู้ของ
บุคลากร โดยส่งเสริมใหมี้การสับเปล่ียนงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคล และร่วมกนัสร้างวิถี
การท างานท่ีเหมาะสม ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ ควรด าเนินการจดัท าส่ือมลัติมีเดียให้มีความรู้หลากหลาย ครบถว้น 
และส่งเสริมใหบุ้คลากรสืบคน้ความรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

ค าส าคญั: การจดัการความรู้ องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

mailto:taatra@gmail.cpm
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were (1) to investigate state of knowledge management and  Guidelines 
for the development of the school for achieving a learning organization under the Office of Angthong Primary 
Educational Service Area and (2) to suggest the approach of school development towards a learning 
organization under the Office of Angthong Primary Educational Service Area. The questionnaire was used as 
the research instrument to collect data. Data were analyzed through statistical software.  Statistics used in this 
study included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 

The results of this research indicated as follows: (1) The level of knowledge management for 
achieving a learning organization under the Office of Angthong Primary Educational Service Area, knowledge 
vision, knowledge exchange, and knowledge asset were at a high level, (2) The approach of school 
development for achieving a learning organization, it was found that knowledge vision should be supported by 
adding knowledge management and implementing knowledge management and planning in order that 
knowledge management is greater clear and tangible. In terms of knowledge exchange, personnel knowledge 
exchange should be emphasized by supporting job rotation in order to promote knowledge exchange between 
personnel and to collaboratively create proper work practice. In terms of knowledge asset, multimedia should 
be used to provide various and complete knowledge and to promote the personnel to retrieve the knowledge 
through internet.      

 
KEYWORDS: Knowledge Management, Learning Organization 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แหล่งความรู้มีมากมายมหาศาลเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้ไดห้มด ใน

ปัจจุบนัความรู้เป็นขอ้มูล ท าให้เกิดความรอบรู้ การตดัสินใจใดๆ ยอ่มตอ้งอาศยัความรอบรู้และประสบการณ์ 
ดงันั้นองคก์รตอ้งมีการเก็บรวบรวมประสบการณ์ เก็บความรู้และจดัการความรอบรู้ท่ีเรียกวา่ การจดัการความรู้ 
โดยมีการจดัการกบัฐานความรู้(Knowledge base) น าความรู้มาแบ่งปันให้กบัทุกคนในองค์กร (ธีระ รุญเจริญ, 
2550) การจดัการความรู้เป็นการสร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้จากการดา เนินงานซ่ึงจะตอ้งสร้างและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และบุคลากรไดรั้บประโยชน์สูงสุดในกรณีการ
จดัการความรู้ของโรงเรียนจะมีผลดี คือ โรงเรียนจะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้สูงข้ึน สามารถด าเนินงานให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึง
ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง รวมทั้งมีบรรยากาศท่ีดี
ในการด าเนินงาน ครูไดรั้บการพฒันาใหมี้ความช านาญและความเช่ียวชาญเพ่ิมสูงข้ึน (จกัรพรรดิ วะทา, 2550) 
 ในส่วนของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไดด้ าเนินการส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
การจดัการความรู้ ด าเนินการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู มีนโยบายใหทุ้ก
สถานศึกษาด าเนินการจัดการความรู้ตามนโยบายดังกล่าว เน่ืองจาก คุณภาพการศึกษาประสบปัญหาด้าน
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มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ เกิดวฒันธรรมยอ่ยในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นอุปสรรคมากกวา่ส่งเสริม
การท างาน เช่น การเรียนรู้ร่วมกนัของสถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาหรือมีวฒันธรรมการท างานของแต่
ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั มีความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังานและประสบการณ์การปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั การไม่
ปรับเปล่ียนวสิยัทศัน์ในการท างานและการกระจายอ านาจการท างานท าใหมี้ภาระงานมากข้ึน ซบัซอ้นมากข้ึน ใน
ส่วนการจดัการความรู้ เกิดปัญหา ดงัน้ี 1) สถานศึกษาขาดความต่อเน่ืองในการจดัการความรู้ 2) สถานศึกษาขาด
โครงสร้างฐานการจดัการความรู้ 3) ขาดแรงจูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเขา้สู่กระบวนการการจดัการความรู้ 
4) บุคลากรในสถานศึกษาขาดความสามารถในการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ไม่สามารถเช่ือมโยงหรือถ่ายทอด
ความรู้ลงไปสู่การปฏิบัติได้ และ 5) ขาดการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง (ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง, 2559 : 3 -4)  
 ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นและตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ในโรงเรียน จึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพ
การจัดการความรู้และแนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคน พฒันางาน การ
บริหาร การวางแผนและการปรับปรุงพฒันาการจดัการความรู้ในโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

2. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรต้น 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ต  าแหน่งงาน 
4. วฒิุการศึกษา 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
6. ขนาดของสถานศึกษา 

ตวัแปรตาม 
สภาพการจดัการความรู้ใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
1. ดา้นวสิยัทศันค์วามรู้ (KV) 
2. ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KS) 
3. ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ (KA) 
 

แนวทางในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 รูปแบบการวจิยั  
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพการจดัการความรู้และแนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นการวิจยัแบบผสมวธีิ (mixed 
method research)  

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาสังกดั

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 1,342 คน เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนใน
การศึกษา ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณเพ่ือหากลุ่มตวัอยา่งจากสูตรสูตรการค านวณของ Taro Yamane ก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได ้0.05  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 308 คน และใช้
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวคื้อ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) จาก
จ านวนประชากรตามต าแหน่งงาน ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Sampling Random Sampling) สุ่มตวัอยา่งใหไ้ดต้ามจ านวนในแต่ละชั้นภูมิ จนครบ 308 คน 

4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check list) 

มีค  าถาม 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดของสถานศึกษา  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มีจ านวน 30 ขอ้ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นวสิยัทศัน์ความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นสินทรัพยค์วามรู้  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาเอกสารต ารา ขอ้มูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ สภาพการจดัการความรู้และแนวทางใน

การพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 2. ก าหนดนิยามศัพท์ตามเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาค้นควา้เพ่ือเป็นกรอบก าหนดการสร้าง
แบบสอบถาม 

 3. การสร้างแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุม โดยได้ข้อมูลจากเอกสาร 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนนิยามศพัทเ์ป็นกรอบก าหนด 

 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา และส านวนภาษา ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความครอบคลุม และความชดัเจนของเน้ือหา
แบบสอบถามตลอดจนการใชภ้าษาในแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิการค านวณหาค่า IOC มากกวา่ 0.67 ทุกขอ้ 
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 5. การแกไ้ขแบบสอบถามเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและสามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีแทจ้ริงไดแ้ลว้
จึงน าไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือท าการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

 6. ห าค่ าความ เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยวิ ธีห าค่ าสัมประสิท ธ์ิอัลฟา ของ 
ครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.979 

 7. น าแบบสอบถามท่ีสร้าง ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุง และน าไปใชเ้ก็บรวบรวมกบักลุ่มตวัอยา่ง 
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) เพ่ืออธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม การจดัการความรู้
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และแนวทางในการพฒันา
โรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics ) ใชส้ าหรับการทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์ t-test  
เพ่ือใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติตามท่ีตั้งสมมติฐานไวท้ าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method)  
 
5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศหญิง 175 56.82 
อาย ุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 136 44.16 
ต าแหน่งงาน ครูผูส้อน 184 59.74 
วฒิุการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 176 57.14 
ประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 182 59.09 
ขนาดของสถานศึกษา 188 61.04 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 56.82 มีอาย ุ
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป มีจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 เป็นครูผูส้อน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 59.74 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาหรือเทียบเท่า มี
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จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีประสบการณ์ในการท างาน  มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.09 และปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 188 คนคิดเป็นร้อยละ 61.04 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจดัการความรู้ใหเ้ป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

การจดัการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ S.D แปลผล 
ดา้นวสิยัทศัน์ความรู้ 4.33 0.67 มาก 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.81 0.76 มาก 
ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ 3.97 0.75 มาก 
รวม 4.08 0.73 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระดบัการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทั้งภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัรายดา้นจากมาก ไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นวสิยัทศัน์ความรู้มีระดบัคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.33  ดา้นสินทรัพย์
ความรู้มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั  
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3.1 การเปรียบเทียบการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามเพศ   พบวา่ เพศท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกนั  

3.2  การเปรียบเทียบการจดัการความรู้ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อายท่ีุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกนั  

3.3 การเปรียบเทียบการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวม และราย
ดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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 3.4 การเปรียบเทียบการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ในภาพรวม พบว่า วฒิุการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 3.5 การเปรียบเทียบการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวม พบว่า ประสบการณ์ในการท างานท่ี
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 3.6 การเปรียบเทียบการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตอนที่ 4 แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 4.1 แนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นวสิัยทศัน์ความรู้ ผูบ้ริหารควรจะก าหนดวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการจดัการความรู้เป็นหนา้ท่ี
ของบุคลากรทุกคนตอ้งให้ความส าคญัเพ่ือท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ ควรจะมีการก าหนดวสิยัทศัน์
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษา และก าหนดแผนงานท่ีน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ควรให้ความส าคญักบัการ
จดัการความรู้อยา่งจริงจงั และมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการความรู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ 
 4.2 แนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สถานศึกษาควรก าหนดช่วงเวลาท่ีจะใหว้ทิยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญ
มาให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ควรจดัสรรงบประมาณ ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการความรู้ และท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษา ควรมีการรวมกลุ่มของ
สถานศึกษาในการจดัฝึกอบรม เพ่ือใชว้ิทยากรร่วมกนัได ้และเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การพฒันาความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้  อีกทั้งควรจะส่งเสริมการจดัท าส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และบุคลากรทุกกลุ่ม สามารถเขา้ศึกษาเรียนรู้ไดทุ้กเวลา 
 4.3 แนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเก็บ
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการน าความรู้ต่าง ๆ มาใช้ และเผยแพร่ต่อไปได้ บุคลากรใน
สถานศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญัต่อการใชเ้ทคโนโลย ีและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ในการจดัการความรู้และปฏิบติัใหเ้กิดความเคยชิน 
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6. อภิปรายผล  
1. การจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง 
 1.1 ระดับการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านวิสัยทัศน์ความรู้ โดยภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไดใ้ห้ความส าคญักบัการสร้างวสิัยทศัน์ ใน
การเสริมสร้างให้บุคลากรมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการจดัการความรู้ในสถานศึกษา ท าใหบุ้คลากรรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการความรู้ในทุกขั้นตอน สอดคลอ้งกับ Peter Senge (1990) ท่ีกล่าวว่า การก าหนด
วสิัยทศัน์เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสนบัสนุนให้มีการจดัการความรู้ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยท าให้ทุก
คนร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมในสภาพท่ีเป็นจริง การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัจะตอ้งมาจากการท่ีแต่ละคนฟังซ่ึงกนั
และกนัโดยท่ีแต่ละคนจะแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลและให้เหตุผลซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยากจะท า 
และเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้จึงส่งผลให้การจดัการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นวสิยัทศัน์ความรู้ โดยภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก  

 1.2 ระดับการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ี
สถานศึกษาไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนดัของแต่ละบุคคล และมี
การประเมินผลงานตามท่ีปรากฏ จึงท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของบุคลากรในการระดมความคิดเพื่อแกไ้ขปัญหาและ
สามารถพฒันางานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยการท างานทีมและมีการแลกเปล่ียนความรู้ ท าให้เกิดการต่อยอดองค์
ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั กานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท ์
(2553: 133)ท่ีได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การน าเสนอระบบการจัดการความรู้ส าหรับองค์กรภาคเอกชน พบว่า 
กระบวนการท่ีจะท าให้เกิดการกระจายและแลกเปล่ียนความรู้ในระหว่างบุคลากร ทีมงาน หรือ คณะท างาน
รวมถึงการถ่ายทอดระหวา่งบุคคล เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
บทบาทหนา้ท่ีการงาน และมีการถ่ายทอดความรู้ไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทั้งองคก์ร ส่งผลให้การจดัการ
ความรู้ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 1.3 การจัดการความรู้ให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา อย่าง
เพียงพอ มีการจดัท าเอกสารให้ความรู้ คู่มือและระเบียบการปฏิบติังานในทุกกลุ่มงานในสถานศึกษา มีต าราและ
เอกสารวชิาการ เพ่ือให้บุคลากรไดศึ้กษาคน้ควา้ หาความรู้เพ่ิมเติม ท าใหบุ้คลากรพฒันาความรู้จนเกิดเป็นความรู้
ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกับ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2550: 54) กล่าวว่า การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(knowledge organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้ อยา่งเป็นระบบ
ในอนาคต โดยองค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ได ้ดว้ยการจดัท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีองค์กรตอ้งมีวิธีการจดัเก็บ และกระจาย
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ความรู้เพ่ือให้ผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์ได ้สามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก จะท าให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์ร การเรียนรู้ของบุคลากรจะ
ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงจะไปเพ่ิมพูนความรู้ขององค์กรท่ีมีอยู่แล้วให้มากข้ึนเร่ือย ๆความรู้เหล่าน้ีจะถูก
น าไปใชเ้พ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ จนเป็นส่วนหน่ึงของงาน จึงส่งผลให้การจดัการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  

2. แนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 2.1 แนวทางในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นวสิัยทศัน์ความรู้ ผูบ้ริหารควรจะก าหนดวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการจดัการความรู้เป็นหนา้ท่ี
ของบุคลากรทุกคนตอ้งให้ความส าคญัเพื่อท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ ควรจะมีการก าหนดวสิยัทศัน์
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษา และก าหนดแผนงานท่ีน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ควรให้ความส าคญักบัการ
จดัการความรู้อยา่งจริงจงั และมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการความรู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ สอดคลอ้งกบั รัชพล คชารุ่งโรจน์(2548: 41-45) ท่ีกล่าววา่ 
วสิัยทศัน์ (vision) ของสถานศึกษาคือส่ิงท่ีรวมเอาความคาดหวงั เป้าหมายและทิศทางในอนาคตของสถานศึกษา
เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนภาพ จินตนาการของสถานศึกษาท่ีถูกก่อร่างข้ึนภายในสถานศึกษานั้นๆ จากนั้นจะ
ถูกส่งผา่น ออกไปนอกสถานศึกษา วฒันธรรมขององคก์รแห่งการเรียนรู้ และการจดัการความรู้จะค ้าจุน วสิยัทศัน์
ของสถานศึกษาส่วนการจดัการความรู้ การเรียนรู้และครู ผูบ้ริหาร บุคลากรซ่ึงเป็นผูเ้รียนในสถานศึกษาก็จะเป็น
ผูส้ร้างและผูป้รับปรุงคุณภาพ รวมทั้ งผลิตและสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีดียิ่งข้ึนตลอดเวลา และยงักล่าวถึงการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจะสัมพนัธ์กับแผนปฏิบัติวิธีการ กลวิธี และขั้นตอนท่ีจะท าให้สถานศึกษาบรรลุ
วสิัยทศัน์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นการจดัการความรู้ของสถานศึกษา กลยทุธ์ต่างๆ จะท าใหเ้กิดทั้งการเรียนรู้ 
การถ่ายโอน และการน าการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งดีท่ีสุดในทุกๆ ปฏิบติัการของ สถานศึกษาหรือในภารกิจ
ต่างๆ ของสถานศึกษา 

 2.2 แนวทางในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สถานศึกษาควรก าหนดช่วงเวลาท่ีจะใหว้ทิยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญ
มาให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ควรจดัสรรงบประมาณ ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ และท าให้เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ 
Marquardt (2005) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาร่วมกนัด าเนินการในการจดัการความรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม
หรือทีม และระดบัองคก์ารโดยมีทกัษะท่ีส าคญัๆ เช่น การคิดเชิงระบบ รูปแบบความคิด การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
การเรียนรู้แบบช้ีน าตนเอง  การเสวนา โดยทักษะท่ีส าคัญเหล่าน้ีจะเป็นแกนหลักสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษาให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมีส่วนสนับสนุนให้การท างานของ
สถานศึกษาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลสูงสุดจะต้องท าให้
กลุ่มเป้าหมายหลกัในสถานศึกษาเขา้ถึงขอ้มูลและเปิดช่องทางใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล  
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 2.3 แนวทางในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดา้นสินทรัพยค์วามรู้ ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเก็บ
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการน าความรู้ต่าง ๆ มาใช้ และเผยแพร่ต่อไปได้ บุคลากรใน
สถานศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญัต่อการใชเ้ทคโนโลย ีและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ในการจดัการความรู้ และปฏิบติัให้เกิดความเคยชิน สอดคลอ้งกบั บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2550: 59 - 62) ซ่ึง
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคญั โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ช่วยท าให้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้สามารถท าไดง่้ายยิ่งข้ึน รวมทั้งระบบฐานขอ้มูลและ knowledge portal ท่ีทนัสมยั ก็จะมีส่วนช่วยให้การ
จดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยภาพรวมแลว้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคญัในการช่วยให้คน
สามารถคน้หาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช ้การวิเคราะห์ขอ้มูล และการจดัเก็บเป็นระเบียบ แต่อยา่งไรก็ตาม การ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองคก์รจะตอ้ง มัน่ใจวา่ระบบเทคโนโลยีนั้น สามารถเช่ือมต่อ หรือ บูรณา
การเขา้กบัระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ละใชไ้ดง่้าย ท าใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้เกิดไดร้วดเร็วและสะดวกยิง่ข้ึน  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจดัการความรู้ในสถานศึกษาควรเพ่ิมการ
จดัการความรู้ โดยน าการจดัการความรู้ไปปฏิบัติ จดัท าแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้ ประเมินกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ เพื่อให้กระบวนการจดัการความรู้มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

(2) ผู ้บริหารและผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการจัดการความรู้ในสถานศึกษาควรให้
ความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร การเรียนรู้ระหว่างกันในสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้การ
สบัเปล่ียนงาน เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคล และร่วมกนัสร้างวถีิการท างานท่ีเหมาะสม 

(3) ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจดัการความรู้ในสถานศึกษาควรด าเนินการ
จดัท าส่ือมลัติมีเดียให้มีความรู้หลากหลาย ครบถว้น และส่งเสริมให้บุคลากรสืบคน้ความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคใน การจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพฒันา และปรับปรุงสถานศึกษาให้มีการจดัการรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เพ่ือน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

(2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือส่งเสริมการจดัการความรู้ และน าไปสู่
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 มีวตัถุประสงค ์ 
1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1  2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับ
ปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1  กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อน ของโรงเรียน
เอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 รวม 250 คน 
จ านวน 15 โรงเรียน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  ระดับปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนหนองคาย เขต 1 พบวา่ ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 
ระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มี
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ค่าเฉล่ีย 4.13  2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดบัปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.14  3) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 
1 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (T) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงมาก = .836) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง, ผูบ้ริหารโรงเรียน, ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 
 

ABSTRACT 
This research is the Relationships of transformational leadership of school  administrators and their 

effectiveness of private primary schools for kindergarten  level  under  the Office of  the  Private  Educational  
Commission, Nongkhai  Area 1 had the objectives to 1) study private school administrator  transformation 
leadership of  kindergarten level  under  the Office of  the Private Educational Commission, Nongkhai Area 1 2) 
study private school effectiveness of  kindergarten  level under the Office of the Private Educational 
Commission, Nongkhai Area 1 3) study relationships of school administrators transformational leadership and 
their effectiveness  of  Private Primary Schools for Kindergarten  Level  under  the  Office  of  the  Private  
Educational  Commission,  Nongkhai  Area  1. The samples were  254  kindergarten  teachers  from  15  private  
school under the Office of the Private Educational Commission, Nongkhai Area 1. The  instrument  used  in  
this  research   was  a  rating  scale  questionnaire.  The  used  statistics  were  mean  and  standard   deviation.   
The  result  of  the  research  were  as  follows. 1) The results  of  the  data  analysis  on  administrator  
transformation  leadership  of  kindergarten  level  under  the  Office  of  the Private Educational  Commission,  
Nongkhai  Area  1  showed  that  the.  teacher’s  opinions  on  this  point  were  totally  at  high  level  and  had  
average  4.13.  2) The results  of  the  data  analysis  on  private  school  effectiveness  of  kindergarten  level  
under  the  Office  of  the  Private  Educational Commission, Nongkhai  Area 1 showed  that  the.  teacher’s  
opinions  on  this  point  were  totally  at  high  level  and  had  average  4.14.  3) The results  of  the  data  
analysis on The Relationships of Transformational  Leadership of  School  Administrators  and  Their  
Effectiveness  of  Private  Primary  Schools  for  Kindergarten  Level  under The  Office  of  The  Private  
Educational  Commission, Nongkhai  Area 1  showed  that  the  Relationships  of  transformational  leadership  of  
school  administrators (T) has a positive correlation with the effectiveness of the private  primary  schools (E) 

on  this  point  were  totally  at  high  level and  had average  = .836) with the statistical significance at .01 level. 
 

KEYWORDS : Transformational Leadership, School Administrators, Effectiveness of Private Primary Schools 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัสภาพปัญหาโรงเรียนเอกชนไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการลดลงของประชาการ นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล และการแข่งขนัระหวา่งโรงเรียนเอกชนดว้ยกนัเอง ท าให้โรงเรียนเอกชนจ านวนหน่ึง
ตอ้งปิดกิจการลง เน่ืองจากผูป้กครองใชคุ้ณภาพของการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน ดงันั้นโรงเรียนเอกชนจ าเป็นตอ้งปรับปรุงคุณภาพในการจดัการศึกษาเพ่ือเป็นจุด
ขายและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหโ้รงเรียนเอกชนยงัคงด าเนินกิจการอยูไ่ด ้(สมศกัด์ิ  อมัพรวสิิทธ์ิโสภา, 2552)  
 ประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบและเป้าหมายท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาให้ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์และบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ตลอดจนสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนดงันั้นในการบริหารหรือ
การจดัการนั้นไม่วา่ภาครัฐหรือเอกชนควรค านึงถึงประสิทธิผลขององคก์รเป็นส าคญั  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการสร้างทีมงานได้อาศยัแนวคิด ของ เบลคและมูตนั 
(Blake & Mouton, 1964) ท่ีกล่าวถึงผูน้ าแบบท างานเป็นทีม คือ ผูน้ าท่ีดีควรจะใช้ ทฤษฎีความร่วมมือ (Cooperation 
Theory) ท่ีเน้นในการสนับสนุนสมาชิกของทีมให้ปฏิบติัต่อกนัเสมือนเพ่ือนร่วมงาน ผูน้ าควรมีบทบาทในการสร้าง
ความเช่ือถือ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความเปล่ียนแปลงขององค์การและสถานการณ์
ปัจจุบัน  โดยสามารถปรับตัวกับทุกสภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิผลด้วย โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นอยู่กับการน าและการใช้ภาวะผูน้ าในการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาไดดี้ยิง่ข้ึน  (ศิณีย ์สงัขรั์ศมี, 2544)  
                   จากสภาพการบริหารของสถานศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั เราคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ผูบ้ริหารและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเป็นหัวใจส าคญัของความส าเร็จในการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารท่านใดมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง มีความสามารถสูงยอ่มส่งผลให้การพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึง มองเห็นความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการวิจัยในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 
เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนเสริมสร้าง ปรับปรุงพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลให้ประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร คอื 
ครูผูส้อน ของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนองคาย เขต 1 รวม 250 คน จ านวน 15 โรงเรียน  
กลุ่มตวัอย่าง คอื 
ครูผูส้อน 15 โรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนองคาย เขต 1  ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงไดจ้ากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัเลือกการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนจ านวน 153 คน 

4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
ลกัษณะของเคร่ืองมอื 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

สอบถาม เก่ียวกบั เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครู 
ตอนท่ี 2 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ

เลทธ์วดูและเจนซ่ี (Leithwood & Jantzi. 1996)  มี 6 ดา้นคือ  
 1) ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Modeling) 
 2) ดา้นการก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision identification) 
 3) ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual stimulation) 
 4) ดา้นการสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล (Individualized support) 
 5) ดา้นการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม (Goal acceptance) 
 6) ดา้นการตั้งความหวงัในผลงานไวสู้ง (High performance expectations) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมี 6 ด้าน คือ 
     1.ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีด ี
     2. ด้านการก าหนดวสิัยทัศน ์
     3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
     4. ด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล 
     5. ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม 
     6. ด้านการตั้งความคาดหวังในผลงานไว้สูง 

ประสิทธิผลของโรงเรียน มี 4 ด้าน คือ 
     1.ความสามารถในการผลตินกัเรียนให้มี
ความส าเร็จทางการเรียนสูงขึ้น 
     2. ความสามารถในพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ
ทางบวก 
     3.ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน 
     4. ความสามารถในการแก้ปญัหาภายใน
โรงเรียน 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์ 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามกรอบแนวความคิดของ  มอทท์ (Mott, 
1972) มี 4 ดา้น คือ      

 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 2) ความสามารถในพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก 
 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 
 4) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมส่งถึงถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียถึ์งผูอ้  านวยการโรงเรียนโดยระบุผูต้อบแบบสอบถามเป็น

ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่านไหนก็ไดต้ามจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไป เม่ือท าแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย 
ผูว้ิจัยจะขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยก าหนดการเก็บแบบสอบถามคืนทั้ ง 16 โรงเรียนเป็นเวลา 2 
สปัดาห์ จนไดแ้บบสอบถามครบ 100% จ านวน 153 ฉบบั 

 3. ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสงัคมศาสตร์ โดยด าเนินการดงัน้ี ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถาม เก่ียวกบั 
เพศ  ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครูโดยใชว้ธีิแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage) 

 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา น ามาวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
หนองคาย เขต 1 น ามาวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 ใช้
สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product – moment Correlation Coefficient) 

 
 

https://www.spu.ac.th/campaign/graduateschool/index_ma.php?ma_p=dt
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5. ผลการวจัิย  
 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ สอบถาม 
เก่ียวกบั เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครู พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 37.91 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.09, ระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 73.20 ระดบัการศึกษา
ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 26.80 และโดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 1-5 
ปีคิดเป็นร้อยละ 42.48 
 
 ตอนที ่1 ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

X̅ S.D. ระดบั 
ดา้นท่ี 1 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Modeling) 4.11 .55 มาก 
ดา้นท่ี 2 การก าหนดวสิยัทศัน ์(Vision identification) 4.03 .57 มาก 
ดา้นท่ี 3 การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual stimulation) 4.10 .55 มาก 
ดา้นท่ี 4 การสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล (Individualized support) 3.97 .43 มาก 
ดา้นท่ี 5 การยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม (Goal acceptance) 4.19 .56 มาก 
ดา้นท่ี 6 การตั้งความหวงัในผลงานไวสู้ง (High performance expectations) 4.29 .60 มาก 

รวม 4.11 .54 มาก 
 
 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั 
สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1  โดยรวม  อยู่ ใน ระดับมาก  
(X̅ = 4.11 , S.D. = .54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นท่ี 1 การเป็นแบบอย่างท่ีดี (X̅ = 4.11 , S.D. = .55), 
ดา้นท่ี 2 การก าหนดวสิัยทศัน์ (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ดา้นท่ี 3 การกระตุน้การใชปั้ญญา (X̅ = 4.10 , S.D. = .55),  
ดา้นท่ี 4 การสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล (X̅ = 3.97 , S.D. = .43) ดา้นท่ี 5 การยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม (X̅ = 
4.19 , S.D. = .56) และ ดา้นท่ี 6 การตั้งความหวงัในผลงานไวสู้ง (X̅ = 4.29 , S.D. = .60) 
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 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั 
ระดบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

X̅ S.D. ระดบั 
ดา้นท่ี 1 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 3.97 .43 มาก 
ดา้นท่ี 2 ความสามารถในพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก 4.03 .57 มาก 
ดา้นท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 4.28 .60 มาก 
ดา้นท่ี 4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 4.28 .51 มาก 

รวม 4.14 .53 มาก 
 
 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.14 , S.D. = .53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี 1 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน (X̅ = 3.97 , S.D. = .43), ดา้นท่ี 2 ความสามารถในพฒันานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก (X̅ = 
4.03 , S.D. = .57), ดา้นท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (X̅ = 4.28 , S.D. = .60) และ ดา้น
ท่ี 4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน(X̅ = 4.28 , S.D. = .51) 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย 
เขต 1 ผูว้จิยัด าเนินการโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแบบสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปร E1 E2 E3 E4 E 

T1 .545** .215** .704** .378** .732** 
T2 .527** .651** .289** .415** .635** 
T3 .187** .426** .218** .758** .892** 
T4 .393** .516** .618** .521** .443** 
T5 .406** .215** .556** .498** .561** 
T6 .298** .409** .285** .393** .789** 
T .661** .697** .734** .426** .836** 

** P < .01, * P < .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบวา่ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (T) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) 
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โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก = .836) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายดา้นเรียงล าดบัความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน ไดด้งัน้ี 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (T3) มีความสมัพนัธ์กนั
ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงมาก (r = .892) 
 ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน  ด้านการตั้ งความหวงัในผลงานไวสู้ง (T6) มี
ความสมัพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง (r = .789) 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี (T1) มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง (r = .732) 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ (T2) มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง (r = .635) 
 ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน  ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม  (T5) มี
ความสมัพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง(r = .561) 
 ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน  ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม  (T4) มี
ความสมัพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = .443) 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 ผลความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.91 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.09, ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 73.20 ระดบัการศึกษาปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 26.80 และโดยส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 42.48  ผลการวจิยัพบดงัน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ระดบัปฐมวยั สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หนองคาย เขต 1โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.11 , S.D. = .54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี 1 การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี (X̅ = 4.11 , S.D. = .55), ดา้นท่ี 2 การก าหนดวิสยัทศัน์ (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ดา้นท่ี 3 การกระตุน้
การใชปั้ญญา (X̅ = 4.10 , S.D. = .55),  ดา้นท่ี 4 การสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล (X̅ = 3.97 , S.D. = .43) ดา้นท่ี 
5 การยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม (X̅ = 4.19 , S.D. = .56) และ ดา้นท่ี 6 การตั้งความหวงัในผลงานไวสู้ง (X̅ = 
4.29 , S.D. = .60) 
    2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบั
มาก  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.14 , S.D. = .53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี 1 ความสามารถใน
การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (X̅ = 3.97 , S.D. = .43), ดา้นท่ี 2 ความสามารถในพฒันา
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นักเรียนให้มีเจตคติทางบวก  (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา
โรงเรียน (X̅ = 4.28 , S.D. = .60) และ ดา้นท่ี 4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน(X̅ = 4.28 , S.D. = 
.51) 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบวา่ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (T) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (E) 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงมาก = .836) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

7. อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภิปรายในประเด็นจากวตัถุประสงคข์องการวจิยัและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีพบจากการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ระดบัปฐมวยั สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบวา่ ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หนองคาย เขต 1โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.11 , S.D. = .54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี 1 การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี (X̅ = 4.11 , S.D. = .55), ดา้นท่ี 2 การก าหนดวิสยัทศัน์ (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ดา้นท่ี 3 การกระตุน้
การใชปั้ญญา (X̅ = 4.10 , S.D. = .55),  ดา้นท่ี 4 การสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล (X̅ = 3.97 , S.D. = .43) ดา้นท่ี 
5 การยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม (X̅ = 4.19 , S.D. = .56) และ ดา้นท่ี 6 การตั้งความหวงัในผลงานไวสู้ง (X̅ = 
4.29 , S.D. = .60) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาทและสถานการณ์
ผูบ้ริหารแสดงบทบาทในการเป็นผูน้ าเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา  ตลอดจนการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะและความกา้วหน้าใน
วิชาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จรรยารัตน์ แก้วปันขนัธ์,2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา สงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดัล าปาง พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก  
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวยั สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบั
มาก  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.14 , S.D. = .53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี 1 ความสามารถใน
การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (X̅ = 3.97 , S.D. = .43), ดา้นท่ี 2 ความสามารถในพฒันา
นักเรียนให้มีเจตคติทางบวก  (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา
โรงเรียน (X̅ = 4.28 , S.D. = .60) และ ดา้นท่ี 4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน (X̅ = 4.28 , S.D. = 
.51) ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูมีการพัฒนางานด้านต่างๆ  เพื่อให้บรรลุผลตรงตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
เป้าประสงคข์องทาง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุกลัยา ภกัดีกุล, 2557) ไดศึ้กษาศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา และศึกษาอิทธิพลของ
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ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (T) มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน  (E) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก = .836) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (กอบศกัด์ิ มูลมยั, 2554)ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ 
ภาพรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการสอนของครู 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  1.1  ผลการวจิยัไดท้ราบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน ระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1ควรน าไปพฒันาเพื่อ
น ามาเป็นสารสนเทศน าผลมาเปรียบเทียบระหวา่งระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดัประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัการ
จดัการศึกษาในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือจะไดห้าทางพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  1.2  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัปฐมวยั 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 ควรไดรั้บการติดตาม ประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั เพื่อศึกษา
ขอ้จ ากดัในการใชภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  
  2.2 ควรศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายกรณีจากผูร่้วมงานตาม
สภาพความเป็นจริง ผูว้จิยัสามารถน าผลการวจิยัมาเผยแพร่และประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ1)ศึกษาสภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 2)พัฒนารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผู ้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ประชากร ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 57 คน  ครูผูส้อน  จ านวน 2,507 คน รวม 2,564 คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน จ านวน 57 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ครูผูส้อน จ านวน 333 คน ได้มาโดยใชต้ารางค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ นภูมิ รวม 390 คน และกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  สูง 4 อนัดบัแรก จ านวน 4 คน รวม 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  39 สภาพ
โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย และ2)รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการ
สอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต  39  ท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ คือ 1.หลักการของรูปแบบ                     
2.วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 3. ขั้นตอนการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครู ประกอบดว้ย 4 ขั้น (CPPE) ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 การสร้างความสมัพนัธ์ (Compliment : C ) 
ขั้นท่ี 2 การวางแผนการด าเนินงาน ( Preparation : P) ขั้นท่ี 3 การลงมือปฏิบัติงาน  (Practice : P) ขั้นท่ี 4 การ
ติดตามและประเมินผล (Evaluating and Follow-up : E) และ4.เง่ือนไขของการน ารูปแบบไปใช ้ 
 
ค าส าคญั: การเป็นพ่ีเล้ียง  การสอนงาน กระบวนการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT  
The purposes of this research were to: 1) to study the current problems as a coach for the school 

director to develop the learning systems in Secondary Educational Service Area Office 39 :2) to develop the 
format of being a coach in learning systems for the executive officer to their teachers in Secondary Educational 
Service Area 39. The questionnaire was given to 57 School Directors, 2,507 teachers, 2,564 in total. The subject 
consisted of the 57 school director by purposive sampling, 333 teachers by stratified random sampling for 390 
teachers and the target group were consisted of the director of Secondary Educational Service area 39, 2 
Promotion of Educational Provision Group and supervisor, 8 school directors with the first 4 highest scores at 
the Ordinary National Educational Test (O-NET) Test.  The  data collection were conducted by given 
questionnaire, data analyses, statistic, average, standard deviation and content analyses. 

The result of the study were as follow :  1)The current problems as a coach for the school director to 
develop the learning systems in Secondary Educational Service Area were given highly score for the operations 
and were given low score for the problem issues.  2)The format of being a coach in learning systems for the 
school director to their teachers in Secondary Educational Service Area 39 which contained 4 consists, 1.the 
principle format,2. the objective of the format, 3.the process of being a coach and the teaching development 
learning methods for school director which were included 4 steps of CCPE, Step 1 Compliment: C, Step 2 
Preparation: P. Step 3 Practice: P, Step 4 Evaluating and Follow up: E and 4. the condition of using format. 
 
KEYWORDS : A Coach, Learning systems and teaching methods   
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได้
ก าหนดจุดมุ่งของการศึกษาโดยสรุปไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข มาตรา 24 ก าหนดให้สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดักระบวนการเรียนรู้โดยจดัเน้ือหา
สาระ กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ 
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กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 3-9) ดงันั้นการจดัการศึกษาเพ่ือ
พฒันาคนจึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาซ่ึงในการบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
ก าหนดแบบแผน วธีิการขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ ดงันั้นนกับริหารท่ีดีตอ้งรู้จกัเลือกวธีิการ
บริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553, น. 8)  การท่ี
สถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จนั้ น ปัจจัยส าคัญในการบริหารการศึกษา คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในฐานะ
ผูน้ าทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการบริหารงานดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 4) 
 ในการบริหารสถานศึกษานั้นพบว่า การบริหารวิชาการเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษา 
ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการใชห้ลกัการในการบริหารด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2553 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้
สถานศึกษามากท่ีสุด เพ่ือใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการจดัการศึกษาโดย
การบริหารงานวชิาการนั้นพบวา่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ เป็นขอบข่ายหน่ึงของการบริหารงานวชิาการ เป็น
หนา้ท่ีหลกัและส าคญัยิง่ของบุคลากรทางการศึกษา ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ไม่ไดอ้ยูท่ี่เน้ือหา แต่อยูท่ี่
กระบวนการเรียนรู้ (Process) และคุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นผลผลิตของกระบวนการดงักล่าว 
คือ การเป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ มีทกัษะทางสังคม มีทกัษะการส่ือสาร มีทกัษะใน
การแกปั้ญหาได้ ในทุกสถานการณ์และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ธเนศ ข าเกิด, 2549, น. 28)  
ดงันั้นการวางแผนเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา จุดเนน้ท่ีส าคญั คือ การพฒันางานดา้นวชิาการ  เพราะงานวชิาการ
เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้  ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน เพราะมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและตอ้งสามารถจดัการเรียนการสอนให้ด าเนินไป
อยา่งมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทยและสงัคมดงันั้นเพ่ือให้การพฒันาครูใหส้ามารถพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีโดยตรงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 การพฒันาครูของประเทศไทยไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะยคุปฏิรูปการศึกษาซ่ึงหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานเลขาธิการสภาศึกษา ต่างก็ใหค้วามส าคญั
และมีการด าเนินการพฒันาครูมาโดยตลอด แต่การพฒันาครูดงักล่าวยงัประสบกบัปัญหาหลายประการ อาทิ การ
พฒันาส่วนใหญ่ยงัใชว้ธีิการจดัอบรมตามโรงแรม หรือในหอ้งประชุม ใชเ้วลาในการฝึกอบรมเพียงสองถึงสามวนั 
จ านวนคนเขา้ร่วมรับการอบรมมีเป็นจ านวนมาก ขาดการติดตามประเมินผลหลงัการอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรม
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูอยา่งแทจ้ริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, น. 42 – 44)  ทั้งน้ี 

Gottesman (2000, น. 303-314) เสนอวิธีพฒันาครูเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง ได้แก่ การให้ความรู้ การเป็น
แบบอย่างในการท างาน การสืบเสาะอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้แบบรวมพลงั และการสอนงาน ทั้งน้ีจะใช้
วิธีการใดในการพฒันาครูนั้ นข้ึนอยู่ กับเป้าหมายเพ่ือให้ครูเกิดการเปล่ียนแปลง ดังนั้ นการสอนงาน นับว่ามี
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรและการจัด
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การศึกษาได ้ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือ สนับสนุน ช้ีแนะ และให้ความ
ร่วมมือกบัครูเพ่ือปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนท่ีสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ผูเ้รียน(วชัระ เล่าเรียนดี, 
2552, น. 5)  
 ในการพฒันาครูสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นพบว่า มีการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศกแ์ละครูดว้ยการสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียง (สมเกียรติ  ทานอก, 2556, น.76) ดงันั้นจาก
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาวิจยั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 ศึกษาสภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39  

2.2 พฒันารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39   

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งวธีิด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ด าเนินการวิจยัเชิง
ส ารวจ แบ่งวิธีการด าเนินงานดงัน้ี (1)  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตวัแปรตน้ 

สภาพและปัญหาของรูปแบบการเป็น 
พ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามขอบข่ายการพฒันากระบวนการเรียนรู้ทั้ง  
5 ดา้น คือ  
    1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    2. การส่งเสริมส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
    3. การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    4. การส่งเสริมและการพฒันาครู 
    5. การวดัและประเมินผล 
 

 

ตวัแปรตาม 
รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 ประกอบดว้ย 

1. หลกัการของรูปแบบ 
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
3. ขั้นตอนการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงาน 

(CPPE)   
4. เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 
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การพฒันารูปแบบ การสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียง การบริหารงานวิชาการดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
แลว้น ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั (2)  ศึกษาสภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการ
สอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39   

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผู ้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 โดยด าเนินการดงัน้ี 
(1)วเิคราะห์และสังเคราะห์สภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39  (2) น าสภาพและ
ปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอขอ้เสนอแนะและปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  (3) ด าเนินการสนทนากลุ่มเพ่ือร่วมกนัพฒันารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39 (4) น าผลการสนทนากลุ่มเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอขอ้เสนอแนะและ
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  57 คน  และครูผูส้อนจ านวน  2,507 คน 
รวมทั้งส้ิน 2,564 คน จากโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 57 คนไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
และครูผูส้อน จ านวน 333 คน ไดม้าโดยใชต้ารางค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ี และมอร์แกนและใช้
วธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ รวมทั้งหมด จ านวน 390 คน  
 กลุ่มเป้าหมายในการจดัสนทนากลุ่ม คือ ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39  ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ศึกษานิเทศก ์จ านวน 2 คน ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  สูง 4 อบัดบัแรก จ านวน 4 คน รวม 8 คน 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ สภาพและปัญหา และรูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 39 
      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอน
งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1  สอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกบัต าแหน่งการปฏิบติังานในโรงเรียน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียน ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบัระดบัสภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอน
งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 5 หมายถึง ระดบัการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก  3 หมายถึงระดบัการปฏิบติัปานกลาง 2 หมายถึง ระดับการ
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ปฏิบติันอ้ย และ 1 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด และตอนท่ี  3  เป็นขอ้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ
และขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม เคร่ืองมือการวิจยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านใช้
วธีิการค านวณหาค่า  IOC  การตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายในใชว้ิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคมีค่าความเช่ือมัน่ 0.97 น าเคร่ืองมือวิจยัไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี (1) ผูว้ิจยัขอหนงัสือแนะน าตวัจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู (2) ผูว้ิจัยท าบันทึก
ขอ้ความขอความอนุเคราะห์แนบไปพร้อมกบัหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวทิยาลยัถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู  (3) ผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยม ศึกษา 
เขต 39  รวบรวมแบบสอบถามส่งมายงัผูท้  าการวจิยัโดยใส่ซองท่ีผูว้จิยัไดใ้ห้ไวพ้ร้อมติดแสตมป์และท่ีอยูส่่งกลบั 
(4) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาจากแต่ละโรงเรียนมาด าเนินการตรวจสอบความครบถว้น สมบูรณ์ของ
ขอ้มูล และน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  แลว้แปลความหมายค่าเฉล่ีย ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหาสร้างขอ้สรุป  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั
ดงัน้ี  

 5.1 ผลการวิเคราะห์ สภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 เม่ือ
ท าการวเิคราะห์ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1   แสดงผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 39  ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น 

 
ท่ี 

รายการ 
สภาพการปฏิบติั ปัญหา 

X  S.D. ระดบั 
 

ล าดบั 
ท่ี 

X  S.D. ระดบั 
 

ล าดบั 
ท่ี 

1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.16 0.61 มาก 2 2.03 0.75 นอ้ย 1 
2 การมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 4.02 0.67 มาก 5 1.98 0.76 นอ้ย 2 
3 การพฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 4.13 0.65 มาก 3 1.95 0.74    นอ้ย 4 
4 การวดัและการประเมินผล 4.34 0.67 มาก 1 1.87 0.77 นอ้ย 5 
5 การพฒันาครู 4.03 0.69 มาก 4 1.97 0.82 นอ้ย 3 
 รวมเฉล่ีย 4.13 0.59  มาก 1.96 0.71     นอ้ย 

 
จากตารางท่ี 1 สภาพการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (X =4.13) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการ
วดัและการประเมินผล (X = 4.34) รองลงมา คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.16) และดา้นการพฒันาส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ (X = 4.13)   

ปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 1.96) เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3ล าดับ ได้แก่ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (X = 2.03) 
รองลงมาคือดา้นการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (X = 1.98) และดา้นการพฒันาครู (X = 1.97)  

5.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผู ้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์
จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ รูปแบบมี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  5.2.1 หลักการของรูปแบบ เป็นการเน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะหรือ
ความสามารถในการท างานแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้นหลกัการของการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือใหค้น้พบวธีิการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

 5.2.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 

 5.2.3 ขั้นตอนการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของครู ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (CPPE) ไดแ้ก่   
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 ขั้นท่ี 1 การสร้างความสัมพนัธ์ (Compliment : C ) เป็นขั้นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
ผูบ้ริหาร (Coach) และครู (Coachee) เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจในการสอนงาน 

 ขั้นท่ี 2 การวางแผนการด าเนินงาน ( Preparation : P) เป็นขั้นวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ร่วมกนั และสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกบัเก่ียวกบัหลกัการ ความส าคญัแนวคิดทฤษฎีเพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 

 ขั้นท่ี 3 การลงมือปฏิบัติงาน (Practice : P) เป็นขั้นการน านวตักรรมจากการออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีสร้างจากขั้นท่ี 2 สู่การลงมือปฏิบติั โดยมีผูบ้ริหาร (Coach) เป็นใหก้ารช้ีแนะอยา่งสร้างสรรค ์

 ขั้นท่ี 4 การติดตามและประเมินผล (Evaluating and Follow-up : E) เป็นขั้นการน าผลจากการ
ลงมือปฏิบติั ในขั้นท่ี 3 มาวเิคราะห์และสะทอ้นผลแบบอิสระและรับการช้ีแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผล 

5.2.4 เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ซ่ึงการน ารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (CPPT Model) ท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มีเง่ือนไขการน าไปใช ้      
2 ประการ คือ 
   5.2.4.1 ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานโดยให้การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัครู 
   5.2.4.2 ครูมีความมุ่งมัน่ จริงใจในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยความเต็มใจ 
ร่วมมือกนั มีความรับผิดชอบในการท างานและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 

 6. อภิปรายผล  
 จากผลการวจิยัสามารถอภิปราย ดงัน้ี  
 6.1 ผลการศึกษาสภาพการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 พบวา่ โดยภาพรวมและ
รายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้สดงบทบาทของการสอนงานและ
การเป็นพ่ีเล้ียงโดยเตม็ใจท่ีจะใหค้วามรู้และมุ่งมัน่ในการพฒันาครู (ชนิตวส์รณ์  ตรีวทิยาภูมิ, 2549, น. 12) ซ่ึงเป็น
กิจกรรมหน่ึงของการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะการพฒันาครูด้านกระบวนการเรียนรู้เพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนักว่าถา้ครูสามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้ได้เหมาะสมกบันักเรียนจะส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและคุณภาพของสถานศึกษาดงันั้นจึงพฒันาครูดว้ยการสอนงานและการเป็น
พ่ีเล้ียงเพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน (ณรงค์วิทย ์ แสนทอง, 
2547, น. 10) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมหมาย  เกสร (2552, น.73) ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันา Coaching Team 
โรงเรียนวิถีพุทธตน้แบบ Coaching Team สู่ระบบคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ (Pair PLA) พบวา่สถานการณ์
ท่ีใชใ้นการโคช้มากท่ีสุด คือ ห้องเรียน รองลงมาคือ การขอค าแนะน า และการมีจิตก ากับอยู่กบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัคิดส าคญัท่ีใชใ้นการโคช้ คือการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการยิม้แยม้แจ่มใสดว้ยการแนะน าท่ีเป็นคติเตือนใจ
ใหข้อ้คิด 
 6.2  ปัญหาการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39  โดยภาพรวมและราบดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ี
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เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต ่า ผูเ้รียนออกกลางคนั ส่ือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มี
คุณภาพ ซ่ึงการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
(อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2558, น.15) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมเกียรติ  ทานอกและคณะ (2556, น.76) ท่ี
ศึกษาเร่ือง การพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) พบวา่ หลงัจากท่ีเขา้
ร่วมโครงการผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกแ์ละครู มีความสามารถเก่ียวกบัการสอนงานและใหค้  าแนะน าและ
ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัดีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ครูก าหนดและนกัเรียนส่วนใหญ่ผา่นเกณฑท่ี์ครูก าหนด
ไว ้นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ดงันั้นจึงท าใหก้ารสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษามีปัญหาในระดบันอ้ย  
 6.3 การพฒันารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 พบว่า มีองค์ประกอบส าคญั 4 
ส่วน คือ 1) หลักการของรูปแบบเป็นกระบวนการเน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะหรือ
ความสามารถในการท างานแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้นหลักการของการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 2)
วตัถุประสงค์ของรูปแบบเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 39 3) ขั้นตอนการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงาน ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน (CPPE) คือ การสร้าง
ความสมัพนัธ์ การวางแผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบติั และการติดตามและประเมินผล และ 4) เง่ือนไขการน า
รูปแบบไปใช ้ทั้งน้ีเป็นเพราะการสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียงจะตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนดงันั้น
จึงตอ้งก าหนดองค์ประกอบท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสถานศึกษาตอ้งการและ
องคป์ระกอบทั้งหมดน้ีประสานกนัดว้ยความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเน่ืองจากการสอนงานและ
การเป็นพ่ีเล้ียงเป็นการประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งบุคคล ความส าเร็จของการสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียง
จึงตอ้งอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจ (Ibarra, 2005, น.71) ตลอดจนการสอนงานและการเป็นพี่
เล้ียงนั้นจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจ ขั้นตอนการวางแผน
และก าหนดวตัถุประสงค ์การด าเนินการ Coachingตามแผน การติดตามและประเมินผล (สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ, 
2548, น.78) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลินี  ธนสันติ (2557, น.21) ท่ีไดศึ้กษา รูปแบบการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารดา้นการสอนงานและมอบหมายงานของผูบ้ริหารสายสนบัสนุนสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ รูปแบบการจดัการความรู้ เป็นโมเดลตน้แบบช่ือ Coaching 
Model เป็นรูปแบบท่ีมีรูปแบบ กลไก วธีิการ กิจกรรม และการประเมินผล 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. C-Collaboration(
การพูดคุยหารือร่วมกนั) 2. O-Objective( การก าหนด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิตและ
ผลลพัธ์ )3. A – Action (ลงมือปฏิบติั) 4. C-Check (การประเมิน) 5. H-Holism( แนวคิดองคร์วม๗ 6. I-Innovation 
(การถอดองคค์วามรู้มาเป็นเอกสาร) 7. N- Networking (การจดัตั้ง กลุ่มพ่ีเล้ียงดา้นต่างๆ) 8. G-Goal for resultant 
(การพัฒนาตนสู่คน สู่องค์กร)ในการน าเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผูบ้ ริหารสายสนับสนุน 
ส านกังานอธิการบดี พฒันาความรู้ทกัษะและคุณลกัษณะส่วนบุคคลเป็นตน้แบบของบุคลากรสายสนับสนุนใน
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การพฒันาประสิทธิภาพ สมรรถนะบริหารดา้นการสอนงานและมอบหมายงานซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็น
สูงสุดในจ านวนสมรรถนะบริหารทั้ ง 10 ดา้นของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดยการสร้างรูปแบบการจดัการ  
ความรู้ดงักล่าวไปถ่ายทอดความรู้ให้กบับุคลากรอ่ืนๆในส านกังานอธิการบดี โดยขบัเคล่ือนในการสร้างเครือข่าย
ในการสอนงานและมอบหมายงานใหเ้ป็นวฒันธรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ท่ีน าไปสู่บรรยากาศขององคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

7.1.1 สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน ารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพฒันาข้ึนไป
ใชใ้นการพฒันาครูในสถานศึกษา 

7.1.2 หน่วยงานตน้สงักดัน าไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
ใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 7.2.1 จากการพฒันารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
และปัญหาท่ีพบจากการวจิยัเท่านั้น ดงันั้นควรมีการวจิยัเชิงทดลองน ารูปแบบไปใชเ้พื่อทราบผลส าเร็จในพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครูทั้งน้ีเพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ในเชิงสาเหตุและผลได ้

 7.2.2 จากการพฒันารูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 ควรมีการพฒันาคู่มือ
ท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียงของผู ้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของครู 
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TEACHERS’ PERSPECTIVES WITH BUILDING RAPPORT IN  
THE MATHEMATICS CLASSROOM: THREE CASE STUDIES OF  

THE LOWER SECONDARY TEACHERS 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการสร้างสายสัมพนัธ์ผ่านมุมมองของครูในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงจดัการเรียนการสอนโดยครูคณิตศาสตร์ 3 คน ท่ีผ่านการคดัเลือกตามโครงการครูดีเด่น
ประเทศไทย สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.) ด าเนินการเก็บขอ้มูล 3 คร้ัง ในช่วงตน้ภาคเรียน ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดย
เขา้สังเกตชั้นเรียนและบนัทึกวีดิทัศน์ แลว้สัมภาษณ์ครูแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพพบวา่ สายสมัพนัธ์ของครูกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์นั้นมี 5 วธีิการ ดงัน้ีวธีิการท่ี 1 การ
แสดงออกถึงความเป็นมิตรกบันกัเรียน วธีิการท่ี 2 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น วธีิการท่ี 3 การให้
การเสริมแรงกบันกัเรียน วิธีการท่ี 4 ครูให้ความสนใจในตวันักเรียนอยา่งทัว่ถึง และวิธีการท่ี 5 การเตรียมความ
พร้อมของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ค าส าคญั: สายสมัพนัธ์ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และมุมมองของครูคณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 This research study on perspectives of methods by which mathematics teacher used in building 
rapport with the students at lower secondary level. The research studied 3 teachers who had been selected as to 
receive an outstanding Thailand STEM Teacher Award.  The data were collected for 3  times each of which 
included classroom observation, video recording, and interview.  Analysis of the qualitative data showed that 
five methods, showing friendliness with the student, giving an opportunity for the students to express, using 
reinforcement with the students, paying attention to all of the students, and preparing readiness to organize the 
learning activities. 
 

KEYWORDS: rapport in the mathematics classroom and Teacher’ perspectives 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัในการช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู้ คือบรรยากาศในชั้นเรียน 
โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง คือสายสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนระหวา่งครูกบันกัเรียนท าให้เกิดการ
ร่วมมือซ่ึงกันและกัน (Frisby& Martin,2010) โดยท่ีสายสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญ
ส าหรับการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการยอมรับในตวัครูของนักเรียน และสายสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียน โดยการพฒันาสายสัมพนัธ์ท่ีดี ข้ึนอยูก่บัการกระท าของครูบนพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ครู
แสดงความสนใจ   ในพฒันาการของนกัเรียน ครูแสดงความเอาใจใส่การเรียนรู้ของนกัเรียน และครูแสดงความ
เอาใจใส่ตวันักเรียน (Kyriacou, 2009) ฉะนั้นการสร้างสายสัมพนัธ์ของครูกบันกัเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากท่ี Rubenstein (1997) ได้กล่าวถึงทักษะทางสังคมท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู
คณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกบัความหลากหลายของผูเ้รียน ไดแ้นะน าการสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันักเรียน
วา่ ครูตอ้งรู้จกันกัเรียนของตนเอง ครูตอ้งช่วยให้นกัเรียนรู้จกัครูผูส้อน และครูตอ้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ไป
พร้อมๆกนั จะพบวา่ ส าหรับการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ครูเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการออกแบบ 
และสร้างสายสมัพนัธ์ดว้ยวธีิการต่างๆให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน นอกจากน้ี สายสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียนยงั
ส่งผลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิผลอีกดว้ย ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูควรรู้วธีิท่ีจะสร้างสาย
สมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน(Lim & Tang, 2010) ซ่ึงจากงานวจิยัเก่ียวกบัการสร้างสมัพนัธภาพของครูเพ่ือยกระดบัการ
สอนโดย Lim and Tang (2010) ซ่ึงท าการศึกษาจากชั้นเรียนของครู 3 คนท่ีไดรั้บรางวลั “Excellent Mathematics 
Teacher” ของประเทศมาเลเซีย กบันกัเรียนในระดบัประถมศึกษา พบวา่เทคนิคการสร้างสายสัมพนัธ์กบันกัเรียน
ของครูมีดงัน้ี ครูท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ครูให้ความสนใจและดูแลนักเรียนทุกๆคน ครูมีความ
เขา้ใจในตวันกัเรียน ครูแสดงออกผา่นภาษาท่าทาง ครูรักษาสญัญาอยา่งสม ่าเสมอ และครูใหค้วามรักและความเอา
ใจใส่ ซ่ึงเทคนิคเหล่าน้ีสามารถช่วยพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได ้ 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) (2556) ไดจ้ดัท าโครงการรางวลัครูดีเด่น
ประเทศไทย เพ่ือคน้หาครูท่ีจะเป็นแบบอยา่งของครูท่ีจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นเทคนิค
ต่างๆในการสร้างสายสมัพนัธ์กบันกัเรียนของครูท่ีผ่านการคดัเลือกจากโครงการดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับครูท่านอ่ืนๆจะไดน้ าไปปรับปรุงใชก้บัชั้นเรียนของตน ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาวิธีการท่ี
ครูใช้เป็นในการสร้างสายสัมพนัธ์กับนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษากับชั้นเรียนของครู
คณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีผ่านการคดัเลือกตามโครงการครูดีเด่นประเทศไทย(Thailand STEM 
Teacher Awards) 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาการสร้างสายสมัพนัธ์ของครูกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   
องค์ประกอบต่างๆท่ีส่งผลให้เกิด
สายสมัพนัธ์ข้ึนในชั้นเรียน ไดแ้ก่ 
- ครู 
- บรรยากาศในชั้นเรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ 
- นกัเรียน 

 สายสัมพนัธ์กับนักเรียนท่ีเกิดข้ึน
ในชั้ น เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพประเภทกรณีศึกษา โดยผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเบ้ืองตน้ ส าหรับเป็นกรอบแนวทางในการเก็บรวบรวม
และวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 ระยะ ไดแ้ก่ ช่วงตน้ภาคเรียน ช่วงระหวา่งภาคเรียน และ
ช่วงปลายภาคเรียน ดว้ยเคร่ืองมือ 3 ช้ิน ไดแ้ก่ แบบสงัเกตพฤติกรรม วดิีทศัน์ และแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ กบัครู
คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 3 คน แลว้ด าเนินการวิเคราะห์แบบสามเส้าเพ่ือสรุป และจดักลุ่ม
การสร้างสายสมัพนัธ์กบันกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
       4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประกอบด้วยครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 3 คน จาก 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จงัหวดั
อุบลราชธานี โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสุพรรณบุรี และโรงเรียนสุรนารีวทิยา จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงทั้ง 3 คน 
เป็นครูท่ีมีประสบการณ์การสอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีได้ส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการครูดีเด่นประเทศไทย สาขาคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้ผา่นการคดัเลือกในรอบท่ี 1 และ
รอบท่ี 2 ซ่ึงเป็นครูคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 คนสุดทา้ยท่ีผา่นการคดัเลือกในรอบท่ี 2 

4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       1. แบบสังเกตชั้นเรียน และบันทึกวีดิทัศน์ ท่ีออกแบบส าหรับใช้บนัทึกสายสัมพนัธ์ในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีการบนัทึกขอ้มูลชั้นเรียน ช่วงเวลา และสายสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
สร้างค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ต่อไป 

       2. แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกบัสายสัมพนัธ์ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีออกแบบเพ่ือบนัทึก
ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการสร้างสายสมัพนัธ์กบันกัเรียนของครูท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

       3. เคร่ืองบนัทึกเสียง ขณะท าการสมัภาษณ์นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 คร้ัง เพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลใน
การวเิคราะห์ 
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         4. เคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์ ขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง 3 คร้ัง โดยท าการเร่ิมบนัทึกตั้งแต่
ตน้คาบจนจบคาบเรียนนั้น เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์      

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ด าเนินการติดต่อครูผูส้อนคณิตศาสตร์และโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 3 ช่วงเวลา (ตน้ภาคเรียน กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน) โดยช่วงละ 1 คร้ัง ต่อครู 1 คน 
        2. เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 1 ในช่วงตน้ภาคเรียนกับโรงเรียนท่ี 1 โดยอธิบายขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัครูและนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
        3. บันทึกวีดิทัศน์และสังเกตชั้นเรียนทนัทีท่ีครูเร่ิมจดัการเรียนการสอน เพ่ือสังเกตสายสัมพนัธ์

ระหวา่งครูกบันกัเรียนในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึน 
        4.  สมัภาษณ์ครูกลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกบัการสร้างสายสมัพนัธ์ในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  
        5. เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 1 กบัโรงเรียนท่ี 2 และโรงเรียนท่ี 3 ซ่ึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชว้ธีิการเดียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 1 กบัโรงเรียนท่ี 1 
       6. เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 2 ในช่วงระหว่างภาคเรียนกับโรงเรียนท่ี 1 โดยบันทึกวีดิทัศน์และ

สงัเกตการสอนทนัทีท่ีครูเร่ิมจดัการเรียนการสอน โดยสงัเกตสายสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนในชั้นเรียน 
       7. สมัภาษณ์ครูกลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกบัการสร้างสายสมัพนัธ์ในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
       8. เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 2 กบัโรงเรียนท่ี 2 และโรงเรียนท่ี 3 ซ่ึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชว้ธีิการเดียวกนักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 2 กบัโรงเรียนท่ี 1 
      9. เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 3 ในช่วงปลายภาคเรียนกบัโรงเรียนท่ี 1 และโรงเรียนท่ี 2 และโรงเรียน

ท่ี 3 ซ่ึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการเดียวกนักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 2 
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการสงัเกตชั้นเรียน การถอดบทสมัภาษณ์ของครูกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน 

และวดิีทศัน์การจดัการเรียนการสอน ทั้ง 3 คร้ัง  
       2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการวิเคราะห์ร่วมกนัตามกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ข้ึน

เพื่อเป็นแนวทางการวเิคราะห์ แลว้ท าการเขา้รหสัพฤติกรรมท่ีครูใชใ้นการสร้างสายสมัพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนในชั้นเรียน 
       3. น าขอ้มูลจากแบบบนัทึกการสังเกต วดิีทศัน์ และบทสัมภาษณ์ ท่ีไดม้าวิเคราะห์แบบสามเส้า หา

รหัสพฤติกรรมท่ีตรงกนัของครูแต่ละคน แลว้สรุปวิธีการสร้างสายสัมพนัธ์ของครูคณิตศาสตร์คนนั้นๆ โดยตอ้ง
เกิดพฤติกรรมการสร้างสายสัมพนัธ์จากเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งกนัอย่างน้อย 2 เคร่ืองมือข้ึนไป ตวัอยา่งเช่นการ
แสดงความเป็นมิตรกบันกัเรียน ถา้ผูว้ิจยับนัทึกการสังเกตชั้นเรียนพบวา่ครูแสดงการยิม้แยม้แจ่มใสตลอดเวลาท่ี
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของครูท่ีสนับสนุนการแสดงออกโดยการยิม้แยม้ให้กับ
นกัเรียนในชั้นเรียน จะพบวา่ขอ้มูลจากเคร่ืองมือ 2 ใน 3 มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั จึงสามารถสรุป
ไดว้า่ ครูใชว้ธีิการยิม้แยม้ใหก้บันกัเรียนในชั้นเรียนเพ่ือสร้างความเป็นมิตร 

      4. น ารหสัท่ีไดม้าจดัเขา้กลุ่มดว้ยกนั ซ่ึงด าเนินการวเิคราะห์สามเสา้จากบทสมัภาษณ์ของครูทั้ง 3 คน 
แลว้สรุปผลจากรหสัท่ีมีความสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
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      5. แลว้สรุปรวมเพ่ือจดักลุ่มลกัษณะของวิธีการสร้างสายสมัพนัธ์ของครูในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ตาม
มุมมองของครูชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสงัเกตชั้นเรียน การสมัภาษณ์ครู และวเิคราะห์
จากวดิีทศัน์ ผลการวิเคราะห์จากการรวบรวมขอ้มูลทั้ง 3 คร้ัง ท าให้ไดว้ิธีการท่ีครูใชใ้นการสร้างสายสัมพนัธ์ให้
เกิดข้ึนกบันกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์จ านวน 5 วธีิ ดงัต่อไปน้ี 
 
วธีิการที ่1 การแสดงออกถึงความเป็นมติรกบันักเรียน 

ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียนโดยการแสดงความเป็นมิตรกับนักเรียน แสดงความสนิทสนมกับ
นกัเรียน ผ่านท่าทางท่ียิม้แยม้แจ่มใส ร่าเริง พูดคุยกบันกัเรียนดว้ยน ้ าเสียงนุ่มนวล และบางคร้ังสอดแทรกมุขตลก 
ท าให้นักเรียนเขา้ถึงไดง่้าย ไม่แบ่งแยกความเป็นครูกบันักเรียน ดังเช่น ในขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ครูจะสอดแทรกมุกตลก เพ่ือสร้างความสนุกสนาน และท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เต็ม
ไปดว้ยเสียงหวัเราะ ส่งผลใหน้กัเรียนผอ่นคลาย กลา้แสดงความคิดเห็น ท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ ดงับทสมัภาษณ์ของครู ดงัน้ี 
ผู้สัมภาษณ์ :  ชั้นเรียนวนัน้ีดูสนุกสนานมากครับ คุณครูมีแนวคิดอยา่งไรเก่ียวกบัการท าให้ชั้นเรียนเป็นเช่นนั้น

ครับ 
ครู     : พ่ีเป็นคนยิม้ง่ายและพ่ีค่อนขา้งตลก จะหวัเราะ จะหยอก แต่หยอกอยูใ่นขอบเขตนะ นกัเรียนจะเฮฮา

มีเสียงหัวเราะ คือถา้เราท าหน้าบ้ึงเขา้ไปหานักเรียน เด็กคิดอะไรไม่ออกหรอก เพราะกลวัตั้งแต่
แรก อยา่ท าใหเ้ด็กกลวั เป็นมิตร เป็นพ่ีเป็นนอ้ง กบันกัเรียนมากๆ 

 
วธีิการที ่2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคดิเห็น 

ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี ท าใหน้กัเรียนกลา้พดู กลา้คิด โดยครูจะรับฟัง
ความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคนและทุกความคิดเห็น ไม่วา่ความคิดเห็นดงักล่าวจะถูกหรือผิด โดยครูจะพยายาม
ท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีนกัเรียนน าเสนอในทุกๆ คร้ัง โดยไม่ต าหนิ แต่ใชก้ารเสริมแรงโดยการชม ท าให้นักเรียน
กลา้แสดงความคิดเห็นและโตต้อบกบัครู ส่งผลให้ครูสามารถตรวจสอบไดว้่านักเรียนเขา้ใจในบทเรียนนั้นๆ
หรือไม่ และหาแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน ซ่ึงจากการสังเกตชั้นเรียน
พบวา่ นกัเรียนหลายคนกลา้แสดงออก และกระตือรือร้นท่ีจะตอบค าถามของครู สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของ
ครูดงัน้ี 
ผู้สัมภาษณ์ :   ในชั้นเรียนวนัน้ี ผมสงัเกตเห็นวา่นกัเรียนแข่งกนัตอบค าถามใหญ่เลย คุณครูท าอยา่งไรครับ เพ่ือให้

ชั้นเรียนเกิดบรรยากาศเช่นนั้น 
ครู : เด็กมีความรู้สึกวา่ อาจารยเ์ปิดโอกาสให้เต็มท่ีเลย ก็อีกอยา่งหน่ึงประโยคท่ีพ่ีใชเ้สมอก็คือ กลา้ให้

เด็กตอบ จะไม่มีค าตอบไหนถูกผิด จะไม่มีการต าหนิจากครู พ่ีจะพดูอยา่งน้ี แลว้ส่ิงท่ีเราเรียนมาเรา
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของต าราเป็นเจา้ของคณิตศาสตร์ มนัข้ึนอยูก่บัวา่ใครจะคน้ควา้ขวนขวายฝึกมากนอ้ย
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มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ทุกคนสามารถเขา้ใจผิดได ้เด็กก็จะสบายใจ ตอบผิดแลว้ไม่เคย
โดนต าหนิ  

 
วธีิการที ่3 การให้การเสริมแรงกบันักเรียน 

วิธีการหน่ึงท่ีท าให้ครูประสบความส าเร็จในการสร้างสัมพนัธภาพกับนักเรียน คือการท่ีครูใช้การ
เสริมแรงทางบวกกบันกัเรียนโดยการกล่าวช่ืนชมขอ้ดีต่างๆของนกัเรียน แสดงความยินดีดว้ยการปรบมือทั้งจาก
ครูและเพ่ือนร่วมชั้น ตลอดจนการให้รางวลัตอบแทนกบันกัเรียนท่ีกลา้แสดงออก ซ่ึงท าใหน้กัเรียน มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เกิดความมัน่ใจท่ีจะแสดงออก ซ่ึงจากการสงัเกตชั้นเรียนพบวา่ เม่ือนกัเรียนไดรั้บค าชม
จากครู หรือการปรบมือแสดงความช่ืนชมยินดีจากเพ่ือนร่วมชั้น นกัเรียนแสดงสีหนา้ท่ีเต็มไปดว้ยรอยยิม้ และมี
ความสุขในทุกคร้ังของการแสดงความคิดเห็น และเปิดใจรับฟังค าแนะน าของครูอย่างตั้งใจ สอดคลอ้งกบับท
สมัภาษณ์ของครูเก่ียวกบัการเสริมแรงในการน าเสนอผลงานของนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
ครู :  ยิ่งนักเรียนกลา้ท่ีจะตอบ พ่ีจะบอกให้เพ่ือนตบมือให้ เด็กก็จะมีความสุข คือนักเรียนจะได้กลา้

แสดงออก การใหก้ าลงัใจของพ่ีคือการตบมือ การช่ืนชม เช่น ครูชอบนะ อุย้เธอท าดีนะ สงัเกตไหม
พ่ีจะมีการเสริมแรงทุกกลุ่มเลย ไม่มากก็น้อย ตรงน้ีเป็นเทคนิคอย่างหน่ึง คือพี่จะชมตลอดนะ 
หยอดชมก่อนแลว้ค่อยแนะน า เช่น ครูชอบงานเธอนะตรงน้ีเธอท าไดดี้มากเลย อนัน้ีเธอหามาครู
ชอบมากเลย แต่ตรงน้ีเธอลองคิดอีกท่ีซิวา่มนัควรจะเป็นอยา่งไรตรงน้ีเธออธิบายใหม้นัละเอียดกวา่
น้ีดีไหม เธอลองเช่ือมโยงลองขยายไปซิ ประมาณน้ี เป็นเหมือนใหก้ าลงัใจก่อน เด็กก็จะผอ่นคลาย  

 
วธีิการที ่4 ครูให้ความสนใจในตวันักเรียนอย่างทัว่ถึง 

วิธีการหน่ึงท่ีถูกใชใ้นชั้นเรียนคณิตศาสตร์คือ ครูให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่นกัเรียนทุกคนอยา่ง
ทัว่ถึง ให้ความสนใจ รับฟังและให้ขอ้เสนอแนะกบันกัเรียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สึก
อบอุ่น รู้สึกดีท่ีครูให้ความสนใจเอาใจใส่ ท าใหค้รูและนกัเรียนเกิดความใกลชิ้ด ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน 
น าไปสู่ความกลา้ของนกัเรียนท่ีจะเขา้มาหาครู เพ่ือซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นอ่ืนๆ ท าให้บรรยากาศในชั้น
เรียนมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนสนใจบทเรียนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ครูต่อไปน้ี 
ผู้สัมภาษณ์ :  ในการสอนวนัน้ีคุณครูมีความพยายามท่ีจะสร้างสายสมัพนัธ์กบันกัเรียนในชั้นเรียนอยา่งไรบา้ง 
ครู : โดยบุคลิกแลว้ผมจะใกลชิ้ดกบัเด็กทุกคน จะเดินดู จะสังเกต รอบๆชั้นเรียนเป็นปกติ ผมไม่ไดไ้ป

ยนือยูแ่ต่ดา้นหนา้ แต่จะดูแลนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง จะไม่ไปหยดุอยูท่ี่เดียว เพราะถา้อยา่งนั้น เด็กก็จะ
คิดว่าท าไมครูไปดูเฉพาะกลุ่มนั้น  ครูพอใจกลุ่มน้ีเหรอ เป็นไปไดเ้ราจะไปยืนดูแลหมดทุกกลุ่ม 
เด็กก็จะพดูเลยวา่ผมมีความยติุธรรม ทัว่ถึงไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงนะท่ีผมจะไม่มีเลย 

 
วธีิการที ่5 การเตรียมความพร้อมของครูในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

การท่ีครูให้ความส าคญักบัการเตรียมการสอน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
ครูจะตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งดา้นความรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และซ้ืออุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกบั
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ความตอ้งการของนักเรียนและระดบัความสามารถของนักเรียน จึงท าให้การจดัการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ 
ส่งผลต่อบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและอยากเรียนรู้มากยิง่ข้ึน ดงัผลการสงัเกตชั้นเรียนเร่ือง
เลขยกก าลงัท่ีครูออกแบบกิจกรรมในรูปของ Walk gallery โดนครูอธิบายขั้นตอนการจดักิจกรรมและเตรียมส่ือ
อุปกรณ์ต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน ส่งผลใหก้ารจดัการดงักล่าวมีประสิทธิผล  ดงับทสมัภาษณ์ของครูต่อไปน้ี  
ผู้สัมภาษณ์  :  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวนัน้ี คุณครูคิดว่าอะไรเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดสายสัมพนัธ์กับ

นกัเรียนท่ีดีในชั้นเรียน 
ครู :  ส่ิงแรกก็คือความรู้ของครูต้องชัดเจน แลว้เด็กจะศรัทธามาก ให้ท าอะไรได้หมดเลย เราต้องมี

ความรู้ครอบคลุมทุกเร่ืองหมด และส่วนมากพ่ีสังเกตพ่ีสอนมากกวา่หนังสือเรียน เด็กจะชอบเด็ก
เคา้สามารถรู้ไดว้า่ครูมีการเตรียมการอยา่งไรมาบา้ง ไม่ใช่วา่ครูคิดอยากจะท าอะไรก็คิดสดเลยคิด
ใหม่เลย อยู่ดีๆจะให้เด็กท าช้ินงานมาส่งครู ไม่ไดน้ะ เราก็บอกนักเรียนล่วงหน้าเลย ครูจะสอน
อะไร สอนอยา่งไร และจะมีอุปกรณ์อะไรใหบ้า้ง 

 

6. อภิปรายผล  
 การวจิยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการท่ีครูใชใ้นการสร้างสมัพนัธภาพกบันกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงประกอบดว้ย  การแสดงออกถึงความเป็นมิตรกบันกัเรียน ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น การให้
การเสริมแรงกบันกัเรียน ครูให้ความสนใจในตวันกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  และ การเตรียมความพร้อมของครูในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ข้ึนในชั้ นเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิธีการท่ี 1 การแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับนักเรียน มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Webb and Barrett (2014) ท่ีส ารวจมุมมองของนักเรียนระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลยั Midwestern ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็นการเขา้ถึงได้ และความเป็นกันเองของครูผูส้อน 
วิธีการท่ี 3 การให้การเสริมแรงกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ใน
ขณะเดียวกนัครูผูส้อนยงัแสดงความใจเยน็และอดทนในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนผ่านการเสริมแรงโดย
การชมก่อนท่ีจะเสนอแนะนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเปิดใจยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Lim, Tang และ Hum (2013) เก่ียวกับกลวิธีท่ีครูคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมของประเทศ
มาเลเซียใช้ในการสร้างสายสัมพันธ์กับนักเรียนโดยการแสดงออกถึงความรักและความอดทนในการให้
ขอ้เสนอแนะกบันักเรียน โดยครูมาเลเซียใชก้ารเสริมแรงทางบวกเพ่ือให้นักเรียนมีก าลงัใจในการท างานทาง
คณิตศาสตร์ และมีความเช่ือมัน่ในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นตน้ ส่วนวิธีการสร้างสายสัมพนัธ์กบันักเรียนโดย
วธีิการท่ี 4 ครูให้ความสนใจในตวันกัเรียนอยา่งทัว่ถึง เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย เอาใจใส่ในตวันกัเรียน
ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและในดา้นการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั Kyriacou (2009) ท่ีไดก้ล่าววา่การพฒันาสายสัมพนัธ์ท่ีดี
กบันกัเรียนข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของครูบนพ้ืนฐาน  3 ประการ คือ ครูแสดงความห่วงใยในพฒันาการของนกัเรียน
ครูแสดงความเอาใจใส่การเรียนรู้ของนักเรียน และครูแสดงความเอาใจใส่ในตวันักเรียน ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า 
ทักษะท่ีครูใช้ในการสร้างสายสัมพนัธ์กับนักเรียนเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีสามารถท าให้การจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิผล และสามารถเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ ท่ีตอ้งการสร้างสายสมัพนัธ์
ท่ีดีกบันกัเรียนในชั้นเรียนของตน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

 (1) เป็นแนวทางส าหรับครูเพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาชั้นเรียนของตนใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 (2) สามารถใชว้ธีิการสร้างสายสัมพนัธ์เหล่าน้ีร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ในทุกๆขั้นตอนเพ่ือ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษามุมมองของนกัเรียนเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน และจะ

สามารถช่วยพฒันารูปแบบการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้งจากมุมมองของครูและนกัเรียน 
 (2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาใหเ้กิดเป็นกรอบแนวคิดท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสร้างสาย

สมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.ศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จงัหวดัอ่างทอง  และ 2.น าเสนอแนวทางการจดัการความรู้ของ
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จงัหวดัอ่างทอง การวิจยัใน
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพใชว้ิธีการถอดบทเรียน
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 2 โรงเรียนท่ีมีคะแนนการสอบวดัความรู้พ้ืนฐาน(O-Net) มากกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศโดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 คน และเชิงปริมาณใชว้ิธีการสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือคือ
แบบสอบถาม จ านวน 256 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชเ้ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล คือ จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ในรูปแบบ
ของร้อยแกว้ และบรรยายความเป็นจริงท่ีไดรั้บจากการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการวิจยั และความ
เป็นจริง ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ มีการน าเอาองคป์ระกอบการจดัการความรู้และขั้นตอนในการ
จดัการความรู้มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการโรงเรียน (2) แนวทางการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบั
มธัยมศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จงัหวดัอ่างทอง  พบว่า องค์ประกอบการ
จดัการความรู้ดา้นบุคคล ดา้นเทคโนโลยี และดา้นการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ขั้นตอนการจดัการความรู้ 1) การ
ก าหนดความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 5) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 6) การน าความรู้ไปใช ้และ 7) การติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การจดัการความรู้ องคป์ระกอบการจดัการความรู้ ขั้นตอนการจดัการความรู้ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research are ( 1)  to study the state of knowledge management of secondary 
schools under the Secondary Education Service Area Office 5, Ang Thong province; (2) to propose guidelines 
for knowledge management of secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 5, Ang 
Thong province.  This research is a mixed-method research which combines the qualitative and quantitative 
research methodologies.  In the qualitative study, the researcher reiterated the lessons learned by two schools 
whose O-NET scores were higher than the national mean score.   Also, the researcher conducted in-depth 
interviews of 4 key research informants.  Data were analyzed with content analysis.  In the quantitative study, a 
questionnaire was used to collect research data from the research sample consisting of 256 persons.  Data were 
statistically analyzed using the descriptive statistics of frequency, percentage, mean, and standard deviation .  
Research findings showed that (1)  regarding the state of knowledge management of secondary schools under 
the Secondary Education Service Area Office 5, Ang Thong province, it was found that the schools applied the 
components and steps of knowledge management as a part of school management and administration; and (2) 
regarding guidelines for knowledge management of secondary schools under the Secondary Education Service 
Area Office 5, Ang Thong province, it was found that all components of knowledge management were rated at 
the high level; the steps of knowledge management were the following:  1)  knowledge determination, 2) 
knowledge searches, 3)  knowledge construction, 4)  knowledge filing, 5)  knowledge sharing, 6)  knowledge 
application, and 7) knowledge evaluation and follow-up; all steps of knowledge management were rated at the 
high level.   
 
KEYWORDS: Knowledge management, Knowledge management component, Knowledge management steps 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 สงัคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) แหล่งความรู้มีมากมายมหาศาลเกินกวา่ท่ีจะ
เรียนรู้ไดห้มด มนุษยมี์ลกัษณะพิเศษ คือ ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลาการเรียนรู้และสงัคม
ความรู้ การพฒันาวิชาการต่าง ๆ ให้กา้วหนา้ท าให้มีการคิดคน้ส่ิงต่างๆ ทั้งทางดา้นวทิยาศาสตร์และธรรมชาติ หา
ค าตอบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท าให้ทราบความจริงต่างๆ มากมายและท่ีส าคญั คือ วิชาการท่ีเป็นความรู้
เหล่านั้นมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยูข่องมนุษยโ์ดยท าให้มีชีวิตท่ีสะดวกสบายและแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยการใช้
ความรู้และเก็บสะสมความรู้ รู้จกัคิด รู้จกัเหตุผลและท าให้การใชปั้ญญาเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินชีวิต ใน
ปัจจุบันความรู้เป็นขอ้มูลและการประมวลผลเพ่ือใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการ ซ่ึงเรียกว่าสารสนเทศ 
(Information) และท าให้เกิดความรอบรู้ การตดัสินใจใดๆ ตอ้งอาศยัความรอบรู้และประสบการณ์ ดงันั้นขอ้มูล
พ้ืนฐานของการด าเนินการเป็นขอ้เท็จจริง สารสนเทศ คือ ผลของการประมวลผลขอ้มูล ข่าวสาร และความรอบรู้
ท่ีใช้สารสนเทศเป็นฐานในการสร้างให้เกิดการคิดและการตัดสินใจ ดังนั้ นองค์กรต้องมีการเก็บรวบรวม
ประสบการณ์ เก็บความรู้และจดัการความรอบรู้ท่ีเรียกวา่ การจดัการความรู้ (Knowledge management: KM) โดย
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มีการจัดการกบัฐานความรู้(Knowledge base) สามารถสะสมและรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และน าความรู้มา
แบ่งปันใหก้บัทุกคนในองคก์ร การจดัการความรอบรู้ในองคก์รและใหอ้งคก์รไดมี้องคค์วามรู้ท่ีจะใชป้ระโยชน์จึง
เป็นศาสตร์ท่ีมากในปัจจุบนั ธีระ รุญเจริญ (2550)  

ส าหรับการจดัการความรู้ในองค์กรทางการศึกษาถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสถานศึกษาควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงความส าคญัของ “ความรู้” ซ่ึงถือวา่เป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับองคก์รท่ีเรียกไดว้า่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ทั้งน้ีเพราะการจดัการความรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีเรียนจาก
การปฏิบัติเป็นตวัน า เพราะการปฏิบัติท าให้เกิดประสบการณ์ และเกิดวิธีการท่ีเป็นตวัอย่างดี (Best-Practice) 
เพ่ือให้ครูรุ่นหลงัน าไปศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ และน าไปต่อยอดความรู้ท่ีแตกฉานต่อไป สถาบันพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (2548) เพราะสถานศึกษาเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญั คือ การพฒันาการเรียนรู้ของคนใน
สังคมทุกระดบั ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ดงันั้นบุคลากรในสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
สามารถจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมไดทุ้กเร่ืองท่ีรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ โดยจ าเป็นตอ้งน า
กระบวนการการจดัการความรู้มาใชใ้นการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ (2550) จากการตรวจสอบการน าการจดัการความรู้มาใชใ้นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ของจงัหวดัอ่างทองรวมทั้งหมด 14 โรงเรียน ยงัไม่พบวา่มีโรงเรียนใดท่ีน าการจดัการความรู้มาใชใ้นการบริหาร
โรงเรียน และยงัพบปัญหาผลคะแนนสอบวดัความรู้พ้ืนฐานระดบัประเทศ (O-Net) โรงเรียนส่วนมากมีคะแนนต ่า
กวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่การจดัการความรู้เป็นการสร้างความรู้ และ
แบ่งปันความรู้จากการด าเนินงานซ่ึงจะตอ้งสร้างและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย และบุคลากรไดรั้บประโยชน์สูงสุดในกรณีการจดัการความรู้ของโรงเรียนจะมีผลดี คือ โรงเรียน
จะได้รับการพฒันาศกัยภาพให้สูงข้ึน สามารถด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึงไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงโรงเรียน
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง รวมทั้งมีบรรยากาศท่ีดีในการด าเนินงาน ครูไดรั้บการพฒันาให้มีความ
ช านาญและความเช่ียวชาญเพ่ิมสูงข้ึน จกัรพรรดิ วะทา (2550)  ดงันั้นการจดัการความรู้ท่ีดี จะช่วยให้โรงเรียนได้
ประโยชน์ คือ ลดขั้นตอนในการท างานไดเ้พราะสามารถแสวงหาความรู้ แนวทางท่ีส าเร็จมาแลว้ ไดโ้ดยสะดวก 
รวดเร็ว ท าให้สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาได ้ปฏิบติังานไม่ตอ้งท างานดว้ยการลองผิดลองถูก ช่วยประหยดัเวลา 
ประหยดัทรัพยากร ท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน วนัทนา เมืองจนัทร์ (2548) 

ทั้ งน้ีการจัดการความรู้ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้ นโรงเรียน
จ าเป็นต้องเข้าใจถึงแนวทางการน าการจัดการความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร  ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาแนวทางการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง”  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจดัการความรู้ใหโ้รงเรียนอ่ืนๆ น าไป
ปรับใชต้่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จงัหวดัอ่างทอง 
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(2) เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จงัหวดัอ่างทอง 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) เป็นการประยกุตใ์ช ้

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงกวา้ง โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษา
แนวทางการจดัการความรู้ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต ารา บทความ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในโรงเรียนเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
และระยะท่ี  2  ร่างแนวทางการจดัการความรู้ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา จากท่ีผูว้จิยัไดร่้างแนวทางการจดัการ
ความรู้ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาแลว้นั้น ขั้นตอนต่อมาผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยการน าขอ้มูลจากการ
สังเคราะห์เชิงคุณภาพร่วมกบัการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้างเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการจดัการความรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  

ผู้รับผดิชอบด้านการ
จดัการความรู้ใน
สถานศึกษา 

 

 
องค์ประกอบการจดัการความรู้ 

วจิารณ์ พานิช (2547) 
- คน 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การเรียนรู้ 

ขั้นตอนในการจัดการความรู้ 
วิจารณ์ พานิช (2547) 

- ก าหนดความรู้ 

- แสวงหาความรู้ 

- สร้างความรู้ 

- จดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 

- แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- น าความรู้ไปใช ้

- ติดตามและประเมินผล 

แนวทางการจดัการ
ความรู้ของโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา ใน
สังกดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 5 
จงัหวดัอ่างทอง 

INPUT PROCESS OUTPUT 
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4.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประชากรประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ริหารจ านวน 4 คน คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการฝ่าย

วิชาการ ในโรงเรียนรวมทั้ งส้ิน 2 โรงเรียน และครูผู ้สอน จ านวน 705 คน คือ รวมทั้ งส้ิน 14 โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารจ านวน 4 คน และครูผูส้อนจ านวน 256 คน  

 

สังกดั 
ผู้รับผดิชอบด้านการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 188 40 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม 169 40 
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง 10 5 
โรงเรียนป่าโมกขว์ทิยาภูมิ 30 18 
โรงเรียนบางเสดจ็วทิยาคม 26 18 
โรงเรียนราชสถิตยว์ทิยา 18 10 
โรงเรียนวเิศษไชยชาญ "ตนัติวทิยาภูมิ" 85 28 
โรงเรียนวเิศษชยัชาญวทิยาคม 10 5 
โรงเรียนไผว่งวทิยา 12 6 
โรงเรียนโพธ์ิทอง "จินดามณี" 46 20 
โรงเรียนสามโกว้ทิยาคม 40 20 
โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม 22 18 
โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม 31 18 
โรงเรียนร้ิวหวา้วทิยาคม 18 10 
รวม 705 256 

        
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  ไดแ้ก่ 1. องคป์ระกอบการจดัการความรู้ 2. ขั้นตอนในการจดัการความรู้  
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเอง 

และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ Google form กบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 
256 ชุด เก็บไดจ้ านวน 256 ชุด คิดเป็น 100% 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยการวเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ใน
รูปแบบของร้อยแกว้ และบรรยายความเป็นจริงท่ีไดรั้บจากการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั และ
ความเป็นจริง 
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5. สรุปผลการวจัิย 
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งการเสนอผลออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพการจดัการความรู้โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง 
1.1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นบุคคล จากขอ้มูลการสมัภาษณ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรี

อ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ในการบริหารจดัการเพ่ือ
พฒันาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรมีคุณลกัษณะท่ีดี อาทิเช่น มี
ความรักและจิตส านึกท่ีดีต่อหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทศัน์ท่ีกา้วไกล ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาหาขอ้มูลท่ี
ทนัสมยั และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีกลยทุธ์และเทคนิคท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน การเป็นผูน้ าท่ีดี 
สามารถจูงใจคนใหเ้ตม็ใจร่วมมือหรือให้การสนบัสนุน เป็นนกัประสานความเขา้ใจของทุกฝ่าย มีเมตตาธรรมต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยจะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกตอ้ง และท่ีส าคญัทกัษะทางภาษาต่างประเทศ
ยงัเป็นอีกทกัษะหน่ึงท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั 

1.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ี จากขอ้มูลการสมัภาษณ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียน
สตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ในการบริหารจดัการ
เพ่ือพฒันาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เราความน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มา
ช่วยในการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการท างานของบุคลากร อาทิเช่น มีระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ
พ้ืนฐาน มีระบบการจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ มีการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีระบบการสอนผา่นส่ือทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-learning) และเวบ็ไซตข์องโรงเรียนส าหรับเป็นเครือข่ายส่ือกลาง การแลกเปล่ียน แบ่งปัน และ
รวบรวมความรู้ เพ่ือท าใหค้รูและนกัเรียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวก 

1.3 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียน
สตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ในการบริหารจดัการ
เพ่ือพฒันาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรเปิดกวา้งทางความคิด
สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผูอ่ื้น
สอบถาม แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน มีการจดัประชุมสนทนาแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น
ร่วมกนัถึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้ งเร่ืองภายในและภายนอกหน่วยงานอยู่เสมอ มีการกระจายความรับผิดชอบหรือ
มอบหมายงานให้ทุกคนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆร่วมกนั มีการจดัอบรมสัมมนา จดัให้เยี่ยมชมหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีความ
เป็นเลิศดา้นต่างๆ และท่ีส าคญัคือ ควรเปิดโอกาสให้ครูทุคนไดเ้รียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความแตกต่าง
และตามความถนดัของแต่ละบุคคล 

1.4 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการจดัการความรู้ดา้นการก าหนดความรู้  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กบั
ผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ มี
การจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบดา้นต่างๆในโรงเรียน มีการส ารวจและรวบรวมรายช่ือองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินงานของโรงเรียน มีการจดัล าดบัความส าคญัขององคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน มีการจดัท า
รายช่ือ ฐานความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน 
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1.5 ผลการวเิคราะห์ขั้นตอนการจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กบั
ผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ มี
การคน้หาและรวบรวมจัดเก็บความรู้จากครูภายในโรงเรียนท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญโดยตรง มีการจา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มาเป็นท่ีปรึกษาในโรงเรียน มีการให้ทุนสนบัสนุนให้กบัครูเพ่ือพฒันา
ความรู้ตามความเช่ียวชาญ มีการสอบถามความรู้โดยใชก้ระบวนการสอนงานโดยผูมี้ประสบการณ์ มีการเรียนรู้
จากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืนภายนอกโรงเรียน 

1.6 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการจดัการความรู้ดา้นการสร้างความรู้  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กับ
ผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ มี
กระบวนการกลัน่กรองและตรวจสอบความถูกตอ้งท่ีจะน าไปใชใ้นการท างาน มีการปรับปรุงและจดัท ามาตรฐาน
ของขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัภายในโรงเรียน มีการพฒันาและสร้างความรู้ร่วมกนักบัโรงเรียนเครือข่าย มีรูปแบบการ
สร้างความรู้โดยการเขียนแนวทางการท างานท่ีเป็นเลิศออกมาเป็นเอกสารเพ่ือใชเ้ป็นคู่มือในการท างาน 

1.7 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บความรู้ให้ระบบ จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้ง
กนั กล่าวคือ มีการก าหนดนโยบายในการจดัเก็บองคค์วามรู้เพ่ือใชใ้นการท างานและการเรียนรู้อยา่งชดัเจน มีการ
ก าหนดให้โรงเรียนวางระบบจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ีง่ายต่อการน าไปใช ้มีการก าหนดให้โรงเรียนมีการจดัเก็บ
ความรู้ท่ีสร้างใหม่ไดอ้ย่างเป็นหมวดหมู่และเก็บลงในฐานขอ้มูลอย่างเป็นระบบ และมีการจดัระบบความรู้ท่ี
จ าเป็นต่อการท างานอยา่งเป็นระบบเพ่ือใหค้รูทุกคนสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดง่้าย 

1.8 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการความรู้ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากขอ้มูลการ
สัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้ง
กนั กล่าวคือ มีการจดัท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ครูเขา้ถึงและใชค้วามรู้ไดอ้ยา่งสะดวก มีการจดัตั้ง
หน่วยงานหรือช่องทางส าหรับการรับขอ้ซกัถามความรู้และมีการตอบกลบัโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีกระบวนการส่งมอบ
ความรู้ท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการท างานให้ครูภายในโรงเรียน มีการจดัประชุมหรือจดักิจกรรมเพ่ือแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั มีการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัภายในและภายนอกโรงเรียน มี
การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงานจากผูบ้ริหาร 

1.9 ผลการวเิคราะห์ขั้นตอนการจดัการความรู้ดา้นการน าความรู้ไปใช ้จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กบั
ผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ มี
การน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชเ้พ่ือปรับปรุงการท างาน และพฒันาตนเอง มีการน าความรู้ท่ีไดไ้ปสร้างให้เกิด
เป็นนวตักรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัโรงเรียนจนไดรั้บการยอมรับหรือรางวลัระดบัประเทศ 

1.10 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการติดตามและประเมินผลจากขอ้มูลการ
สัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้ง
กนั กล่าวคือ มีการน าการจดัการความรู้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลงานประจ าปี มีการก าหนดตวัช้ีวดั
ส าหรับการประเมินผลดา้นการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน มีการติดตามผลการปฏิบติังานและน าผลท่ีไดม้าใชเ้พื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพของการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเช่ือมโยงกบักระบวนการจดัการ
ความรู้ มีการประเมินผลงานโดยค านึงถึง "การใชค้วามรู้" ทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล 
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์แนวทางการจดัการความรู้โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 149 คน (ร้อยละ58.2) รองลงมาเป็น

เพศชาย จ านวน 107 คน (ร้อยละ41.8) อาย ุ26 - 30 ปี จ านวน 118 คน (ร้อยละ46.1) รองลงมาเป็นอาย ุ20 - 25 ปี 
และอาย ุ31 - 35 ปี เท่ากนั จ านวน 50 คน (ร้อยละ19.5) และน้อยท่ีสุดคือ อายุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน (ร้อยละ
3.1) สถานภาพปัจจุบนัเป็นครู จ านวน 229 คน (ร้อยละ89.5) รองลงมาเป็นครูอตัราจา้ง จ านวน 27 คน (ร้อยละ
10.5) ประสบการณ์ท างาน 5 - 10 ปี จ านวน 158 คน (ร้อยละ61.7) รองลงมาเป็นประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี 
จ านวน 42 คน (ร้อยละ16.4) และนอ้ยท่ีสุดคือ ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี จ านวน 8 คน (ร้อยละ3.1) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการด าเนินงานการจดัการความรู้ของ
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อประเด็นการ

จดัการความรู้ดา้นองคป์ระกอบการจดัการความรู้ 

องค์ประกอบด้านการจดัการความรู้ 
ผู้รับผดิชอบด้านการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 

x̅ S.D. แปลผล ล าดบั 
ดา้นบุคคล 4.11 .767 มาก 3 

ดา้นเทคโนโลย ี 4.29 .768 มาก 1 

ดา้นการเรียนรู้ 4.17 .737 มาก 2 

รวม 4.19 .693 มาก   
 
จากตารางภาพรวมความคิดเห็นดา้นองค์ประกอบการจดัการความรู้ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่า ประเด็นองค์ประกอบการจัดการความรู้อยูในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19 S.D. .693) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบวา่ ดา้นเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมี (ค่าเฉล่ีย 4.29 S.D. .768) รองลงมา คือ ดา้นการเรียนรู้โดยมี (ค่าเฉล่ีย 
4.17 S.D. .737) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นบุคคลโดยมี (ค่าเฉล่ีย 4.11 S.D. .767) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อประเด็นการ
จดัการความรู้ดา้นขั้นตอนการจดัการความรู้ 

ขั้นตอนการจดัการความรู้ 
ผู้รับผดิชอบด้านการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 

x̅ S.D.  แปลผล ล าดบั 
ดา้นการก าหนดความรู้ 3.99 .828 มาก 7 
ดา้นการแสวงหาความรู้ 4.09 .810 มาก 3 
ดา้นการสร้างความรู้ 4.05 .790 มาก 5 
ดา้นการจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ 4.00 .843 มาก 6 
ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.10 .782 มาก 2 
ดา้นการน าความรู้ไปใช ้ 4.12 .783 มาก 1 
ดา้นการติดตามและประเมินผล 4.09 .774 มาก 4 

รวม 4.06 .737 มาก  
 
 จากตารางภาพรวมความคิดเห็นดา้นขั้นตอนการจดัการความรู้ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 
ประเด็นขั้นตอนการจดัการความรู้อยใูนระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 406 S.D. .737) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการ
น าความรู้ไปใช ้มีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมี (ค่าเฉล่ีย 4.12 S.D. .783) รองลงมา คือ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยมี (ค่าเฉล่ีย 4.10 S.D. .782) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดความรู้โดยมี (ค่าเฉล่ีย 3.99    
S.D. .828) 
  

6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ โรงเรียนไดมี้การน าเอาองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้มา
ใชใ้นการบริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย ดา้นบุคคล ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิจารณ์ 
พานิช (2547) กล่าวว่า จดัการความรู้ประกอบไปดว้ยสามส่วนใหญ่ๆ ท่ีส าคญั ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเลยคือ บุคคล 
ความรู้มกัเกิดจากประสบการณ์ในการท างาน การสะสมประสบการณ์จะอยู่ในตวัคน คนถือเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัในการจดัการความรู้ แต่การจดัการความรู้จะเกิดไม่ไดเ้ลยถา้ขาดเทคโนโลยีซ่ึงจะเป็นการส่ือสร้างช่อง
ทางการเก็บองคค์วามรู้ และส่วนท่ีสามคือตวักระบวนการเรียนรู้ในการจดัการความรู้ กระบวนการในการจัดการ
ความรู้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้การท างานร่วมกนั การสอนการท างาน การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 
ทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการการจดัการความรู้ ฉะนั้นการจดัการความรู้ จึงประกอบดว้ย 3 ส่วนประกอบ คือ บุคคล 
เทคโนโลย ีและกระบวนการเรียนรู้ นอกจากดา้นองคป์ระกอบแลว้โรงเรียนยงัมีขั้นตอนในการบริหารจดัการโดย
น าเอาขั้นตอนการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการเช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) การก าหนดความรู้ 2) การ
แสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6) การน าความรู้
ไปใช ้และ 7) การติดตามและประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิมล หรรษาภิรมยโ์ชค (2550) กล่าววา่ ในยคุของ
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถขบัเคล่ือนดว้ยการใชค้วามรู้ ส าหรับ
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ความเจริญต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้ นมาจากการใช้นวตักรรมท่ีพัฒนาด้วยปัญญาและความรู้เป็นฐานอันส าคัญยิ่ง 
โดยเฉพาะองคก์รทางการศึกษาสามารถน าความรู้มาพฒันาการด าเนินงานหรือนวตักรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ส าหรับการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) การก าหนดความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บความรู้ให้เป็น
ระบบ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6) การน าความรู้ไปใช ้และ 7) การติดตามและประเมินผล  
 ผลการศึกษาแนวทางการจดัการความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอองค์ประกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคคล 2)ดา้น
เทคโนโลยี และ 3) ด้านการเรียนรู้ จากผลการวิจัย พบว่า ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมาก ท าให้ทราบได้ว่า ทุก
องคป์ระกอบเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินการจดัการความรู้ใหป้ระสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียน สามารถอภิปรายในประเด็นดงัต่อไปน้ี กระบวนการจดัการ
ความรู้ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5  จงัหวดัอ่างทอง 
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บ
ความรู้ให้เป็นระบบ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6) การน าความรู้ไปใช ้และ 7) การติดตามและประเมินผล จาก
ผลการวิจัย พบว่า ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมากท าให้ทราบได้ว่า ทุกขั้นตอนเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินการ
จดัการความรู้ใหป้ระสบความส าเร็จ  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจดัการความรู้ในสถานศึกษาควรเพ่ิมการ
จดัการความรู้ โดยน าการจดัการความรู้ไปปฏิบัติ จดัท าแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้ ประเมินกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ เพื่อให้กระบวนการจดัการความรู้มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

(2) ผู ้บริหารและผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการจัดการความรู้ในสถานศึกษาควรให้
ความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร การเรียนรู้ระหว่างกันในสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้การ
สบัเปล่ียนงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคล และควรด าเนินการจดัท าส่ือมลัติมีเดียใหมี้ความรู้
หลากหลาย ครบถว้น และส่งเสริมใหบุ้คลากรสืบคน้ความรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคใน การจดัการความรู้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพฒันา และปรับปรุงสถานศึกษาให้มีการจดัการรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เพ่ือน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

(2) ควรศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ของโรงเรียน เช่น การ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training) ระบบฐานข้อมูล โดยให้มีการ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ สามารถใชแ้ละเขา้ถึงไดง่้าย  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1 ) ศึกษาการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามแนว
ทางการพฒันาทีมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2 ) เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ของผูฝึ้กสอนในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลใน
ระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3 ) เพ่ือพฒันากลยทุธ์ในดา้นกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 1. ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 80 คน (จ านวน
ทั้งหมด) 2. นกักีฬาบาสเกตบอลระดบัอุดมศึกษา จ านวน 135 คน ทีม ชาย 80 คน ทีมหญิง 55 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั 1. แบบสอบถามนักกีฬาและผูฝึ้กสอน/ผูช่้วยผูฝึ้กสอนเก่ียวกบัการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลใน
ระดบัอุดมศึกษา 2. แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบักลยทุธ์การจดัการทีมของผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลระดบัอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ  เป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์โดย ใชส้ถิติร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า   1 ) การบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีม
กีฬาสู่ความเป็นเลิศมีดงัน้ี  1.1 ความคิดเห็นของนกักีฬาอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามรายดา้นดงัน้ี ดา้นการ
บริหารจดัการตามทฤษฎี POSDCoRB ดา้นการจดัสวสัดิการ ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนักกีฬา และดา้นการ
พฒันาบุคลากรและนกักีฬา 1.2 ความคิดเห็นของผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตาม
รายดา้นดงัน้ี ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนกักีฬา ดา้นการพฒันาบุคลากรและนกักีฬา ดา้นการบริหารจดัการตาม
ทฤษฎี POSDCoRB และดา้นการจดัสวสัดิการ  

2) ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์ของผูฝึ้กสอนตามแนวทางการพฒันาการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในการ
พัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการทีมกีฬา
บาสเกตบอลตามทฤษฎี POSDCoRB มีการก าหนดเป้าหมายในการแข่งขนัและวางแผนร่วมกนัชดัเจนก่อนการ

mailto:Thidamhew@gmail.com
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แข่งขนั รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกให้เขา้มาสนบัสนุนทีมกีฬาอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการสรร
หาและคดัเลือกนักกีฬา คดัเลือกนักกีฬาจากประสบการณ์ ความสามารถ และโรงเรียนในเครือของสังกดั การ
พฒันาบุคลากรและนกักีฬา ให้มีการส่งเสริมผูฝึ้กสอนไปจดัอบรมการพฒันา ฝึกทกัษะและความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลและน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากีฬาบาสเกตบอล และ
ดา้นการจดัสวสัดิการ มีการสนบัสนุนดา้นการศึกษา เงินรางวลั และการจดัหางานใหก้บันกักีฬา  

3) การพฒันากลยทุธ์ในดา้นกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ดา้น  
1. ดา้นการบริหารจดัการดา้นกีฬากีฬาบาสเกตบอลเพ่ือความเป็นเลิศ มีการก าหนดกลยุทธ์และ

เป้าหมายร่วมกนัภายในทีมกีฬาบาสเกตบอลวา่ทุกรายการท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งไดรั้บรางวลั 1- 3 และมี
การประเมินผลแผนงานตลอดทุกคร้ังท่ีมีการแข่งขนั รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกใหเ้ขา้
มาสนบัสนุนทีมกีฬาเพ่ือฝึกซอ้มอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งเสนองบประมาณจดัท าแผนระยะสั้นและระยะยาว 

2. ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนกักีฬา คดัเลือกนกักีฬาจากประสบการณ์ ความสามารถตามต าแน่ง
การเล่นท่ียงัขาดแคลนภายในทีม 

3. ด้านการพฒันาบุคลากรและนักกีฬา จัดการอบรม ฝึกทักษะ ความสามารถท่ีจ าเป็น และน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยกุต์ใชใ้นกีฬาบาสเกตบอล โดยน าผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเขา้มาฝึกฝนและให้ความรู้
เพ่ิมเติมกบัผูฝึ้กสอนและนกักีฬา 

4. ดา้นการจดัสวสัดิการ สนับสนุนเงินรางวลั ท่ีพกั ชุดแข่งขนั การจดัหางานให้กบันักกีฬา และ
สนบัสนุนใหมี้การศึกษาต่อท่ีสูงข้ึนใหก้บันกักีฬาท่ีมีผลงานดีเด่น 
 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การพฒันากีฬาบาสเกตบอล, การบริหารทีมของผูฝึ้กสอน, ความเป็นเลิศ  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to propose 1) the study of optimizing the methods of basketball 

team management in higher education institutions for achieving excellence effects in basketball development 2) 
the analysis of strategy of the coaching team in higher education for achieving excellence effects in basketball 
development, and 3) the development of strategy for achieving excellence for basketball in higher education. 
The sample of this study are 1. 80 coaches and assistant coaches of basketball teams in higher education (total) 
2. 135 basketball players in higher education, 80 male players and 55 female players. Tools in this study are 1. 
Questionnaires for basketball coaches, assistant coaches and players about team management in higher 
education, and 2 . interview form about the strategy of team management in higher education. The data was 
analyzed by using statistics, standard deviation and content analysis.  

The research finding were as follows: 
1 basketball players' opinion for success are as follows; The POSDCoRB theory management, 

Welfare management, Player selection procedures, players and staff development. 2 Coaching team opinion are 
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as follows; player selection procedure, players and staff development, The POSDCoRB theory management, 
welfare management. 

The strategy analysis results of excellence basketball team management in higher education are 
inclusive of having team management according to the POSDCoRB theory, setting clear goal for the 
competition, planning together among coaching team, athletes and institution, having regular trainings, 
coordinating with internal and external agencies to support the team continuously and selecting athletes from 
their experiences and skills from the affiliated school. 
 
KEYWORDS: Strategy for Excellence in Basketball, Staff Management, Excellence 

 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การกีฬาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาทุกๆดา้น การกีฬาช่วยพฒันา
สติปัญญาโดยใชก้ระบวนการวางแผนการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล การคิดแกปั้ญหาต่างๆอยา่งรอบคอบ ตลอดทั้ง
ความถูกตอ้งและแม่นย  า การพฒันาด้านสังคมจะช่วยท าให้รู้จกัเคารพในกติกาและความสามคัคีในหมู่คณะ 
ตลอดจนการเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีต่อสงัคม  

สมบติั กาญจนกิจ (2553) ไดท้ าการวจิยัเก่ียวกบัการวางแผนในการส่งเสริมพฒันากีฬาให้เจริญกา้วหนา้ 
ทดัเทียมเท่ากบันานาประเทศนั้น จะตอ้งมีการปูพ้ืนฐานท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั และตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย และมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศท่ี จะตอ้งมีการพฒันาและเตรียมการอยา่งเป็น
ระบบ จะเห็นได้ว่า การเล่นกีฬามีความส าคัญส าหรับการพัฒนานักศึกษาโดยมีหลักในการพัฒนากีฬา
มหาวทิยาลยั และการส่งเสริมกีฬาไว ้2 แนวทาง คือ 1. กีฬาเพ่ือสุขภาพ ( Sports for Health) 2. กีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ ( Sports for Excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันากีฬาของสถาบนัสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ และกีฬา
บาสเกตบอลถือเป็นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมและสนใจเล่นกันมาก เพราะบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ี
สนุกสนาน สามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั อีกทั้งบาสเกตบอลยงัเป็นกีฬาท่ีไดบ้รรจุเขา้ไปในการแข่งขนัโอลิมปิก 
เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส์ ส าหรับประเทศไทยก็มีการจดัใหก้ารแข่งขนับาสเกตบอลกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย  

โดยท่ีการบริหารทีมกีฬานั้นถือเป็นหัวใจส าคญัของการเตรียมทีมนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั เพื่อเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถภาพให้เกิดความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจของนกักีฬาและมีความสามรถ
ในการเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล รวมถึงการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ผูป้กครอง 
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะส่งเสริมใหน้กักีฬามีความสมบูรณ์จนถึงขีดสุดและจะส่งผลใหน้กักีฬาเป็นเลิศในการแข่งขนัได ้
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์การพฒันากีฬาบาสเกตบอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
ระดบัอุดมศึกษา เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาทีมกีฬาชนิดอ่ืนๆ ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีมกีฬาสู่ความ

เป็นเลิศ 
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2. เพ่ือวเิคราะห์กลยทุธ์ของผูฝึ้กสอนในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3.  เพ่ือพฒันากลยทุธ์ในดา้นกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ระยะที่ 1  ศึกษาการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีมกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลสู่ความเป็นเลิศใน

ระดบัอุดมศึกษา 
2. เก็บขอ้มูลกบัผูฝึ้กสอนและนกักีฬาในระดบัอุดมศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม 

ระยะที ่2  เพ่ือวเิคราะห์กลยทุธ์ในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
1. น าผลท่ีได้จากการสอบถามมาท าเป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลกับผู ้ฝึกสอนกีฬาใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2 
2. เก็บขอ้มูลกับผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนโดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์กลยุทธ์ของทีมท่ี

ไดรั้บรางวลั 
 

  การสรรหาและ
คดัเลือกนกักีฬา 

การจดัหลกัสูตรพฒันา 

การบริหารจดัการตาม
ทฤษฎี POSDCoRB 

 

กลยทุธ์การพฒันากีฬา
บาสเกตบอลเพื่อความ

เป็นเลิศใน
ระดบัอดุมศึกษา 

 

ระบบสวสัดิการ 
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ระยะที ่3 เพ่ือพฒันากลยทุธ์ในดา้นกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
1. น ากลยทุธ์ท่ีไดม้าสงัเคราะห์เพ่ือพฒันากลยทุธ์ดา้นกีฬาบาสเกตบอล 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
กลุ่มท่ี 1 ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษา จาก 40 ทีม ประกอบดว้ย 

ทีมชาย 24 ทีม ทีมหญิง 16 ทีม  มีจ านวนทีมละ 2 คน รวม 80 คน  
กลุ่มท่ี 2 นกักีฬาบาสเกตบอลระดบัอุดมศึกษา จ านวน 200 คน จาก 40 ทีม ทีมชาย 24 ทีม ทีมหญิง 16 

ทีม จ านวนทีมละ 5 คน  
กลุ่มตวัอย่าง  
ส่วนที่ 1 : กลุ่มท่ี 1 ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษา จาก 40 ทีม 

ประกอบดว้ย ทีมชาย 24 ทีม ทีมหญิง 16 ทีม  มีจ านวนทีมละ 2 คน จ านวน 80 คน (จ านวนทั้งหมด) 
กลุ่มท่ี 2 นกักีฬาบาสเกตบอลระดบัอุดมศึกษา จ านวน 135 คน 
ส่วนที่ 2 : กลุ่มท่ี 3 ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษา ท่ีไดรั้บรางวลั

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2 ใน 3 ปียอ้นหลงั จ านวน 8 คน 
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

1. การบริหารจดัการตามทฤษฎี POSDCoRB ดงัน้ี  
P – (Planning) การวางแผน , O - (Organizing) การจดัการทีม  
S - (Staffing) การจดับุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี , D - (Directing) การอ านวยการ  
Co - (Coordinating) การประสานงาน , R – (Reporting) การรายงาน 
B - (Budgeting) งบประมาณ 

2. การสรรหาและคดัเลือกนกักีฬา 
3. การจดัหลกัสูตรพฒันา 
4. ระบบสวสัดิการ 

 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบบสอบถามนักกีฬาและผู ้ฝึกสอน/ผู ้ช่วยผู ้ฝึกสอนเก่ียวกับการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลใน

ระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม  เป็นชนิดเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง 

ประสบการณ์การเป็นผูฝึ้กสอน  
ตอนท่ี 2 การศึกษาการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีมกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นชนิดค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบักลยทุธ์การจดัการทีมของผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ  เป็นแบบสมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
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คุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น (Reliability) มากกว่า 0.70 ผลคุณภาพด้านความเช่ือมั่น 
(Reliability) มีค่าเท่ากบั 0.96  โดยดา้นการบริหารจดัการตามทฤษฎี POSDCoRB มีค่าเท่ากบั 0.95 ดา้นการสรร
หาและคดัเลือกนักกีฬา มีค่าเท่ากับ 0.76 ดา้นการพฒันาบุคลากรและนักกีฬามีค่าเท่ากับ 0.90 และด้านการจัด
สวสัดิการ มีค่าเท่ากบั 0.87 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

2. นัดหมายกับกลุ่มตัวอย่างและแจกแบบสอบถามให้กับผู ้ฝึกสอนและผู ้ช่วยผู ้ฝึกสอนกีฬา

บาสเกตบอล จ านวน 80  คน และนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา จ านวน 130 ชุด ตามกลุ่มตวัอย่างท่ี

ออกแบบไว ้

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้จิยั 

4. หลงัจากนั้น จึงน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลและท าเป็นแบบสัมภาษณ์กลยทุธ์ของผูฝึ้กสอนในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ 

5. นัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือขอสัมภาษณ์ ตามวนั เวลา ท่ีสะดวก และขอบันทึกขอ้มูลการ

สมัภาษณ์ 

6. ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตามท่ีนัดหมายไว ้โดยส่งแบบสัมภาษณ์ให้กลุ่มเป้าหมาย

ล่วงหนา้ เพ่ือจดัเตรียมขอ้มูลในการใหส้มัภาษณ์ 

7. หลงัจากนั้น จึงน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลยทุธ์ของผูฝึ้กสอนในการพฒันากีฬาบาสเกตบอล

ในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศมารวบรวมจดัพิมพ ์ 

8. สรุปกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูฝึ้กสอน 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ระยะท่ี 1  การศึกษาการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีมกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ จากแบบสอบถามวเิคราะห์โดย ใชส้ถิติร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ระยะท่ี 2  เพ่ือวเิคราะห์กลยทุธ์ในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ 
ระยะท่ี 3 เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในด้านกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยการ

วเิคราะห์เน้ือหาจากแบบสมัภาษณ์ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
1 ) การบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีมกีฬาสู่ความเป็นเลิศมี

ดงัน้ี 
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1.1 ความคิดเห็นของนักกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามรายด้านดังน้ี ด้านการบริหาร
จดัการตามทฤษฎี POSDCoRB ดา้นการจดัสวสัดิการ ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนักกีฬา และดา้นการพฒันา
บุคลากรและนกักีฬา  

1.2 ความคิดเห็นของผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามรายดา้นดงัน้ี 
ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา ด้านการพฒันาบุคลากรและนักกีฬา ด้านการบริหารจัดการตามทฤษฎี 
POSDCoRB และดา้นการจดัสวสัดิการ 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอล 

ดา้น 
นกักีฬา ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอน 

�̅� S.D. แปล
ผล 

ล าดบั �̅� S.D. แปล
ผล 

ล าดบั 

1. การบริหารจดัการตาม
ทฤษฎี POSDCoRB 

4.05 .583 มาก 1 3.98 .476 มาก 3 

2. การสรรหาและคดัเลือก
นกักีฬา 

3.99 .620 มาก 3 4.18 .537 มาก 1 

1. การพฒันาบุคลากรและ
นกักีฬา 

3.95 .749 มาก 4 4.06 .719 มาก 2 

4. การจดัสวสัดิการ 4.00 .795 มาก 2 3.94 .806 มาก 4 
รวม 4.02 .592 มาก  3.98 .490 มาก  

 
จากตารางพบวา่ ความคิดเห็นการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลของผูฝึ้กสอนในความเห็นของนกักีฬาใน

ระดบัอุดมศึกษา พบวา่ ผูฝึ้กสอนมีการบริหารทีมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� 4.02 S.D. .592) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นการบริหารจดัการตามทฤษฎี POSDCoRB มีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมี (�̅� 4.05 S.D. .583) รองลงมา คือ ดา้นการ
จดัสวสัดิการ โดยมี (�̅� 4.00 S.D. .795) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การพฒันาบุคลากรและนกักีฬา โดยมี  
(𝒙 ̅3.95 S.D. .749) 

ความคิดเห็นการบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลของผูฝึ้กสอนในความเห็นของผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผู ้
ฝึกสอนในระดบัอุดมศึกษา พบวา่ ผูฝึ้กสอนมีการบริหารทีมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� 3.98 S.D. .490) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนักกีฬา มีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมี �̅� 4.18 S.D. .537) รองลงมา คือ ดา้นการ
พฒันาบุคลากรและนักกีฬา โดยมี (�̅� 4.06 S.D.  .719) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การจดัสวสัดิการโดยมี  
(�̅� 3.94 S.D. .806) 

2) การวิเคราะห์กลยทุธ์ของผูฝึ้กสอนในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
มี 4 กลยทุธ์  
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กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านกีฬากีฬาบาสเกตบอลเพื่อความเป็นเลิศ มีการก าหนดเป้าหมายใน
การแข่งขนัและวางแผนร่วมกนั ระหว่างผูฝึ้กสอน นกักีฬา และสังกดั ชดัเจนก่อนการแข่งขนั และฝึกซ้อมอยา่ง
สม ่าเสมอ รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกใหเ้ขา้มาสนบัสนุนทีมกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ 2 การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา โดยคดัเลือกนักกีฬาจากประสบการณ์ ความสามารถ และ
โรงเรียนในเครือของสงักดั ตามต าแหน่งท่ีขาดแคลน 

กลยุทธ์ที ่3 การพฒันาบุคลากรและนักกีฬา มีการส่งเสริมใหผู้ฝึ้กสอนไปจดัอบรมการพฒันา ฝึกทกัษะ
และความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอลและน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันากีฬาบาสเกตบอล 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดสวัสดิการ มีการสนบัสนุนดา้นการศึกษา เงินรางวลั ท่ีพกั  และการจดัหางานให้กบั
นกักีฬาในสงักดั 

3) การพฒันากลยุทธ์ในดา้นกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จะประกอบดว้ย 4               
กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี 

กลยทุธ์ท่ี 1 การบริหารจดัการดา้นกีฬากีฬาบาสเกตบอลเพ่ือความเป็นเลิศ 
มีการตั้ งเป้าหมายร่วมกันภายในทีม มีการจ าท าแผนงานประจ าปีท่ีมีความชัดเจน ก าหนดแผนการ

ฝึกซ้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมอยา่งชดัเจน เพ่ือน าไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกพร้อมเสนองบประมาณในเร่ืองของอุปกรณ์การฝึกซอ้มต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ี 2 การสรรหาและคดัเลือกนกักีฬา 
ก าหนดเกณฑ์  และก าหนดวันคัดเลือกนักกีฬา โดยมีหลากหลายวิธี ท่ีจะคัดเลือกนักกีฬาท่ี มี

ความสามารถและให้โอกาสกบัผูท่ี้มาคดัเลือกทุกคน รวมไปถึงการใชผ้ลงานจากการแข่งขนัในรายการต่างๆ เป็น
ส่วนหน่ึงในการคดัเลือก โดยแต่ละสังกดัจะมีโรงเรียนในเครือท่ีสนบัสนุนนกักีฬา และท าขอ้ตกลงกนัในดา้นผู ้
ฝึกสอนและนกักีฬาโดยจะวางแผนรับนกักีฬาทุกปี 

กลยทุธ์ท่ี 3 การพฒันาบุคลากรและนกักีฬา 
จดัท าโครงการพฒันาและสนบัสนุนนกักีฬาและผูฝึ้กสอน ส่งเสริมบุคลากรไปอบรมเร่ืองการฝึกทกัษะ

ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอล และให้ความรู้แก่ผูป้กครองเพ่ือพฒันานกักีฬา ส่งเสริม
ใหน้ าวทิยาศาสตร์การกีฬามาประยกุตใ์ชก้บักีฬาบาสเกตบอลอยา่งสม ่าเสมอ 

กลยทุธ์ท่ี 4 การจดัสวสัดิการ 
จัดท าแผนงานประจ าปีเสนอกับสังกัดอย่างชัดเจน ของบประมาณท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 

รวมถึงอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม มีการจัดทุนการศึกษา และจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้กับนักกีฬา เช่น ค่า
รักษาพยาบาล การจดัหางานท่ีมัน่คง และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติของนกักีฬาและผูฝึ้กสอน รวมถึงเงินรางวลัอดัฉีด
เพ่ิมใหก้บันกักีฬาท่ีมีผลงานดีเด่น 

 

6. อภิปรายผล  
 1 ) การบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการพฒันาทีมกีฬาสู่ความเป็นเลิศมีดงัน้ี 
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1.1 การบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของนักกีฬาอยูใ่นระดบั
มาก โดยเรียงล าดบัตามรายดา้นดงัน้ี ดา้นการบริหารจดัการตามทฤษฎี POSDCoRB ดา้นการจดัสวสัดิการ ดา้น
การสรรหาและคดัเลือกนกักีฬา และดา้นการพฒันาบุคลากรและนกักีฬา  

1.2 การบริหารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผู ้
ฝึกสอนอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามรายดา้นดงัน้ี ด้านการสรรหาและคดัเลือกนักกีฬา ดา้นการพฒันา
บุคลากรและนกักีฬา ดา้นการบริหารจดัการตามทฤษฎี POSDCoRB และดา้นการจดัสวสัดิการ 
 2) ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ของผูฝึ้กสอนในการพฒันากีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ และ 3) การพฒันากลยทุธ์ในดา้นกีฬาบาสเกตบอลในระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ดา้น  

1. ด้านการบริหารจัดการทีมกีฬาบาสเกตบอลตามทฤษฎี POSDCoRB พบว่า มีการก าหนด
เป้าหมาย และมีการวางร่วมแผนกนัทุกคร้ังก่อนการแข่งขนั และมีการก าหนดระยะเวลาของการฝึกซ้อม รวมถึงมี
การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เขา้มาสนับสนุนทีมกีฬา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พจนา สุจริตวิบูลย ์
(2550) กล่าวว่า การท าทีมตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของทีมว่าต้องท าเพ่ืออะไร และมีการแบ่ง
ช่วงเวลาการฝึกซอ้ม และหาบุคลากรท่ีใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมในเร่ืองของงบประมาณและการเรียน 

2. ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนกักีฬา พบวา่ ก าหนดเกณฑ ์และก าหนดวนัคดัเลือกนกักีฬา โดยมี
หลากหลายวิธีท่ีจะคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถและให้โอกาสกับผูท่ี้มาคดัเลือกทุกคน รวมไปถึงการใช้
ผลงานจากการแข่งขนัในรายการต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงในการคดัเลือก โดยแต่ละสังกดัจะมีโรงเรียนในเครือท่ี
สนับสนุนนกักีฬาโดยจะวางแผนรับนกักีฬาทุกปี สอดคลอ้งกบั ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2540) กล่าววา่ อยา่งไรก็
ตาม การคดัเลือกนกักีฬาส่วนใหญ่มีหลกัการคลา้ย ๆ กนัและใชว้ิธีการคดัเลือกท่ีหลากหลายและใชข้อ้มูลหลาย ๆ 
ดา้นในการพิจารณาคดัเลือก เพ่ือเตรียมนกักีฬาท่ีสามารถพฒันาทั้งร่างกายและทกัษะมาทดแทน 

3. ดา้นการพฒันาบุคลากรและนกักีฬา พบวา่ มีการจดัอบรมสมัมนาโดยทีมผูฝึ้กสอนและนกักีฬาท่ี
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย อีกทั้งไดส่้งผูฝึ้กสอนไปอบรมเพื่อพฒันาความรู้เพ่ิมเติม 
และมีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยกุตใ์ชใ้นกีฬาบาสเกตบอลเพ่ือให้นกักีฬามีความพร้อมในการเขา้ร่วม
การแข่งขนั สอดคลอ้งกบั การกีฬาแห่งประเทศไทย (2551) กล่าวว่า การพฒันาบุคลากรกีฬาเป็นกระบวนการ
ปฏิบติัในการพฒันาบุคลากรทางการกีฬา ประกอบดว้ย การฝึกอบรม การฝึกปฏิบติั การสอบเล่ือนระดบั และการ
ฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ ใหมี้จ านวนเพียงพอต่อการพฒันาความรู้ เพ่ิมเติม ของการ
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 4. ดา้นการจดัสวสัดิการ พบว่า สนับสนุนค่าเบ้ียเล้ียง เงินรางวลั และสนบัสนุนดา้นการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนใหก้บันกักีฬาท่ีมีผลงานดีเด่น และเป็นนกักีฬาทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทยจะไดรั้บทุนศึกษาต่อ 
ในระดบับณัฑิตศึกษาต่อไปทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จรวยพร ธรณินทร์ (2550 ) กล่าวว่า แผนงานส่งเสริมและ
พฒันาการกีฬานนัทนาการของส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ   และแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี  3 เก่ียวกับยุทธศาสตร์ในการพฒันาการ พลศึกษาและกีฬาในระบบการศึกษา  ขอ้ 4 ท่ีว่าจัดทุนการศึกษา  
ให้กบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีพรสวรรคด์า้นการกีฬา และพฒันาสู่การเป็นนักกีฬาชา้งเผือกท่ี
สามารถเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั  โดยมีระบบดูแลและสอนเสริมท่ีดีเพียงพอท่ีจะท าให้นักกีฬาทุกคนเรียน
ส าเร็จ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ดา้นการบริหารทีมกีฬาตามทฤษฎี POSDCoRB ควรมีการพฒันาการบริหารทีมอยา่งต่อเน่ืองให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) ดา้นการสรรหาและคดัเลือกนักกีฬา ควรมีวิธีการคดัเลือกนักกีฬาหลากหลายวิธี เพ่ือให้ได้
นกักีฬาท่ีมีทกัษะ และความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีขาดแคลน 

(3) ดา้นการพฒันาบุคลากรและนกักีฬา ควรมีการส่งเสริม พฒันาความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา
ในกีฬาบาสเกตบอล 

(4) ดา้นการจดัสวสัดิการ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการใหร้างวลั ยกยอ่งเชิดชูเกียรตินกักีฬาและผู ้
ฝึกสอนท่ีมีผลงาน และการจดัหางานท่ีมัน่คงใหก้บันกักีฬาในสงักดั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาเก่ียววทิยาศาสตร์การกีฬา และน ามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาทีมกีฬา

บาสเกตบอลสู่ความเป็นเลิศในระดบัอุดมศึกษาต่อไป 
(2) ควรมีการวจิยัศึกษาการติดตามและประเมินผลการใชก้ลยทุธ์การพฒันากีฬาบาสเกตบอลใน

ระดบัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ซ่ึงไม่อาจท่ีจะกล่าวไดท้ั้งหมด ผูว้ิจยั
ใคร่ขอขอบพระคุณ ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.สุพรรณี สมานญาติ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีกรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ข
เคร่ืองมือ อีกทั้งไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีถูกตอ้งมีความสมบรูณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ท่ีไดรั้บ จึงขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็นอยา่งสูง 

  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน และนกักีฬาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการให้ขอ้มูล และให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

  สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย ์เพ่ือน พ่ี น้อง ท่ีให้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ 
ดว้ยความรัก ความห่วงใย ความเขา้ใจดว้ยดีเสมอมา  และคอยให้ก าลงัใจมาโดยตลอด จนท าให้ผูว้ิจยัประสบ
ความส าเร็จในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพของเจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ
จดัการความรู้ดา้นประกนัคุณภาพท่ีมีต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาและ (2) เพื่อศึกษาผลของเจตคติของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 600 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัความคิดเห็นของผูเ้ห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างานในโรงเรียนประศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร พบว่า1)เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา การจดัการความรู้ดา้นประกัน
คุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ 2) เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการจดัการความรู้ดา้นประกนั
คุณภาพมีผลต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร มีผลต่อคุณภาพของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ค าส าคญั :  เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา การจดัการความรู้ การประกนัคุณภาพ คุณภาพของโรงเรียน
ประถมศึกษา  

 

ABSTRACT  
This research aims to (1) study the quality of attitudes of school administrators And (2) to study the 

effect of school administrators' attitudes and knowledge management on quality assurance in primary schools. 
The Office of the Private Education Commission Bangkok This research collected data from 600 
administrators, teachers and educational personnel of the primary schools under the Office of the Private 
Education Commission in Bangkok Metropolis. Analysis of data analyzed by computer. Program Statistics used 
in data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Research Results of the Executive Viewer Head of Learning Group Heads of departments by sex, age, 
education, work experience in school under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission, 
Bangkok. 1) Attitude of school administrators. Knowledge management in quality assurance And quality of 
elementary schools under the Office of the Private Education Commission. Bangkok And 2) the attitudes of the 
school administrators and the knowledge management on quality assurance affect the quality of the primary 
schools under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission. Bangkok The quality of the 
school was at the highest level. 

 
KEYWORDS :  The Effects of School Administrators’ Attitude and Knowledge Management about Quality 

Assurance on The Quality of Primary Schools  
 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  2545 ท่ีมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มี
จริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6 ) เพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน และระบบประกนัคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา 47) สถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางระบบการประเมินท่ีมีฐานการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยการแสวงหาแนวทางก ากบั ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึง
จะตอ้งมีการวางแผนก าหนดตวับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัเตรียมเอกสาร องคค์วามรู้ และวิสยัทศัน์
ในการมองประเด็นปัญหาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัช้ีวดัและสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลาย
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้การพฒันาตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินหรือตามตวัช้ีวดัเพ่ือใหผ้ลการประเมินเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีย ัง่ยืนและไดพ้ฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริงเพราะวา่คุณภาพของเด็กไทยในวนัน้ีคือผูใ้หญ่ใน
วนัหน้า  การก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคลากรทุกกลุ่มสาระ   ทุกฝ่าย ทุก
หน่วยงาน  ทั้งผูบ้ริหาร  ครู-อาจารย ์ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี  เพ่ือก่อใหเ้กิดกระบวนการการท างานแบบบูรณาการการ
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จดักิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  ดงันั้นการท างาน
แบบมีส่วนร่วม (มาตรา 48)  ทุกหน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจะตอ้งก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาลเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสงบสุข  การก าหนดระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการจดัท ารายการประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้
สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก ให้นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมเกิดความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา
วา่สามารถท่ีจะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  (ส านกังานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2542)                           
   ดงันั้นทุกสถานศึกษา ตอ้งมีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ เตรียมพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินการประกนัคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้อาจท าให้
ครูซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาระงานมากข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมี ความรู้ ปฏิกิริยา และ
ความ พร้อมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั  และกระตุน้ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา แสดง
พฤติกรรมออกมาซ่ึงอาจจะมีทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้สึกในดา้นบวกต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ก็จะส่งผลให้การด าเนินการสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีวางไวน้ าไปสู่การ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก     การประกันคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลประเมินคุณภาพภายในในช่วง 3 ปีท่ีผ่านของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จากผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความส าคญั และการจดัการ
ความรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพในโรงเรียนมีความส าคญั ถา้ทุกฝ่ายมีเจตคติท่ีดี ยอมรับเร่ืองประกนัคุณภาพยอ่ม
ท าใหเ้กิดการพฒันาในองคก์ร ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของของเจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ
จดัการความรู้ดา้นประกนัคุณภาพท่ีมีต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาระดับของเจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ และ

คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาผลของเจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการจดัการความรู้ดา้นประกนัคุณภาพท่ีมีต่อ

คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
 

        
 
            
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4.วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร  หัวหนา้กลุ่มสาระ หัวหนา้งาน

ฝ่ายต่างๆ จ านวน  600 คน และตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ 
จ านวน  65 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มโดยใชต้ารางการสุ่มตวัอยา่งของยามาเน่  

4.2 ตวัแปรท่ีศึกษามี 2 ตวัแปรไดแ้ก่ 1) ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 
การจดัการความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ 2) ตวัแปรตาม ประกอบดว้ยคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

4.3 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 8  เดือน(มกราคม-สิงหาคม  2559) 
4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5  ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ตอนท่ี 3 เจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ ตอนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะ  ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพและไดน้ าผลท่ีไดม้าหาค่า IOC (0.98)  
 4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี               
(1) ผูว้ิจยัไดท้ าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นกาจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ให้
ออกหนงัสือพร้อมแบบสอบถามไปพบผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ขอ้มูล  (2) ผูว้ิจยัน าหนังสือจากทางวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม น าหนังสือพร้อม
แบบสอบถามไปพบผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและ
ด าเนินการในการเก็บขอ้มูล               

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามรายขอ้แต่ละดา้น 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 1. เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา การจดัการความรู้ด้านประกันคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตวัแปรตาม 
          คือ คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรต้น 
 1. เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. การจดัการความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ 
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2. เจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพมีผลต่อคุณภาพของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร มีผลต่อคุณภาพ
ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

6. อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น

เพศของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงร้อยละ 23  อายขุองผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละช่วง
อายพุอๆกนัและไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาโทร้อยละ 
70.8 ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่มากกวา่ 10 ปีข้ึนไปร้อยละ 33 และต าแหน่งงานเป็นผูบ้ริหารร้อยละ 
47.7  

ตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยด้านความรู้เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการจดัการความรู้ดา้นประกนัคุณภาพและ
คุณ ภาพของโรง เรี ยนป ระถม ศึ กษ า สั งกัดส านั ก งาน คณ ะกรรมการ ส่ ง เส ริมก าร ศึ กษ าเอกชน
กรุงเทพมหานคร  ยกเวน้ 3 ประเด็นท่ีไม่ไดป้ฏิบติัคือ  การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและ 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเป็นการด าเนินงานจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น ๆ  มาตรฐานท่ีสามารถประเมินไดโ้ดยใชเ้กณฑ์ท่ีเป็นอตันัยเป็นลกัษณะของการ
ประกนัคุณภาพ  และส่ิงท่ีท าให้บุคลากรในสถานศึกษาไม่ตอ้งการรับการประเมิน  เน่ืองมาจากขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการประกนัคุณภาพ 

ตอนท่ี 3 เจตคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยด้านเจตคติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด  ส่วนในรายยอ่ยๆ  มากท่ีสุด
อยู่ทั้ งหมด 10 รายการ และในด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรแต่อยูท่ี่การวางนโยบายของผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบันอ้ย     

ตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ผลการวจิยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการจดัการความรู้ดา้นประกนัคุณภาพและ
คุณ ภาพของโรง เรี ยนป ระถม ศึ กษ า สั งกัดส านั ก งาน คณ ะกรรมการ ส่ ง เส ริมก าร ศึ กษ าเอกชน
กรุงเทพมหานคร  ยกเวน้ 3 ประเด็นท่ีไม่ไดป้ฏิบติัคือ  การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและ 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเป็นการด าเนินงานจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น ๆ    มาตรฐานท่ีสามารถประเมินไดโ้ดยใชเ้กณฑ์ท่ีเป็นอตันยัเป็นลกัษณะของการ
ประกนัคุณภาพ  และส่ิงท่ีท าให้บุคลากรในสถานศึกษาไม่ตอ้งการรับการประเมิน  เน่ืองมาจากขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการประกนัคุณภาพ 

ตอนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  ปัญหาอุปสรรคด้านความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา คือการประกนัคุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ีเป็นอตันยั  ไม่ตอ้งการรับการประเมินเน่ืองมาจากขาดความรู้
ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพ  ดา้นเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาคือเป็นการสร้างความยุง่ยาก
และ วุน่วาย เป็นการเพ่ิมภาระงานให้มากกวา่เดิม  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีดีไม่ไดม้าจากการมีส่วน
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ร่วม ของบุคลากรแต่อยูท่ี่การวางนโยบายของผูบ้ริหาร  มีการ เปล่ียนแปลงบ่อย  ตวับ่งช้ีต่างๆ ท าให้ผูส้อนขาด
อิสระในการจดัการเรียนการสอน และดา้นการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน  (P : Plan)ในการก าหนดงบประมาณและใชง้บประมาณอยา่งประสิทธิภาพและการจดัท าคู่มือหรือ
แนวทางการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (D : Do)ในการแลกเปล่ียนความรู้หรือวธีิการปฏิบติังาน
ท่ีได้จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ งภายใน/ภายนอกสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C : Check) ในการจัดสร้างและใช้เคร่ืองมือในการตรวจสอบ ประเมินผลตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน การก าหนดนิเทศติดตาม การด าเนินงานทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม เพ่ือ
เป็นการกระตุน้ และกระตุน้ให้มีการด าเนินงานตามแผน การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการประเมินแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ การตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน (A : Act) สถานศึกษาเปิดโอกาสอยา่งเตม็ท่ีใหท่้านเสนอ
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ เพ่ือพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  รักษาคุณภาพในการประกนั
คุณภาพการศึกษา และมีการพฒันาให้มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบ  ประเมินผลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการปฏิบติังาน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา PDCA ในการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C : Check) ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นสมควรท่ีจะไดรั้บการน ามาใชใ้นการแกไ้ข
ปรับปรุงเพ่ือเป็นการพฒันาเพ่ือใหผ้ลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สงักดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของครู  ประชากรได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในปี
การศึกษา 2559  รวมจ านวนประชากรทั้ งส้ิน 1,303 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชก้ารเทียบจากตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) เลือกโดยการสุ่มอยา่ง
ง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเองเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี  ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข
ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  ดา้นการส่งเสริมและพฒันา   ดา้นการคดักรองนกัเรียน และดา้นการส่งต่อ 
ตามล าดบั และ 2) ปัญหาในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  และเม่ือพิจารณา
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เป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดทุกดา้น เรียงตามล าดบัจากปัญหาน้อยไปหามากได้ดงัน้ี ดา้นการรู้จัก
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข ดา้นการส่งเสริมและพฒันา ดา้นการส่งต่อและดา้น
การคดักรองนกัเรียนตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study 1) the operation of  the student care and support system of 
schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office  and 2 )  the operating problems of  the 
student care and support system of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 by the 
opinions of teachers.  The population were 1303 teachers in schools under Suphanburi Primary Educational 
Service Area Office  in academic year 2016 ,sample were 302 teachers obtained by using simple random 
sampling technique.  The instrument was a five – rating – scales questionnaire with  constructed by 
researcher.The data were analyzed by using frequency, percent, mean and standard deviation   
  The results of the study were as follows: 1) the opinion of teachers toward the operation of the student 
care and support system of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office revealed total   
was at a high level and each aspect were practiced at the high level. Considering the mean score of each aspect, 
prevention and problems solving, knowing individual student, students promotion and development, student 
screening and and student transfer were in descending order. 2)  the operating problems of  the student care and 
support system of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 by the opinion of 
teachers revealed total was at a least  level  and each aspect  were  at the least  level.  Considering the mean 
score of each aspect, knowing individual student, prevention and problems solving,students promotion and 
development and student screening were in ascending order. 
 
KEYWORDS: student care and support system Primary Educational Service Area Office  Primary School 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สงัคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบกบัเยาวชนไทยเป็นอยา่งมาก เด็กและ

เยาวชนเป็นวยัท่ีตอ้งการการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมจากผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มี
ความสามารถทางสติปัญญา และพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเด็กแต่ละคนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ี
ผูใ้หญ่ให้กบัเด็กเพราะคิดว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัเด็กนั้น   อาจไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการ รวมทั้ งวิธีการเล้ียงดูใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั การเขม้งวดมากเกินไป   อาจท าใหเ้ด็กรู้สึกเครียดได ้หรือการตามใจจนเกินไปอาจท าใหเ้ด็ก
เอาแต่ใจตนเองจนท าใหเ้กิดปัญหาในสงัคมได ้ครูผูส้อนในบางคร้ังก็อาจเป็นผูส้ร้างปัญหาใหเ้กิดกบัเด็กและดว้ย
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงัของผูป้กครองกับตัวเด็ก ส่ิงย ัว่ยุ ตัวแบบท่ีไม่เหมาะสม 
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ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ กบัเด็กไดอ้ย่างมากมาย (กรมสุขภาพจิต 2544) ดงันั้นการพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
จะตอ้งอาศยัการบริหารจดัการให้ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายส าคญั คือ การท าให้นักเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้อยูใ่นโรงเรียนอย่างมีความสุข  ดว้ยกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพภายใตบ้รรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ท่ีอบอุ่นและปลอดภยั 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรมสุขภาพจิตได้
ตระหนกัและให้ความส าคญัท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างาน
เป็นระบบมีความชัดเจน ในการพฒันาเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือการ
ส่งเสริมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงในส่วนความส าเร็จของงานตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า
ของทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูป้กครองหรือชุมชน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้ าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดัให้ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อยา่งเป็นระบบมีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน มีวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีชดัเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได ้ประกอบดว้ย 1) การรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2) การคดักรองนกัเรียน 3) การส่งเสริมและพฒันานักเรียน  4) การป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข 5) 
การส่งต่อนักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2552 )  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็น
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจะตอ้งใหค้วามส าคญั เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ทั้งดา้นการส่ือสาร
และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อผูค้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จากสถิติขอ้มูลสถานการณ์ ปัญหาดา้นพฤติกรรม
และสังคม และจากการศึกษาเด็กในสถานศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของนกัเรียนทัว่ประเทศเกือบ 3,000 โรงเรียน ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  อยูใ่นกลุ่มเส่ียงกวา่แสนคนในทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนออกกลางคนั  เด็ก และเยาวชนบางส่วน
มกัมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ไดแ้ก่ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจาก
เกม ใชค้วามรุนแรงในการตดัสินปัญหาและขอ้ขดัแยง้ ยกพวกตีกนั มีเพศสัมพนัธ์เร็วข้ึน มีการตั้งครรภท่ี์ไม่พึง
ประสงค์ เขา้ถึงสารเสพติด และสารอนัตรายท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขาดหลกัยึดเหน่ียวทางจิต  
ความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวค่อนขา้งเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดส่ือ และให้ความส าคญักบัวตัถุมากกวา่ความมี
คุณธรรมมีน ้ าใจ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552)  การด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ถือเป็นงานส าคญัของสถานศึกษาตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบโดยไดรั้บความร่วมมือจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งเสริมแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความ
สมบูรณ์ ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา       มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจึงเป็นหนา้ท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ไดจ้ดัท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกนั แกไ้ข และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทุกแห่งมีบทบาท
การรับผิดชอบการประสาน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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เขต 1 ไดด้ าเนินการประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ใน
กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ในพ้ืนท่ีให้บริการทางการศึกษา รวมทั้งในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และ
สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู 

 

3. กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
  
 
  
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย  
4.1 รูปแบบการวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
 

 

 

แนวคิดเก่ียวกบัระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของ 

ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

และกรมสุขภาพจิต 

 

การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคดักรองนกัเรียน 
3. การส่งเสริมและพฒันา 
4. การป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข 
5. การส่งต่อ 
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4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในปี
การศึกษา 2559 รวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน 1,303 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารเทียบจากตารางของเครจซ่ี และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 302 คน (งานขอ้มูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและ
แผน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559) 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ครู ครู 
ขนาดเลก็ 466 108 

ขนาดกลาง 603 140 

ขนาดใหญ่ 234 54 

รวม 1303 302 

    
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ

ขนาดของโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนในโรงเรียน  ขอ้ค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5  ระดบั  (Rating  Sale) จ านวน 40 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของครู   ขอ้ค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating  Sale) จ านวน 40 ขอ้ 
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  ผูว้ิจัยด าเนินการหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา (content 
validity) ของแบบสอบถาม คือ 1) ดร. สกุลพร หศิภาพร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองมือไทรสวา่งไสวราษฎร์
บ ารุง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัชลบุรี 2) ดร.สุขพัชรา  ซ้ิมเจริญ   ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
ผู ้อ  านวยการ ลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ                               
3) ดร.มณภสัสรณ์ เสถึยรบุตร  ผูอ้านวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง อ.เบตง จ.ยะลา สังกดั ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต3   แลว้หาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Index of 
Item Objective Congruence : IOC)  โดยเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าดชันีตั้งแต่ 0.5 -1.00 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 
 2. ส่งแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ครูตอบแบบสอบถาม และติดตามรวบรวม
แบบสอบถาม 
 3.ผูว้จิยัด าเนินการส่ง และรับแบบสอบถาม จ านวน 302  ชุด ดว้ยตนเอง 

4.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครบตามจ านวน 302 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
    2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั และด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

3. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใช้
ค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

5. วเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3  เก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 4  เก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ผูต้อบ
แบบสอบถามไม่ไดเ้สนอแนะใด ๆ ในแบบสอบถาม ผูว้จิยัจึงไม่ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 4  
 
5. สรุปผลการวจัิย 
 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สรุปไดด้งัน้ี  
 5.1  ข้อมูลโรงเรียนทีเ่ป็นกลุ่มประชากร    
 กลุ่มประชากร ท่ีเป็นหน่วยโรงเรียนใน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 เป็นโรงเรียนขนาดกลางมากท่ีสุดร้อยละ 46.28  รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 35.76  และเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่นอ้ยท่ีสุดเพียง 4 โรงเรียน หรือร้อยละ 17.96 
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  5.2   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 การวิ เคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา    

การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่ ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
206 คน ร้อยละ 68.20 และเป็นเพศชายจ านวน 96 คน ร้อยละ 31.80  อยูใ่นกลุ่ม Gen-X (Generation X) มีอาย ุ38-
52 ปีจ านวน 124 คน ร้อยละ 41.10 รองลงมาคือกลุ่ม Gen-Y (Generation Y) อายตุ  ่ากวา่ 37 ปีจ านวน 93 คน ร้อย
ละ 30.80  และกลุ่ม Gen-B (Baby Boomer Generation) อาย ุ53 ปีข้ึนไปจ านวน 85 ร้อยละ 28.10 ตามล าดบั ครูมี
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดจ านวน 197 ร้อยละ 65.20 วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือสูงกว่า
จ านวน 105 คน ร้อยละ 34.80 ครูมีประสบการณ์ 11 – 20 ปีมากท่ีสุดจ านวน 147 คน ร้อยละ 48.70 รองลงมามี
ประสบการณ์ 20 ปีข้ึนไปจ านวน 86 คน ร้อยละ 28.50 และนอ้ยกวา่ 10 ปีจ านวน 69 คน ร้อยละ 22.80 ตามล าดบั  
และครูผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูในโรงเรียนขนาดกลางจ านวน 140 คน ร้อยละ 46.40 รองลงมาเป็นครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 108 คนร้อยละ 35.80 และเป็นครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ 54 คน ร้อยละ 17.90 
ตามล าดบั 
  5.3 ความคดิเห็นของครูทีม่ต่ีอการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน    
 การวเิคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน   

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน X  S.D. ระดบั ล าดบั 
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ดา้นการส่งเสริมและพฒันา 
ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข 
ดา้นการส่งต่อ 

4.02 
3.82 
3.89 
4.04 
3.80 

0.15 
0.26 
0.28 
0.14 
0.23 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก  

2 
4 
3 
1 
5 

รวม                                                                                         3.91 0.21 มาก  
  
   จากตารางท่ี1  พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก         
( X = 3.91),  (S.D.=0.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับจากมากไป     
หานอ้ย ดงัน้ี  ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข ( X = 4.04), (S.D.=0.14)  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
( X = 4.02), (S.D.=0.15) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  ( X = 3.89), (S.D.=0.28) ด้านการคัดกรองนักเรียน            
( X =3.82), (S.D.=0.26)   และดา้นการส่งต่อ ( X =3.80), (S.D.=0.23)  ตามล าดบั 
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 5.4 ความคดิเห็นของครูทีม่ต่ีอปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน    
 ผลการวเิคราะห์ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ครู  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน  

โรงเรียน    

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน X  S.D. ระดบั ล าดบั 
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ดา้นการส่งเสริมและพฒันา 
ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข 
ดา้นการส่งต่อ 

1.09 
1.12 
1.09 
1.09 
1.10 

0.08 
0.19 
0.15 
0.08 
0.15 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  

1 
5 
3 
1 
4 

รวม 1.09 0.13 น้อยทีสุ่ด  
 
  จากตารางท่ี 2 พบวา่  ปัญหาของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ( X = 1.09), (S.D.=0.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากปัญหาน้อยไปหามาก ดังน้ี  ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ( X = 1.09),         
(S.D.=0.08) ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข  ( X = 1.09) , (S.D.=0.08) ดา้นการส่งเสริมและพฒันา ( X = 
1.09), (S.D.=0.15) ดา้นการส่งต่อ ( X =1.10) ), (S.D.=0.15) และดา้นการคดักรองนักเรียน ( X =1.12), (S.D.=
0.19) ตามล าดบั 
 

6. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยท าให้ทราบสภาพและปัญหาการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัมีประเด็น
ส าคญัซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  
 6.1 ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91),  
(S.D.=0.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า ครูผูป้ฏิบติังาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 38-52 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างาน และมีประสบการณ์ในการท างาน
ระหวา่ง 10-20 ปี ซ่ึงท าให้สามารถปฏิบติังานในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดเ้ตม็ท่ี  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   
รองรัตน์ ทองมาลา(2557) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของ
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  พบวา่ การด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผู ้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปน้อย 
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ดงัน้ี ดา้นการส่งต่อ ดา้นการป้องกนัและแกปั้ญหา ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการ คดักรองนกัเรียน และดา้น
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

6.2 ปัญหาของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด ( X = 1.09), (S.D.=0.13)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดทุกดา้น ทั้งน้ี
อาจจะเป็นเพราะว่า ครูผูป้ฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนใหญ่เป็นครูในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเลก็จึงมีความใกลชิ้ดกบันกัเรียน สามารถดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง ท าให้มีปัญหา
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน     โดยจดัประชุมผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคญั ต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
จริงจงั  เช่น การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของครู  การสร้างขวญัก าลงัใจครูผูมี้ผลงานดีเด่น  
การจดัท าแผนและคู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  เป็นตน้   

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ควรให้ความร่วมมือและจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงานภายนอก   

 4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ควรก าหนดให้งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นนโยบายส าคญั  ควรจดักิจกรรมใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในกิจกรรมต่าง ๆ และควรจดักิจกรรมเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เป็นแบบอยา่งและประสบผลส าเร็จ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
  1. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมระหวา่ง โรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   
  2. ควรศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน สังกดัส านักเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 
  3. ควรท าวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพโดยใช ้วงจร PDCA มา
ใช้ในการบริหารงาน และกระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานด้านสถานศึกษา ตามตวับ่งช้ี
พ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผลการจดัการศึกษา) ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน)                 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพภายใน) ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานดา้นการบริหารจดั
การศึกษา)ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 15-18 (มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา) ศึกษาการมีส่วนรวมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคล่ือนตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ศึกษาระบบการ
บริหารงานการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวจิยัคร้ัง
น้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้างานประกันคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จงัหวดัอ่างทอง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ท่ีผา่นผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดบัดีมาก จ านวน 2 โรงเรียนรวมทั้งหมด 7 คน คือผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 คน ครู จ านวน 2 คนจาก 2 
โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนสตรีอ่างทอง และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการ
ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ไดข้อ้มูลแนวปฏิบติัและสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
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การวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมีลกัษณะแบบไม่มีโครงสร้าง การสงัเกต การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์
เน้ือหา จากเอกสารการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก จากการสงัเกตและบนัทึกขอ้มูล กระบวนการด าเนินงานโดยใชว้งจร 
PDCA เร่ิมตน้ดว้ยการวางแผน การลงมือท า การตรวจสอบ การประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข การมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพผลในการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ของโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยใช้วงจร 
PDCA มีกระบวนการในการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกนั มีการวางแผน การลงมือท า การติดตามตรวจสอบ การ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในก าหนดกลยทุธ์
และแผนปฏิบติังานประจ าปีเพื่อบรรลุตามเป้าหมายตามตวับ่งช้ีพ้ืนฐานในการขบัเคล่ือนให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
ค าส าคญั : การประกนัคุณภาพ วงจร PDCA ประเมินภายนอก 
 

ABSTRACT  
 The purpose of this research is to study the process of quality assurance using PDCA cycle by using 
quality assurance procedures with school standards. Basic indicator 1-6 (Educational Management Standard), 
Basic indicator 7 (Teaching Management Standard) ,basic indicators 12-13 (Internal Quality Assurance 
Standard), Basic Indicators 8-11 (Educational Administration Standard) indicators for  Promoting 15-18 
(Educational Management Standards).  The study group was used in this study as seven key performants were 
the school administrators and teachers who serve as supervisors of quality assurance of secondary schools in 
Angthong province under the Secondary Educational Service Area Office 5  with very good results of the third 
round external quality assessment, There are 7 schools in the school. There are 5 teachers and 2 teachers from 2 
schools. And Ang Thong School. Qualitative research was used by examining and analyzing documents to 
obtain practical data and can examine.   Research tools were used in-depth interviews with unstructured, 
observation, content data analysis, and formal interviews and in-depth interviews by observing and recording 
data.  The PDCA cycle begins with planning, doing, checking, acting and use the results for improvement or set 
the standard for school work based on basic indicators, the participation of teachers and educational personnel 
in quality assurance process. 

The research results found that quality assurance process of quality assurance of Angthong School and 
Anythong Pattamaroj School by using  PDCA cycle, the process is not different in PDCA cycle. They used 
Plan, Do, Check, and Act for continuous quality improvement.Strategies and annual action plans to achieve the 
school goals and standards  based on the basic indicators.  In addition, the involvement of teachers and 
educational personnel in determining of annual strategies and action plans to drive efficiency in achieving goals 
with effectiveness.   
 

KEYWORDS : Quality Assurance/ PDCA Cycle, External Assessment 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาของมนุษยชาติทั้งการพฒันา เศรษฐกิจ  สงัคม 

ศาสนา และวฒันธรรม ของทุกประเทศตอ้งมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสม และ สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของ
โลกในแต่ละยคุสมยัดงันั้นกระบวนการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ พฒันาตรวจสอบ และประเมินผลผูเ้รียน
และผูส้อนตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการศึกษานั้นบรรลุผลส าเร็จและเกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งแทจ้ริง (นลินี  ทวีสิน, 
2555) ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงตอ้งมีคุณภาพควบคู่ไปกบัการประกนัคุณภาพเพราะการประกนัคุณภาพเป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ สังคมในเร่ืองคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดม้าตรฐานนั้นคือคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษาตอ้งตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดงันั้นการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการ ด าเนินงานท่ีทุก
ภาคส่วนให้ความส าคญั เพ่ือเปล่ียนแปลงให้เป็นสังคมคุณภาพ ด าเนินไปอย่างเป็นระบบไปแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาและอยา่งมีประสิทธิภาพ การศึกษาระบบการด าเนินงาน
ของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินภายนอกในระดบัดีมากวา่มีขั้นตอนการด าเนินงานโดยใชร้ะบบ PDCA เขา้มาช่วย
ในการบริหารงาน การก าหนดกลยทุธ์ การวางแผนปฏิบติัการประจ าปี การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามอบหมายผูรั้บผิดชอบตามมาตรฐานตวับ่งช้ีใหช้ดัเจนมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและการจดัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับสร้างความมัน่ใจให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่าผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไวมี้หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละความสมเหตุสมผลเป็นส าคญัการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น
งานท่ีต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กับการประกันคุณภาพภายในและเป็นการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกระดบัสถานศึกษาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงานแก่สถานศึกษาและท าให้สถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกนัคุณภาพภายใน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยใช ้วงจร PDCA มาใชใ้นการบริหารงาน และ

กระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานดา้นสถานศึกษา ตามตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานดา้นผล
การจดัการศึกษา) ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน) ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐาน
ด้านประกันคุณภาพภายใน) ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา) ตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม 15-18 (มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา) ศึกษามีส่วนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ขบัเคล่ือนตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจ าปี ศึกษาระบบการบริหารงานการดาเนินงานการประกนั
คุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมากเขต 5 ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ                
ดีมาก 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

สถานศึกษาทีม่ผีลการประเมนิระดบัดมีาก 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1แบบแผนการวจิยั 
ขั้นท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ซ่ึงเป็นการศึกษาเอกสารต ารา ขอ้มูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 

ปัญหา เพื่อจดัท าโครงการและเสนอขอ้คิดเห็นของโครงการวจิยั 
ขั้นท่ี 2 การด าเนินการวิจยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล ปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคุณภาพ น าไปเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นท่ี 3 รายงานผลการวจิยั เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอรายงานผลการวจิยัต่อกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์

เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้จดัพิมพเ์ป็นฉบบัแกไ้ข ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการแนะน า แลว้จดัท า
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

4.2กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้าประกันคุณภาพ การศึกษาของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง สังกดัสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก กลุ่มศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีทาหนา้ท่ี
หัวหน้างานประกนัคุณภาพ จ านวน 7 คน คือโรงเรียนสตรีอ่างทองและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 คน ครูท่ีท าหนา้ท่ีหวัหนา้งานประกนัคุณภาพ จ านวน 2 คน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
-กระบวนการด าเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทาง PDCA 
-การด าเนินงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานดา้นการศึกษาสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา) 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน) 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

Plan 
Do 

Check 
Act 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานด้านการศึกษา
สถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา) 
 ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน) 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา) 
 ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพภายใน) 
ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 15-18 (มาตรฐานดา้นการบริหารจดั 
การศึกษา)  
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ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพภายใน) 
ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 15-18 (มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา) 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึกมีลกัษณะแบบไม่มีโครงสร้าง ประกอบดว้ย 
     - กระบวนการด าเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทาง PDCA 
  - การด าเนินงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานดา้นการศึกษาสถานศึกษา 
         ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา) 
            ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน) 
           ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
           ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพภายใน) 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมีการบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู ้

ทรงคูณวฒิุ การสงัเกตและการบนัทึกผล จากการสมัภาษณ์ ขอ้มูลสมุดบนัทึกการประชุม 
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากวิทยาลยับัณฑิตศึกษาดา้นการจดัการมหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ใน การเก็บขอ้มูล 
 2. สัมภาษณ์ผู ้บริหารสถานศึกษา โดยส่งแนวค าถามสัมภาษณ์ล่วงหน้า 5 วนั ก่อนวนัท่ี นัด

สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ ตามกรอบแนวคิดใน การวจิยัเป็นเวลา 
1 ชัว่โมงดว้ยตนเองโดยการจดบนัทึก   

 3. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางราชการของวทิยาลยั  
 4. ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เขียนรายงานสรุปผล  
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากเอกสาร การสงัเกตการสมัภาษณ์แบบ เป็นทางการ และ

การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการวจิยัดงัน้ีเพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพโดยใช ้วงจร PDCA มาใชใ้นการ

บริหารงาน  
 

มาตรฐานด้านผลการจดัการศึกษา กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน ตวับ่งช้ีที1่-6  
การศึกษารายงานการประเมินตนเอง เอกสาร หลกัฐาน ตลอดจน การสมัภาษณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู

ท่ีท าหน้าท่ีการประกนัคุณภาพ พบว่าสถานศึกษามีการจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA มีการบริหารงานเป็นระบบชดัเจน ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีตรวจสอบจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน ตลอดจนผลงานดา้นวิชาการ ดา้นกีฬา ดา้นดนตรี ผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ ผลงาน
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โครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ ผลงานการแข่งขนัทกัษะในดา้นต่างๆของนกัเรียนในระดบัภาคและระดบัประเทศ จาก
ตวับ่งช้ี1-6  แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากการจดัการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาท่ี
มีกระบวนการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สถานศึกษาไดจ้ดัโครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การจดักิจกรรม Open House โดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะจดัแสดงผลการด าเนินงานและผลงานท่ีไดใ้น
แต่รอบปีการศึกษานักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดแ้สดงผลงานในแต่ละโครงงานโดยเปิดบา้น
ใหก้บัโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัอ่างทองไดเ้ขา้เยีย่มชม 

 
มาตรฐานด้านการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน ตวับ่งช้ีที7่ 
 ผูบ้ริหารมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 
1ใน 500 โรงเรียนคุณภาพท่ีส านกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลือกใหร่้วมโครงการ World Class 
Standard School มุ่งสร้างคุณภาพระดบัโลก การศึกษามีการประเมินตามสภาพจริง ครูทุกท่านมีการวิจยันกัเรียน
รายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้นวตักรรม การจดัการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกบับริบทของนักเรียนในแต่ละระดบัชั้นครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนจาก สมาคมผูป้กครอง สมาคมศิษยเ์ก่า ภาครัฐและ
เอกชน เป็นอย่างดี และมีการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับความสนใจของผูเ้รียนและการเปล่ียนของ
สังคมในประเทศและต่างประเทศสอดแทรกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกและตระหนักในการด าเนินชีวิตระบบการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด 
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์และสร้างสรรค ์ ครูมีการอบรม พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการเรียนการสอน ดา้น
กีฬาไดรั้บรางวลัจากในระดบัประเทศ 
 
มาตรฐานด้านการบริหารจดัการศึกษา กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน ตวับ่งช้ีที8่-11 
มาตรการส่งเสริม ตวับ่งช้ีที1่7-18 

ผูบ้ริหารมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีการส่งเสริมการพฒันาน าวตั
กรรม งานวิจยั โครงงาน และกิจกรรมจ านวนมากโดยสามารถเผยแพร่น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการเรียนการสอน 
และได้รับรางวลัจากการเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศความพร้อมในทุกด้าน ทั้ ง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้มี ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆให้บริการทั้ งผู ้เรียนและ
บุคคลภายนอก  

 
มาตรฐานด้านการประกนัคุณภาพภายใน กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน ตวับ่งช้ีที ่12-13    

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก ากับติดตาม ตรวจสอบ ตาม
กระบวนการ PDCA เม่ือเสร็จส้ินการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ครูผูรั้บผิดชอบ รายงานผลการ ปฏิบติังาน
สรุปแต่ละโครงการ แยกเป็นกิจกรรม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคนจดัท ารายงานประเมินตนเองSAR 
ประจ าปี สรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์ตัวช้ีวดั จากนั้ นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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สถานศึกษามีการจดัท า รายงานประเมินตนเอง SAR ประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตน้สังกดัมีการ
ก าหนดแนว ปฏิบติังาน วตัถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพภายในชดัเจน มีความพร้อม ครบถว้นครอบคลุม 

 

6.อภิปรายผล  
มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา โดยจดัให้มีโครงการพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา มีการจดั

กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดักิจกรรมเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนทุก
ระดบัชั้นไดเ้รียนรู้ อยา่งทัว่ถึง ทุกคน และจดัระบบดูแลโดยพ่ีดูแลนอ้งในการใหค้  าแนะน าช่วยเหลือทั้งการท าใบ
งาน ช้ินงาน ตามท่ีครูมอบหมาย แต่ทั้งน้ีครูตอ้งควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี เนน้ให้
ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแกปั้ญหาและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมให้ผูเ้รียน
ไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์มีการประเมินผลการเรียนดว้ยวธีิการทดสอบ ดู ผลงาน การสงัเกต การปฏิบติัจริง ท่ี
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียน การเรียนการสอนเพ่ือพฒันา   ผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภกร   ศรีอยธุย.์  (2554) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้เป็น การสอนแบบโดยใชโ้ครงงานจึงเป็นการสอนให้นักเรียนได้
รู้จกัวธีิท าโครงการวจิยัเลก็ ซ่ึงจะท าใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
 มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดักิจกรรม การเรียนการสอนท่ี
หลากหลายรูปแบบสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูมีการจดับรรยากาศในหอ้งเรียน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้วดัผลประเมินผลตามสภาพจริงให้มากข้ึนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สลิตาริน
สิริ ( 2558) ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งจริงจงัส่งเสริมให้
ครูบุคลากรไดรั้บการอบรมการวดัผลประเมินผลให้ครูมีวิธีการวดัผลประเมินผลทีหลากหลายนิเทศก ากบัติดตาม
การเตรียมการสอนของครูนิเทศติดตามการใชส่ื้อการสอนของครู 

มาตรฐานด้านบริหารการจัดการศึกษา  การบริหารการศึกษามีความส าคญัต่อ การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั การศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของฐานิยาภิญโญสุนนัท ์(2558) ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารต่อการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนวดั
ระดับมธัยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครจากค าถามปลายเปิดพบว่าการบริหารด้าน
บุคลากรควรวางระบบการบริหารบุคลากรใหมี้มาตรฐานควรดูแลช่วยเหลือสนบัสนุนและแกไ้ขปัญหาการบริหาร
บุคลากรและปรับปรุงสู่การบริหารท่ีย ัง่ยนื  

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยก าหนดวธีิการ ขั้นตอน มี
การแต่งตั้ งคณะกรรมการมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ เน้นการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศิรินรัตน์ มาลาชาติ     (2553) ระดบัการด าเนินงาน ประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้ริหารสถานศึกษาผลวจิยั พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกนัทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น สอดคลอ้ง กบังานวจิยั ของ สุพนธ์ั จูมสิมมา (2553) ผลการวิจยัพบวา่ครู
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และผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาด
เลก็ตามวงจร PDCA ไม่ แตกต่างกนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)สถานศึกษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษสามารถนาขอ้คน้พบในคร้ังน้ีไป
เป็น ขอ้มูลพ้ืนฐานในการด าเนินงานประกนัคุณภาพตามกระบวนการโดยใชว้งจร PDCA โดยปรับตามบริบทของ
สถานศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมและบรรลุตามเป้าหมาย 

(2)โรงเรียนมธัยมศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ควรน าผลการวจิยั
ไปเป็นขอ้มูล สารสนเทศในการวางแผนการด าเนินงานและพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

7.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการจดัท าการแผนการปฏิบติังานประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม

กระบวนการท่ีชดัเจนสามารถ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในการรองรับการ
ประเมิน ภายนอกเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นขั้นตอนการดาเนิน
งานตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติระยะท่ีส่ี (พ.ศ. 2559-2563)  

(2) ควรมีจดัอบรมพฒันาศกัยภาพใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหเ้ขา้ใจใน
กระบวนการในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อวเิคราะห์แนวทางในการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ี
ชดัเจนส่งผลใหน้ าเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร ครูหัวหน้างานประกันคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัอ่างทอง สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5ทุกท่านท่ีช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลและสัมภาษณ์เพื่อการศึกษา
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG213 
ค าศพัท์และทกัษะการอ่าน ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน(Learning Style) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG213 ค าศพัท์และ
ทกัษะการอ่าน ภาคการศึกษา 1/ 2559 ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style Inventory) ท่ี
ดดัแปลงมาจาก มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2550) วดัผูเ้รียนแยกตามคณะวิชา เพ่ือแบ่งกลุ่มคณะวิชาตามรูปแบบการ
เรียนรู้ 3 รูปแบบ จากนั้นจึงสุ่มเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามกลุ่มเรียน (Section) โดยแต่ละ
กลุ่มเรียนเป็นนกัศึกษาคณะวิชาเดียวกนั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งรูปแบบการเรียนรู้ละ 1 กลุ่มเรียน เป็นตวัแทนผูเ้รียนใน
แต่ละรูปแบบการเรียนรู้  โดยได้กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ได้แก่  1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
จ านวน 50 คน  เป็นตัวแทนผู ้เรียน ท่ี เรียน รู้ได้ดีจากการฟัง (Auditory Learners)  2) นักศึกษาสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม จ านวน 50 คน  เป็นตวัแทนผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการดู (Visual Learners)  และ 3) นกัศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงจ านวน 50 คน  เป็นตวัแทนผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการสมัผสั (Kinesthetic Learners) รวม 150 คน 
เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย แบบส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ
พ้ืน ENG213  ค าศัพท์และทักษะการอ่าน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืน 
ENG213  ค าศัพท์และทักษะการอ่าน ผลการวิจัยแสดงว่า การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนัของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนในทุกกลุ่มเรียน โดยพบวา่ การจดัการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสมตามความถนดัและแบบแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยดูไดจ้ากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกกลุ่มตวัอยา่ง 
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ค าส าคญั: รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ทกัษะการอ่าน, กระบวนการอ่าน, ความเขา้ใจ 
ในการอ่าน 

 

ABSTRACT 
The objectives of this article were 1) to examine the effect of learning style-based instructional 

activities on the achievement  in a course in  a course ENG213 Vocabulary and Reading Skills’teaching and 
learning of Sripatum University students in Academic Year 2016, and The sample for this research consisted of 
150 students, including students from 3 learning styles: 50 of Visual Learners 50 of Auditory Learners, and 50 
of Tactile Learners. They were obtained by cluster random sampling. The instruments used were pre-test and 
post-test. The research results indicated that the teaching and learning activities based on the students’ learing 
styles helped students to have better improvement in English reading comprehension skills. It was an effective 
learning technique which helped the students to learn effectively and helped to improve their learning 
outcomes. The teaching and learning activities based on the students’ learing styles led to the students’ learning 
effectiveness in every group which was statistically significant at the level of .05.  

 
KEYWORDS:  Learning style, Learning achievment, Reading skills, Reading procedures, Reading Skills for 

Comprehension 
 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  วิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG213 ค าศพัท์และทกัษะการอ่าน  เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  คณะ
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  มีจ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  เปิดสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชาในทุกภาค
การศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาทักษะการอ่านและเพ่ิมพูนค าศพัท์ใหม่ๆ ให้แก่ผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาตนเองและแสวงหาความรู้เพ่ือต่อยอดในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป  แบบเรียนท่ีใช้มีเน้ือหาท่ี
น่าสนใจและทนัสมยั  เนน้กิจกรรมการฝึกอ่านในห้องเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านต่างๆ  พร้อมทั้งคน้ควา้หา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอดส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียน   
  ในฐานะผูป้ระสานงานรายวชิา ENG213 ค าศพัทแ์ละทกัษะการอ่าน  ผูว้จิยัไดร้วบรวมปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนจากขอ้มูลความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนหลายๆ กลุ่มเรียนในภาคการศึกษาก่อน
หน้าจากระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลยั  พบว่า  นักศึกษาจ านวนหน่ึงไดแ้สดง
ความคิดเห็นในเชิงลบต่อวิธีการจดัการเรียนการสอน  โดยสามารถกล่าวในภาพรวมคือ  กิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่กระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้  และไม่มีความน่าสนใจ  ผูส้อนใชว้ธีิการสอนแปล  ไม่มีกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีตรงกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ สุนีย ์ สันหมุด (2552) ซ่ึง
กล่าวไวว้า่  ปัจจยัหน่ึงของปัญหาการสอนอ่านของมาจากวธีิการสอนท่ีไม่เหมาะสมของผูส้อน  ซ่ึงท าให้การสอน
อ่านลม้เหลวและไม่ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านอย่างแทจ้ริง  โดยผูส้อนสอนโดยเนน้การแปล  การจ า
ศพัท์  กฎไวยกรณ์  ซ่ึงไม่ส่งเสริมทกัษะการคิด  ท าให้ผูเ้รียนอ่านไม่เขา้ใจ  และไม่สามารถสรุปองคค์วามรู้จาก
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การอ่านได ้ ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั  ความสามารถ  และความถนดัในการเรียน  
จากปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนในแต่ละ
สาขาวิชา  โดยพิจารณาจากความสนใจ  ความถนัด  และศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน  จึงไดศึ้กษาคน้ควา้
เก่ียวกบัทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแต่งต่างกนัของผูเ้รียนจากนกัการศึกษาหลายๆ ท่าน ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยั
มุ่งศึกษาแนวคิดเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ท่ีอา้งอิงมาจาก   Martin (1991) โดย Martin ได้แบ่ง
ผูเ้รียนตามรูปแบบการเรียนรู้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) ลักษณะผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ได้ดีจากการฟัง (Auditory 
Learners) หมายถึง ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการฟัง และสามารถจดจ าส่ิงท่ีฟังได ้ผูเ้รียนประเภทน้ีจะสนุกกบัการ
พดูคุย สมัภาษณ์ การอ่านออกเสียง ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  การสมัภาษณ์  การ
อภิปราย  การมีส่วนร่วมในกลุ่มอภิปราย การรายงานปากเปล่า  การร่วมอภิปรายปากเปล่าตามแบบร่างท่ีไดเ้ขียน
ไวแ้ล้ว  2) ลักษณะผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ได้ดีจากการดู (Visual learners) หมายถึง ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีจากการดู และ
สามารถจ าส่ิงท่ีดูได ้ผูเ้รียนประเภทน้ีจะการอ่านในใจ และการสังเกต กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มน้ี 
ไดแ้ก่ การท าคอมพิวเตอร์กราฟิก แผนท่ี กราฟ แผนภาพ การ์ตูน โปสเตอร์ แผนภูมิ  ผงักราฟิก และขอ้ความท่ีมี
ภาพประกอบจ านวนมาก  และ 3) ลกัษณะผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ได้ดีจากการสัมผสั (Kinesthetic Learners) หมายถึง 
ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีจากการสัมผสั พวกเขาจะเข้าใจในส่ิงท่ีตนได้ลงมือเขียน และเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือท า  
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การวาดภาพ การเล่นเกมกระดาน การท าภาพสามมิติ การท า
แบบจ าลอง การท าตามท่ีผูส้อนท าใหดู้  

จากแนวคิดขา้งตน้  ผูว้ิจยัใชแ้บบส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style Inventory) ท่ีดดัแปลงมา
จาก มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2550) วดัผูเ้รียนแยกตามคณะวิชา เพ่ือแบ่งกลุ่มผูเ้รียนและคณะวิชาตามรูปแบบการ
เรียนรู้ 3 รูปแบบ ไดก้ลุ่มผูเ้รียนตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  1) ผูเ้รียนท่ีมีความถนัดทางดา้นภาษา 
ไดแ้ก่  ผูเ้รียนท่ีศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยัการบินและคมนาคม และวิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการบริการ เป็นตน้ จดัอยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการฟัง (Auditory Learners)  2) ผูเ้รียนท่ีมี
ความถนัดทางดา้นการวาดภาพ  การออกแบบ  และงานศิลปะประเภทต่างๆ ได้แก่  ผูเ้รียนท่ีศึกษาอยู่ในคณะ
ดิจิทลัมีเดีย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตน้ จดัอยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการดู (Visual learners) 3) 
ผูเ้รียนท่ีมีความถนดัทางดา้นกีฬา ดนตรี การแสดง และการปฏิบติัการภาคสนาม ไดแ้ก่  ผูเ้รียนท่ีศึกษาอยูใ่นคณะ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  และคณะนิเทศศาสตร์ เป็นตน้ จดัอยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการสมัผสั (Kinesthetic 
Learners)  

ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อใหเ้ป็นทางเลือกหน่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านแก่ผูเ้รียน ดงันั้น 
บทความน้ีจะน าเสนอ (1) ลกัษณะและจุดเด่น-จุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (2) ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน (3) กลยทุธ์ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแก่ผูเ้รียนแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ (4) วตัถุประสงค์ของการวิจัย (5) ค าถามของการวิจัย (6) 
วธีิด าเนินการวจิยั (7) สรุปผลการวจิยั (8) การอภิปรายผล และ (9) ขอ้เสนอแนะ  
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1. ลกัษณะและจุดเด่น-จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 นัก จิตวิท ยาและนั กวิช าการการศึกษา (Dunn. 1979; Kolb, D. A. 1984; Ellis. 1985; Honey and 
Mumford. 1986; Reid. 1995; Fleming, N., and Baume, D. 2006) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ (Learning 
style) ดังน้ีคือ รูปแบบการเรียนรู้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ซ่ึงบูรณาการลักษะทางกายภาพ อารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงแต่ละคนจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดต่างกนั  

Martin (1991) และ มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2550) แบ่งผูเ้รียนตามรูปแบบการเรียนรู้ได ้3 ประเภทใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่  

1. ผูท่ี้เรียนรู้ไดดี้ทางสายตา (Visual learner) เป็นพวกท่ีเรียนรู้ไดดี้ ถา้เรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผงั 
หรือจากเน้ือหาท่ีเขียนเป็นเร่ืองราว ผูท่ี้เรียนรู้ไดดี้ทางสายตา ควรเลือกเรียนทางดา้นสถาปัตยกรรม หรือดา้นการ
ออกแบบ และควรประกอบอาชีพมณัฑนากร วศิวกร หรือหมอผา่ตดั เป็นตน้ 

2. ผูท่ี้เรียนรู้ไดดี้ทางโสตประสาท (Auditory learner) เป็นพวกท่ีเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด ถา้ไดฟั้งหรือไดพู้ด 
ชอบฟังเร่ืองราวซ ้ าๆ และชอบเล่าเร่ืองราวให้คนอ่ืนฟัง ผูท่ี้เรียนรู้ได้ดีทางการฟัง-พูด มักพบในกลุ่มท่ีเรียน
ทางดา้นดนตรี กฎหมายหรือการเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นนกัดนตรี พิธีกรทางวิทยแุละโทรทศัน์ นกั
จดัรายการเพลง นกัจิตวทิยา นกัการเมือง เป็นตน้ 

3. ผู ้ท่ี เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic percepters) เป็นพวกท่ีเรียนรู้ผ่านการรับรู้ทาง
ความรู้สึก การเคล่ือนไหว และร่างกาย จะสามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดดี้หากไดมี้การสัมผสัและเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
ส่ิงท่ีเรียน ผูท่ี้เรียนรู้ไดดี้ทางการสัมผสั สาขาวิชาท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ วชิาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และ
ควรประกอบอาชีพเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร หรืองานดา้นกีฬา หรือประเภทงานท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
งานท่ีตอ้งมีการเตน้ร า และการเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

เน่ืองจาก ผูเ้รียนแต่ละคนมีรูปแบบหรือลีลาการเรียนรู้ไม่เหมือนกนั การท่ีผูส้อนสามารถรู้วา่ผูเ้รียนมี
รูปแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไร จะประสบความส าเร็จในการถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูเ้รียน และจะท าให้ผูเ้รียนได้
พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถมากท่ีสุด  

ทั้งน้ี การจดักลุ่มผูเ้รียนตามความถนดั ความสนใจ หรือตามรูปแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาทัว่ไปเป็น
เร่ืองท่ีท าได้ยาก ท าให้บางกลุ่มเรียนอาจประกอบไปด้วยผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย ผูส้อนจึงควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนทุกรูปแบบการเรียนรู้ อาจมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ และเน้น
กิจกรรมกลุ่มท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) และสามารถแสดงศกัยภาพตามรูปแบบการเรียนรู้
ของตนเอง 

 

2. ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและการประเมินผล 
ส าหรับขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทักษะการอ่าน ในรายวิชา ENG213 Vocabualry 

and Reading Skills ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การน าเขา้สู่บทเรียน (Warm-up activity) น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการสนทนาโตต้อบ การถาม-

ตอบ หรือการระดมความคิด ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนเก่ียวกบัหวัขอ้ของเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่าน ประกอบกบัการใชส่ื้อ

ท่ีมีความน่าสนใจ เช่น รูปภาพ วดีีโอ เป็นตน้  
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ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นก่อนอ่าน (Pre-reading)  ผูเ้รียนคาดเดาเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอ่านจากการส ารวจ หัวข้อ 

(Topic) ช่ือเร่ือง (Title) และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งส ารวจโครงสร้างหลกัของเร่ือง วา่ประกอบไปดว้ยยอ่หนา้ 

ก่ียอ่หนา้ ประกอบไปดว้ยหัวขอ้ยอ่ย ก่ีหัวขอ้ยอ่ย หลงัจากนั้น ผูส้อนก าหนดเป้าหมายในการอ่านแก่ผูเ้รียน โดย

การใหค้  าถามน า เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการอ่าน และก าหนดค าศพัทท่ี์ผูเ้รียนควรรู้จากเน้ือเร่ืองนั้นๆ 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสอนอ่าน (While-reading) ผูเ้รียนฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจเน้ือเร่ือง โดยผูส้อน

วดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมการถาม-ตอบ และการเล่าเร่ืองยอ้นกลบั (Retelling) และการ

บอกใจความส าคญั (Main idea) ในแต่ละยอ่หนา้ ดว้ยกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นหลงัอ่าน (Post-reading) ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัความหมายท่ีถูกตอ้ง
ของค าศพัทจ์ากบริบทท่ีอ่าน สรุปโครงสร้างของเน้ือเร่ือง (Content structure) ประเด็นส าคญั (Supporting details) 
และใจความส าคญั (Main idea) ของเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 

ส าหรับการประเมินความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้นั้น ผูส้อนประเมินจาก
กิจกรรมการเล่าเร่ืองยอ้นกลับ (Retelling) และการน าเสนอใจความส าคัญ (Main idea) ในแต่ละย่อหน้า ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสอนอ่าน (While-reading)  

 

3. กลยุทธ์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการอ่านแก่ผู้เรียนในแต่ละรูปแบบ
การเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจตามความสนใจและความถนัดของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสม ผูเ้ขียนไดส้อดแทรกกิจกรรมการฝึกอ่านในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสอนอ่าน (While-reading) ท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการฟัง 
(Auditory Learners) ผูเ้รียนจะท ากิจกรรมกลุ่มย่อยในการอ่านเน้ือเร่ืองพร้อมกับอภิปรายร่วมกัน และออกมา
น าเสนอความคิดหนา้ชั้นเรียน เพ่ือเล่าเร่ืองยอ้นกลบั (Retelling) และสรุปใจความส าคญั (Main idea) ของแต่ละยอ่
หน้า พร้อมกับใช้ส่ือประกอบการน าเสนอท่ีเหมาะสม และมีการถาม-ตอบร่วมกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ หลงัการ
น าเสนอ ซ่ึงถือเป็นการแบ่งปันความคิดให้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนด้วย  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนผูเ้รียนท่ี
เรียนรู้ไดดี้จากการดู (Visual Learners)  ผูเ้รียนจะมีโอกาสไดแ้สดงความถนดัทางศิลปะของตนเอง โดยหลงัจากท่ี
ผูเ้รียนอ่านเร่ืองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ผูเ้รียนจะถ่ายทอดความคิดเพ่ือเล่าเร่ืองยอ้นกลับ (Retelling) และสรุป
ใจความส าคญั (Main idea) ของแต่ละยอ่หน้า โดยการออกแบบและจดัท าแผนท่ีความคิด (Mind map) มีการวาด
ภาพประกอบและการใชสี้สันอยา่งอิสระตามความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูเ้รียน
ท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการสัมผสั (Kinesthetic Learners) จะเล่าเร่ืองยอ้นกลบั (Retelling) และสรุปใจความส าคญั (Main 
idea) ของแต่ละยอ่หนา้ดว้ยการท ากิจกกรมกลุ่มยอ่ย เช่น การเติมค าในเน้ือเร่ืองเพ่ือสรุปเร่ือง การจบัคู่หัวขอ้และ
รายละเอียดเพื่อบอกใจความส าคญั หรือการแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้  

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้นั้น จะเนน้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กนั เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้สริมต่อความรู้ให้แก่กนัและกนั โดยมีครูผูส้อน
เป็นเพียงผูใ้หค้  าแนะน า และช่วยสรุปความคิดท่ีถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
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4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG213 ค าศพัท์และทกัษะการอ่าน ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน (Learning Style) 
  

5. ค าถามของการวจัิย 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  ENG213 ค าศพัท์และทกัษะการอ่าน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 เป็นอยา่งไร หลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  
  

6. วธีิด าเนินการวจัิย 
  6.1 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG213 ค าศัพท์และ
ทกัษะการอ่าน ภาคการศึกษา 1/ 2559 ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style Inventory) ท่ี
ดดัแปลงมาจาก มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2550) วดัผูเ้รียนแยกตามคณะวิชา เพ่ือแบ่งกลุ่มคณะวิชาตามรูปแบบการ
เรียนรู้ 3 รูปแบบ จากนั้นจึงสุ่มเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามกลุ่มเรียน (Section) โดยแต่ละ
กลุ่มเรียนเป็นนกัศึกษาคณะวิชาเดียวกนั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งรูปแบบการเรียนรู้ละ 1 กลุ่มเรียน เป็นตวัแทนผูเ้รียนใน
แต่ละรูปแบบการเรียนรู้  โดยได้กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่  1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ
จ านวน 50 คน  เป็นตัวแทนผู ้เรียน ท่ี เรียน รู้ได้ดีจากการฟัง (Auditory Learners) 2) นักศึกษาสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม จ านวน 50 คน  เป็นตวัแทนผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการดู (Visual Learners)  และ 3) นกัศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงจ านวน 50 คน  เป็นตวัแทนผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จากการสมัผสั (Kinesthetic Learners) รวม 150 คน 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
 6.2.1 แบบส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style Inventory)  
 6.2.2 แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษพ้ืน ENG213  ค าศพัทแ์ละ 
ทกัษะการอ่าน 
 6.2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษพ้ืน ENG213  ค าศพัทแ์ละทกัษะ
การอ่าน (Pre-Test and Post-Test) จ านวน 30 ขอ้ แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบั เป็นชุดเดียวกนั มีความเช่ือมัน่ 0.91 
แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอยูใ่นเกณฑสู์ง 
 6.3 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าเฉล่ีย (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช ้t-test (pair) 
 

7. สรุปผลการวจัิย 
ผลจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 150 คน ท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืน ENG213  
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ค าศัพท์และทักษะการอ่าน ชุดเดียวกัน จ านวน 30 ข้อ ก่อนการเรียน (Pre-test) และหลงัการเรียน (Post-test) 
พบวา่ในภาพรวมผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ดูไดจ้ากค่าเฉล่ียของ คะแนน Post-test สูงกวา่ค่าเฉล่ียของ
คะแนน Pre-Test อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ในทุกกลุ่มเรียน  แสดงให้เห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีแนวโนม้ท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนดีข้ึน ดงัแสดงในตาราง 

 
ตาราง 1  เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วดัก่อนและหลงัการจดั 
               กิจกรรมการเรียนการสอน  จ าแนกตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน            

รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
(Learning Style) 

 
จ านวน
นกัศึกษา 

 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
วดัก่อนเรียน 

 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
วดัหลงัเรียน 

 

  X  S.D. X  S.D. t 
1. ผูเ้รียนสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  

    (Auditory Learners) 

 
50 

 
16.91 4.14 21.22 

 
4.18 

 

 
7.70 

2. ผูเ้รียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Visual 
     Learners) 

 
50 

 
17.90 4.12 22.57 3.90 

 
7.10 

3. ผูเ้รียนสาขาวิชาศิลปะการแสดง (Tactile  

     Learners) 

       

 
50 

 
16.58 

 
3.56 

 
20.96 

 
2.34 

 
8.33 

 

8. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ENG213 ค าศัพท์และ
ทักษะการอ่าน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม  ภาคการศึกษา 1/2559  จากผลการศึกษาคร้ังน้ี  สามารถ
อภิปรายผล  ดงัต่อไปน้ี 

จากการการศึกษาพบว่า   ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (Learning Style) ในรายวิชา ENG213 ค าศพัทแ์ละทกัษะการอ่าน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ในทุก
กลุ่มเรียน  ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก  ผูเ้รียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การเรียนรู้ของตนเอง  มีปฎิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนในกิจกรรมกลุ่ม  ซ่ึงจะช่วยในการเสริมต่อความคิดแก่กนัและ
กัน  และได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง สอดคล้องกับ สิรารักษ ์  
ศรีมาลา  และรุ่งทิวา  หวงัเรืองสถิตย์  (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาล
ต่อการจดัการเรียนการสอนการพยาบาลทารกแรกเกิดแบบ VARK Learning Style โดยผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ VARK learning style มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพยาบาลทารก
แรกเกิดสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ VARK 
learning style มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.40, SD=0.56) 
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9.ข้อเสนอแนะ  
9.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้

 1. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผูส้อนควรมีการส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนท่ีจะ
วางแผนการสอน เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความถนัดและ
ความสามารถของผูเ้รียน อนัจะช่วยส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2. เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มเรียนมี
ความแตกต่างกนั ผูส้อนควรวดัความเขา้ใจของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ วา่บรรลุตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ในการเรียนการสอนคร้ังนั้นหรือไม่ หากพบวา่ ผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจไม่คลอบคลุมประเด็นทั้งหมด 
ผูส้อนควรใหค้  าแนะน าและเติมเตม็ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนใหส้มบูรณ์ 

9.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
 1. ควรศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน(Learning 
style) ในรายวชิาอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาต่อไป 
 2. ควรศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Learning 
style) กบัตวัแปรตามอ่ืนๆ เช่น ความสนใจในการเรียน  ความสามารถในการคิดขั้นสูง เป็นตน้  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ต่อไป   
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก
พ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิ                          
รักษ์ไทย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการสอนผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิก จ านวน 12 ท่าน 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านห้องเรียนกลบัด้าน จ านวน 8 ท่าน และส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก จากสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 3 สถาบนั จ านวน 180 คน ในหลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัมหาวทิยาลยั  
        ผลการวิจยัพบว่า ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย การเรียนรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์กราฟิก ควรเกิดจากการสอนแบบสาธิตโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีการน าแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นมาใช้
ในการเรียนรู้ ร้อยละ 50 ของการสอน โดยมีลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีตวัของ
ผู ้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาเน้ือหาจากส่ือนอกชั้ นเรียน โดยมีองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน ดังน้ี 1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ ผูเ้รียนมีความรู้ในหลกัการ
เบ้ืองตน้ของโปรแกรมในการออกแบบ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้2) ดา้นเน้ือหาการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเน้ือหาตามความตอ้งการหรือส่ิงท่ีตนเองสนใจ 3) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดเ้กิดการฝึกทกัษะจาก
วธีิการปฏิบติังานจริง ตามความถนดัของตนเอง ซ่ึงน าไปสู่การสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ จากการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ ท่ีตนเองเลือกตามนวตักรรมในยคุศตวรรษท่ี 21 4) ดา้นส่ือการเรียนการสอน ใชส่ื้อ Video 
Multimedia ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ได้ล่วงหน้าตามท่ีตนเองสนใจ 5) ด้านการวดัผลประเมินผล 
สามารถวดัไดจ้ากกระบวนการสอบวดัความรู้ทางวชิาการ หรือการทดสอบปฏิบติั จากผลงานส าเร็จในภาคปฏิบติั 
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ผ่านการวิพากษว์ิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญหรือทรงคุณวฒิุ โดยเป็นลกัษณะแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั เพ่ือการ
พฒันาปรับปรุงผลงาน ซ่ึงแนวทางน้ีเน้นลกัษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้ งดา้น
ความคิดและวิธีการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี  21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอ้เสนอแนะการวิจยั ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบั
ดา้น ท่ีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก การฝึกให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานของ
ตนเอง สามารถวเิคราะห์ผลงาน และพฒันาผลงานกราฟิกของตนเองในอนาคต 
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์กราฟิก หอ้งเรียนกลบัดา้น  ศตวรรษท่ี 21   
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to present the guidelines for self-directed learning on basic 

computer graphics in the 21st century based on flipped classroom concept under the Child and Youth 
Development Project of RAKS THAI (A Member of CARE International). The study was conducted by in-
depth interview and observation of computer graphics teaching subject by 12 teachers. Data were collected by 
in-depth interviews with 8 flipped classroom experts, and survey of the needs of 180 students who studied 
computer graphics from 3 educational institutions providing computer graphics instruction at university level.  
         From the research result, it was found that self-directed learning on basic computer graphics in the 21st 
century based on flipped classroom concept in the Child and Youth Development Project should start with an 
instructional demonstration by a experts. Implementing this flipped classroom concept has been used 50 % for 
teaching in the classroom. The self-directed learning through the use of technology can be used for self-directed 
learning with the learning curriculum elements as follows: 1) In the aspect of the set objectives, students would 
gain knowledge of the basic principles of the program to be used, 2) In the aspect of the learning content, 
students were involved in determining content based on their needs or interest, 3) In the aspect of the learning 
activities, students practiced their skills from the actual work. This would lead to innovative learning from 
searching of knowledge through various methods among their choice based on innovation in the 21st century, 4) 
In the aspect of the video multimedia as a teaching materials, students was able to learn the content in advance 
based on their own interests, 5) In the aspect of the result measurement and evaluation, it can be measured from 
the test process of academic knowledge or practice test. From the result of the practice that have gone through 
criticism of experts by exchanging opinions to improve the work piece, it was found that this approach 
emphasizes the learning style of independent learning resources both in terms of thinking and practicing to 
effectively enhance the students learning skills of the 21st century. Suggestions from the research include there 
should be study conducted on the results of self-directed learning using the flipped classroom concept with the 
responsibility and achievement in computer graphics, students’ practice on the presentation of their work, 
analyze their work, and develop their own graphics in the future.  
 
KEYWORDS: Teaching management, Computer graphics, Flipped classroom, 21st century 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
สงัคมในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุท่ีนวตักรรมและเทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทั้งในสงัคมเมืองท่ี

เจริญรุ่งเรือง ไปตลอดจนชุมชนชนบทท่ีห่างไกลความเจริญ ซ่ึงผูเ้รียนในยคุน้ี นอกจากจะไดรั้บการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีความรู้เพ่ือด ารงชีวิตแลว้ ทกัษะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการคิด และความสามารถในการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารโทรคมนาคม ก็มีส่วนส าคญั ท่ีสังคมหรือ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทรับผิดชอบ ควรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผูเ้รียนให้สามารถท่ีสามารถไปท างานในต าแหน่งต่างๆ ในสังคม ตามยุคศตวรรษท่ี 21 ได ้จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งผลกัดนัส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน (วฒันา แสงรุ่งเรืองวฒันา, 2559: 23) ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีไดอ้ธิบายถึงการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหฝึ้กกระบวนการคิดหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายดว้ยรูปแบบท่ี
เหมาะสม เพื่อการฝึกปฏิบติัจริง แลว้เกิดการประยกุต์ใชค้วามรู้ท่ีมีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ซ่ึงการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองในวชิาความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก จะเนน้ใหผู้เ้รียนมีการพฒันาฝึกทกัษะและปฏิบติังาน
เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและโปรแกรมท่ีมีความเป็นยุคของศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีใชอ้ยูใ่นรูปแบบปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและพฒันา
ทุกส่วนอย่างรอบด้าน (สันติ คุณประเสริฐ, 2541) โดยวิธีการบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped 
classroom) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่านการเรียนดว้ยตนเอง จากส่ือ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผูส้อน ซ่ึงการเรียนในชั้นเรียนแบบเดิม จะเน้นการสืบคน้
ขอ้มูลกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีครูผูส้อนคอยใหค้ าแนะน า     
 โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย  (A member of CARE International) เป็น
โครงการหน่ึงท่ีก าลงัมีความคิดริเร่ิมในการเขา้ไปมีบทบาทพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของเด็กและเยาวชน ดว้ย
การน าวิถีชีวติการเรียนรู้ ผนวกเขา้กบัสภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชนมาเป็นตวัสร้างเน้ือหา เพ่ือการสร้าง
อาชีพและการท าส่ือกราฟิกอยา่งง่ายในการบอกเล่าเร่ืองราวและประชาสมัพนัธ์ให้เกิดอาชีพของคนในชุมชน ซ่ึง                                   
คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ (สัมภาษณ์ , 21 ส.ค. 2560) ได้กล่าวไวใ้นบทสัมภาษณ์ว่า เด็กและเยาวชนท่ีร่วม
โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทยจะเป็นเด็กท่ีมีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัว
หรือชุมชน แต่ขาดเพียงโอกาสท่ีจะไดรั้บการจดัการเรียนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญอย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้กา
เรียนรู้ดว้ยตนเองในบางเร่ืองขาดการพฒันาต่อยอด เช่น เร่ืองของการเรียนออกแบบ ท่ีเด็กในโครงการหลายคนมี
ความรัก ชอบในสายวชิาศิลปะ จึงตอ้งอาศยัการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือท่ีเป็นโทรทศัน์ ครูศิลปะในทอ้งถ่ินเป็น
หลกั และน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันารูปแบบผลงานตามท่ีตนเองถนดั  

จากความส าคญัและท่ีมาของวิจยัในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัในการแกปั้ญหาและพฒันาต่อ
ยอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย โดยการ
ศึกษาวิจยั เพื่อน าเสนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลบัดา้น ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการสอบถามและสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
และในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นเชิงการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบฝึกปฏิบติั ท่ีมีการน าแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นไปใช้
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ประกอบการจดัการเรียนการอสน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไปพฒันาเป็นแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัดา้น โครงการ
พฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 
โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย  
  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
     การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน                                 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัดา้น โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย ซ่ึง
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัเชิงประยกุต ์(Applied research) 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  ประชากร คือ ผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิกและศิลปะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น และ และ 3. ผูเ้รียนท่ีเรียนท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก จาก 3 
สถาบนั ไดแ้ก่ 1. สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
2. สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพนัธ์ยคุดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 3. สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ 1) ผู ้สอน
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คอมพิวเตอร์กราฟิกและศิลปะ จ านวน 12 ท่าน 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้าน โดยการเลือกตวัอย่างด้วยการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จ านวน 8 ท่าน และ 3) 
ผูเ้รียนท่ีเรียนท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก จากทั้ง 3 สถาบนั รวมจ านวน 180 คน  
               4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
               การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ 2) ดา้นเน้ือหาสาระ3) ดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน  4) ด้าน ส่ือการ เรียนการสอน  และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล  และ                             
แนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้นวคิดห้องเรียน
กลบัดา้น และตวัแปรตาม คือ วธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนท่ีเลือกดว้ยตนเอง 
              4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1) แบบสอบถามความต้องการของผู ้เรียนในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก                                      
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) แบบสัมภาษณ์ผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  3) แบบ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได ้โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 4) แบบสังเกตการสอนส าหรับผูส้อน
คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น โดยใชรู้ปแบบก่ึงมีโครงสร้าง แบบสังเกตมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยการสงัเกตจากการจดั
กิจกรรมในชั้นเรียนของผูส้อนในระดบัมหาวทิยาลยั 
               4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มูลจากการด าเนินการมาวเิคราะห์ตามลกัษณะเคร่ืองมือโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เน้ือหาและน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  ด้านองค์ประกอบการเรียนการสอนด้วยตนเอง 5 ด้าน 
 1) ด้ านการก าหนดวัต ถุประสงค์  ควรก าหนดวัต ถุป ระสงค์ให้ ผู ้ เ รี ยนสามารถอ ธิบ ายถึ ง                        
ทฤษฎีหลกัการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได ้มีความรู้ความเขา้ใจในการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์
กราฟิกไปประยกุตใ์ชไ้ด้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สร้างขั้นตอนการท างาน ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการ     
ฝึกทกัษะและการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดความเช่ียวชาญ เพื่อสามารถท่ีจะสร้างสรรคง์านออกแบบกราฟิกไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีรูปแบบท่ีเหมาะสม  

2) ด้านเนื้อหาสาระ ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาในการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผูเ้รียนสามารถเป็นผูจ้ดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนท่ีมีใจ
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รักท่ีจะศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการ จะเกิดการศึกษาต่อเน่ืองและมีแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
อยากเรียนรู้อยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ  

 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามท่ีผูเ้รียนสนใจ เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้ งสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้เต็มไปดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ผา่นการมีส่วนร่วมระหวา่งกนั  

4) ด้านส่ือการเรียนการสอน ควรใช้ส่ือ Video Multimedia และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น              
ส่ือเวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ Youtube เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook 
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั  

5) ด้านการวัดและประเมินผล ควรวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนเขียนสรุปองค์
ความรู้ท่ีได้หลังเรียน โดยการน าเสนอผลงานท่ีควรดูโดยรวมทั้ งความถูกต้องเหมาะสม ความสวยงามและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน และควรประเมินโดยการให้การตอบกลับแก่ผู ้เรียนในทันที 
(Feedback) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน   
 

6. อภิปรายผล  
 องค์ประกอบการเรียนการสอน 5 ด้าน 

1) ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ ควรก าหนดเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายถึงทฤษฏี
หลักการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุ กต์ใช้ในการ
แกปั้ญหาจริง รู้จกัการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบรวมถึงการน าเสนอภาพกราฟิก รวมทั้ ง
สามารถวเิคราะห์ปัญหา สร้างขั้นตอนการท างาน ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการฝึกทกัษะและการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดความเช่ียวชาญตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  ซ่ึงในการก าหนดจุดมุ่งหมายผูส้อนจึงควรค านึงถึง
พ้ืนฐานของผูเ้รียน ตอ้งการท่ีจะฝึกทกัษะผูเ้รียนในดา้นใดและมากน้อยเพียงใด (ไพฑูรย ์สินลารัตน์,2557: 27) 
เช่นเดียวกับ Hastert (2010) ซ่ึงกล่าวว่า ในศตวรรษท่ี 21 เห็นได้ชัดเจนข้ึนว่า การศึกษาทางศิลปะจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกจากต ารา หลกัสูตรท่ีเรียน อาจารยจ์ าเป็นตอ้งท่ีจะสอนนกัเรียนถึงความส าคญัของเทคโนโลยี
ในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การน ามาใชใ้นการส่ือสารและการแกปั้ญหา 
 2) ด้านเนื้อหาสาระ ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาในการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเป็นผูจ้ดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั ทิศ
นา แขมมณี (2555) กล่าววา่ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนก าหนดเน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนตามความ
สนใจ โดยมีผูส้อนเป็นผูส้อนจดัเตรียมเน้ือหา วสัดุ ส่ือ กิจกรรมตามขอบเขตท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยมีผูส้อนคอยให้ค  าแนะน าและให้ความรู้ ซ่ึงผูเ้รียนท่ีมีใจรักท่ีจะศึกษา
คน้ควา้ตามความตอ้งการจะก่อให้เกิดเกิดการศึกษาต่อเน่ือง และมีแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยาก
เรียนรู้อยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งให้ความส าคญักบับริบทเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสมกับวยัของการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไม่ยากจนผูเ้รียนไม่อยากท่ีจะปฏิบัติงานหรือไม่ง่ายจนผูเ้รียนไม่ให้
ความส าคญักบัเน้ือหา  
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 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามท่ีผูเ้รียนสนใจ เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะจากการปฏิบติังานดว้ยตนเองตามความถนดัของแต่ละบุคคล เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละ
คนมีความแตกต่างดา้นความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และเจตคติ ฯลฯ น าเอาประสบการณ์ของตนเอง
มาใชใ้นการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั Miller (2014: 19) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้แบบส่วนบุคคลไดต้ามความ
สนใจของตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถท่ีจะคน้ควา้หาค าตอบเก่ียวกบัค าถามของตนเอง รวมทั้งสามารถท างานได้
อยา่งมีอิสระ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการเรียนใน
ชั้นเรียนจะเนน้การสืบคน้ขอ้มูลกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีผูส้อนคอยใหค้  าแนะน า ควรก าหนดโจทยใ์ห้มีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผู ้เรียน เพ่ือให้ผู ้เรียนเห็นความส าคัญกับการปฏิบัติงาน ฝึกผู ้เรียนให้ใช้
ประสบการณ์ของผูเ้รียนในการสร้างนวตักรรมผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียน
การสอนให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (เนาวนิตย ์สงคราม, 2553: 18) น าไปสู่การสร้าง
นวตักรรม ตามความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีมีกระบวนการจากการคน้ควา้เทคนิควธีิการท่ีแตกต่างหลากหลาย 
รวมทั้งสามารถน าไปถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบั กิดานนัท ์ มลิทอง (2540) ท่ีกล่าววา่ นวตักรรม
เป็นการแสดงออกถึงความคิด การปฏิบติัหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูข่องผูเ้รียน ใหส้ามารถ
ใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึนและเพ่ือช่วยให้การปฏิบติังานนั้นๆ มีความทนัสมยัมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม ในขณะท่ีพิศวาส 
ปทุมุต์ตรังษี (2556) กล่าววา่ ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ และพฒันานวตักรรมท่ีเป็น
ผลิตผลและกระบวนการโดยใชเ้ทคโนโลย ีโดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการสร้างแนวคิดใหม่ สามารถสร้างงาน
ท่ีเป็นตน้แบบในการส่ือถึงเอกลกัษณ์ความเป็นตวัตน และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของวฒันโชติ การเรือง 
(2559) พบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชน้วตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นการเรียนรู้ จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะความสามารถในการเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัผลศึกษาวจิยัของ นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556: 29) พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่งผลผูเ้รียนมีความรับผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 
  4) ด้านส่ือการเรียนการสอน  การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ รวมทั้ งส่ือ ICT เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้บทเรียนล่วงหนา้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูส้อนและผูเ้รียนในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งการ
เขา้ถึงเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ผา่นระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีส่ิง
ชกัจูงเขา้มาสู่บทเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550) ท่ีพบวา่ การถ่ายทอดองคค์วามรู้จาก
ผูส้อนสู่ผูเ้รียนให้สามารถไดรั้บความรู้ ทกัษะต่างๆ ผูส้อนควรใชส่ื้อเทคโนโลยีการศึกษามาใชใ้นการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ
เน้ือหาอย่างแท้จริง  และการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ยงัส่งผลให้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้บทเรียน
ล่วงหนา้และสามารถศึกษาคน้ควา้ตามความถนดัของแต่ละบุคคล รวมทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Lisa (2012)  พบวา่ การใชว้ีดีโอท่ีมีความน่าสนใจใน
ชั้นเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะผูเ้รียนมีทางเลือกส าหรับการเรียนรู้ 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Kelly (2012) พบว่า การเปล่ียนแผนการเรียนรู้โดยใช้วิดีโอการบรรยายออนไลน์ 
ส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นการรับรู้มากข้ึน ผูส้อนมีบทบาทในการใหค้  าแนะน ามากกวา่การบรรยายเน้ือหา ซ่ึงเป็นการ
น าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน  
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 5) ด้านการวัดและประเมินผล ควรวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนเขียนสรุปองค์
ความรู้ท่ีได้หลังเรียน โดยการน าเสนอผลงานท่ีควรดูโดยรวมทั้ งความถูกต้องเหมาะสม ความสวยงามและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน และควรประเมินโดยการให้การตอบกลับแก่ผู ้เรียนในทันที 
(Feedback) เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถท าความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สอดคล้องกับ Arfstrom (2013)                  
ซ่ึงกล่าววา่ ผูส้อนใชห้้องเรียนกลบัดา้นในการช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน เวลาในห้องเรียน
ผูส้อนสังเกตการณ์เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนมีการจดัเตรียมการใหก้ารตอบกลบัในประเด็นส าคญัแก่ผูเ้รียนเพ่ือให้
ผลสะทอ้นกลบัในการเรียนรู้ และสามารถเช่ือมโยงกบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
เช่นเดียวกับ วิจารณ์ พานิช (2556: 18) ท่ีกล่าวว่า การประเมินเพ่ือยืนยนัการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่าได้บรรลุการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคน์ั้นผูส้อนตอ้งเขา้ไปประเมินและตอ้งหาประเด็นท่ีเด็กไม่เขา้ใจ จดัการเรียนรู้เพ่ือซ่อม
เสริมความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายคน 

ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ของผู้เรียน 4 ด้าน มีดงัน้ี 1) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ดา้นวธีิการสอน 3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ 
4) ดา้นการประเมินผล 
 1) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
สร้างนวตักรรมไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัเนาวนิตย ์สงคราม (2553) ซ่ึงกล่าววา่ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
น ากระบวนการสร้างความรู้จากการเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ฝึกผูเ้รียนใหใ้ชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนในการสร้าง
นวตักรรมผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ขา้สู่สงัคมในศตวรรษท่ี 21  
 2) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านวิธีการสอน  ผู ้เรียนต้องการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า  ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีโลกต้อง
เผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผูเ้รียนในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นในการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนบัสนุนการเรียน การหาขอ้มูลเพ่ิมเติมให้กบัตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้ตามความสนใจของ
ตนเองและตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั จนัทิมา 
ปัทมธรรมกุล (2555) ได้กล่าวไวว้่า ผูเ้รียนแต่ละคนมีบทบาทส าคญัในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด 
ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยมีาสนบัสนุนในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุดและสามารถช่วยตอบสนองการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน 
 3) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านส่ือการเรียนการสอน คือ ผูเ้รียนตอ้งการให้ผูส้อนมีส่ือท่ีสามารถให้
ผูเ้รียนดูหรือทบทวนไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งผลการวิจยัของ ลลัน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556: 25) ท่ี
ศึกษาการสร้างส่ือบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เร่ืองการเคล่ือนไหวในระบบดิจิตอลเบ้ืองตน้ ท่ีใชว้ิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลบัดา้น พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อส่ือบนคอมพิวเตอร์พกพาในการใชเ้ป็นส่ือท่ีสามารถ
น ามาสนับสนุนให้สามารถเรียนรู้ได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลาท่ีต้องการ ซ่ึงเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สุกัลยา                   
นิลกระยา (2557) การพฒันาส่ือการสอนมลัติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย m-learning พบว่า ผูเ้รียนสามารถใชส่ื้อ          
การสอนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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4) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านการวัดและประเมินผล คือ ผูเ้รียนตอ้งการให้ผูส้อนติดตามการท างาน
และส่งงานท่ีมอบหมายของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั Miller (2014) กล่าววา่ การศึกษาติดตามความคืบหนา้ของผูเ้รียน
จะเป็นการทราบถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ซ่ึงการเรียนการสอนโดยใชห้้องเรียนกลบัดา้นเป็นการให้โอกาสท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับความแตกต่างในหอ้งเรียนท่ีผูส้อนสามารถด าเนินการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบัความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์

การสังเกตการจดัการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์กราฟิก  
 1) กจิกรรมการเรียนการสอน การน าเขา้สู่บทเรียนแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือการพดูคุยหวัขอ้ท่ีจะใชเ้รียน 
เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และการสอบถามถึงงาน ลกัษณะวธีิการเคร่ืองมือเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานท่ีไดม้อบหมายในสัปดาห์ท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์
ผลงานกบัเพ่ือนร่วมชั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจารณ์ พานิช (2556: 18) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นสามารถให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้
เฉพาะเร่ืองหรือในส่วนท่ีไม่เขา้ใจ ซ่ึงการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นการฝึก 21st Century Skills แบบ
ไม่รู้ตวัช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดย้า่งรู้ลึกและรู้จริง มีการใชค้  าถามในการกระตุน้ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและการฝึกให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยมีการนาส่ือการเรียนรู้มาใชอ้ยา่งหลากหลาย 

2) ส่ือการเรียนการสอน  ใช้ PowerPoint และจอแสดงผลในการสาธิตขั้ นตอน การใช้ส่ือ video 
Multimedia ในการศึกษาวิธีการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในโปรแกรม ใชร้ะบบ LMS (Learning Management System) 
ในการมอบหมายงาน ติดตามการส่งงาน โดยผูเ้รียนเป็นผูบู้รณาการสร้างทกัษะองคค์วามรู้จากส่ือท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้อิเลก็ทรอนิกส์ (Blogs) การใชแ้บบทดสอบ (Tests) การใชส่ื้อสงัคม
ออนไลน์ และกระดานส าหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards ) เช่นเดียวกับ
งานวิจยัของ จกัรกฤษณ์ กาจนากาศ (2554) พบว่า นักศึกษาสามารถเขา้ไปสมคัรเรียน จดัการขอ้มูลส่วนตวัและ
ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในบทเรียนจะใชไ้ฟลว์ดีิโอเป็นหลกั  
 3) การแสดงออกของผู้เรียน ผูเ้รียนมีความตั้งใจและสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการตั้งค  าถามถึงขอ้สงสัย
และมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม และแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัภายในห้องเรียน สอดคลอ้งกบั 
Arfstrom (2013) ซ่ึงกล่าววา่ ภายในห้องเรียนกลบัดา้นผูส้อนมีการให้ค  าแนะน าในประเด็นท่ีส าคญัเพื่อใหผ้ลตอบ
กลับในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นกบัเพ่ือนในหอ้งเรียน  

4) บรรยากาศการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกนัเอง ไม่มีความตึง
เครียด ซ่ึงผูเ้รียนจะมีลกัษณะในการเรียนรู้เชิงรุก มีส่วนร่วมในการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นกบัผูส้อน มี
ความสนใจใส่ใจในการเรียนรู้ท่ีมีความหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และภายในห้องผูส้อนจะคอยเดินไป
รอบๆ ห้องเพ่ือคอยให้ค  าแนะน าขณะผูเ้รียนก าลงัปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรศกัด์ิ ปาเฮ (2556) ซ่ึงกล่าวว่า 
ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นโคช้ในการใหค้  าแนะน าอยูข่า้งๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเรียนเน้ือหาดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1) การจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ผูส้อนควรมีการ
ท าความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก เพ่ือใหส้ามารถวางรูปแบบการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมของ
ลกัษณะผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีเหมาะสม  

2) การจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ผูส้อนควร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการเลือกส่ือการเรียนรู้ การเขา้ถึงส่ือการเรียนรู้ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยขีอง
ผูเ้รียนทั้งในหอ้งเรียน ท่ีบา้น และชุมชนของผูเ้รียน   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัดา้น ท่ีมีต่อความ
รับผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกดว้ยตนเอง  

 
8. กติติกรรมประกาศ 
  วจิยัฉบบัน้ีไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี หากไม่ไดไ้ดรั้บการสนบัสนุนทั้งแรงกายและแรงใจจาก
บุคคลต่อไปน้ี อนัดบัแรกคุณพอ่คุณแม่ ตลอดจนญาติมิตรสหาย ครูอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และผู ้
คอยเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการวิจัยตลอดระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา ขอบคุณ                     
ท่ีปรึกษาวิจยั และคณะท่ีปรึกษาในทุกๆ ภาคส่วน ผูใ้หญ่ใจดีจากมูลนิธิรักษไ์ทย ท่ีให้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมใน
การท าผลงานวิจยัในคร้ังน้ี คุณประโยชน์อนัพึงมีจากการท าวจิยัฉบบัน้ี ขอบมอบแด่ทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่าน ดว้ยความรักและเคารพเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยุกต ์ 
ใชง้าน ส าหรับการศึกษาดา้นวศิวกรรมโทรคมนาคม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ชุดการสอนเร่ืองท่อน าคล่ืน
และการประยกุตใ์ชง้าน ซ่ึงประกอบดว้ย คู่มือครู แผนการสอน ใบเน้ือหา แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โปรแกรม
น าเสนอ PowerPoint โปรแกรมจ าลอง CST Microwave Studio® และชุดท่อน าคล่ืนและวงจรกรองความถ่ี กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 20 คน ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอน
และชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก ชุดการสอนท่ี
พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 1.07 ท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารหาคุณภาพของเมกยุแกนส์ 

 
ค าส าคญั: ชุดการสอนแบบส่ือประสม วศิวกรรมไมโครเวฟ ท่อน าคล่ืนและการประยกุตใ์ชง้าน  
 

ABSTRACT 
 This research aims to development of multimedia instructional model on Waveguide and Applications 
for telecommunication engineering education. These research tools includes lesson plans, teacher guides the 
content Achievement Test. PowerPoint presentation program software simulation function (CST Microwave 
Studio®) and waveguide filter circuits. The sample was implemented using a sample group of 20 undergraduate 
students of electronic and telecommunication engineering from the Bachelor of Industrial technology program, 
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Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. This paper results showed that 1) the degree of the 
opinions on the multimedia instructional model was high level, 2) the degree of the research instrument was 
high level, 3) the efficiency of the multimedia instructional model was equal to 1.07 that was consistent to the 
standard criteria of Meguigans’s formula.  
 
KEYWORDS: Multimedia Instructional Model, Microwave Engineering, Waveguide and Applications 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 นั้น ในหมวด 4 แนว
การจดัการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบวา่
กิจกรรมระหวา่งการสอนส่วนใหญ่ผูส้อนมีบทบาท ในการด าเนินกิจกรรมภายในห้องเรียนโดยใชว้ิธีการสอน
บรรยายเป็นหลกั ท าใหไ้ม่สามารถบรรลุผลในแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด หากปล่อยใหก้ารเรียน
การสอนด าเนินไปตามรูปแบบเดิม จะไม่สนับสนุนการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาไทยในยุค
ปัจจุบนั ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหผู้เ้รียนรู้จกัการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีใหผู้เ้รียน
รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม และมีการปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมอยา่งมีคุณภาพ 
 จากสภาพการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม (ศรัณย ์ชูคดี, 2555) พบวา่ปัจจุบนั
ผูเ้รียน ให้ความสนใจในการศึกษาลดลง ขาดความกระตือรือร้น และไม่ชอบศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจน
ความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ อีกทั้ งกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนส่วนใหญ่ผูส้อนมีบทบาท ในการด าเนิน
กิจกรรมภายในหอ้งเรียนโดยใชว้ธีิการสอนบรรยายเป็นหลกั ซ่ึงไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาดา้นความคิดขาดการ
วิเคราะห์ การร่วมแสดงความคิดเห็น และการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้นเม่ือพิจารณาระบบการศึกษาสายช่าง
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว หากผูเ้รียนขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น ไม่ศึกษาคน้ควา้
เพ่ิมเติมหรือไม่มีความพร้อมในการเรียน จะส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 
 จากผลการส ารวจสภาพการเรียนการสอนดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยใชแ้บบสอบถามกบัผูเ้รียน 
จ านวน 285 คน ของมหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 8 แห่ง จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ทั่วประเทศ (อนุรักษ์ เมฆพะโยม, 
2557) พบว่า ผูเ้รียนมีความตอ้งการให้มีการพฒันาในดา้นรูปแบบการสอนอยูใ่นระดบัมาก  x 4.25 ดา้นส่ือ
การสอนอยูใ่นระดบัมาก  x 4.03 ดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  x 3.37 และดา้นแบบทดสอบอยูใ่น
ระดบันอ้ย  x 2.26  แสดงดงัภาพท่ี 1 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1827 

                                    คะแนนของระดบัความต้องการ 

 
 

 
ภาพที ่1 ค่าเฉล่ียของระดบัความตอ้งการในการพฒันาการเรียนการสอน 

 
จากผลการส ารวจ พบวา่ การพฒันาการจดัการเรียนการสอนเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ใหมี้คุณภาพ ดงันั้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงเป็นแนวการจดัการเรียนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
แสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจดัการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นตน้ ทั้ งน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2559) ได้ให้ความหมายของ 
Cooperative Learning ไวว้า่ “การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกแตกต่างกนัประมาณ 
3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม” นอกจากนั้นมีนักการศึกษาหลายคน เช่น สลาวิน (Slavin, 
1995) เดวดิ จอห์นสนั และรอเจอร์ จอห์นสนั (Johnson & Holibec, 1994) ไดเ้ผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบน้ี
ไวว้า่ “การจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป มกัจะขาดความสนใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียน ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือมองขา้มไปทั้งๆ ท่ีมีผลการวิจยัช้ีชดัเจนวา่ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อ
ตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อผูส้อนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน มีผลต่อการเรียนรู้มาก” 
 ส าหรับการศึกษาหลกัสูตรดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคม ในระดบัอุดมศึกษาไดบ้รรจุรายวิชาวิศวกรรม
ไมโครเวฟ เพ่ือมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของเทคโนโลยีวศิวกรรมไมโครเวฟ ท่ีมีความส าคญั
ต่อชีวิตประจ าวนั ดงันั้นลกัษณะรายวิชาดงักล่าวจึงมุ่งเน้นถึงการออกแบบ การค านวณและการวิเคราะห์วงจร
กรองความถ่ีไมโครเวฟ ซ่ึงพบว่าในการออกแบบและวิเคราะห์วงจรดงักล่าวนั้นมีขั้นตอนและการค านวณท่ี
ซบัซอ้น ยุง่ยาก อีกทั้งผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะเห็นพฤติกรรมการแสดงผลตอบสนองของสนามไฟฟ้าท่ีเกิดจากการ
ค านวณได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีการเรียนการสอนได้ก้าวหน้าไปมาก รูปแบบการสอนสมยัใหม่มี
แนวโน้มท่ีจะผนวกการสอนเชิงทฤษฎีควบคู่กบัการทดลองในเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ การสาธิต การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัรายวิชา ดงันั้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาจ าลองผลใน
การท างานจึงมีบทบาทส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาออกแบบ และวิเคราะห์วงจร เพื่อให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัต่างๆ ท่ีไดน้ าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการเรียนการสอนวชิาทางดา้นวศิวกรรมโทรคมนาคม (Hoefer, 1990; & Menzel, 2003)  

ด้านเน้ือหา ด้านรูปแบบ 
การสอน 

ด้านส่ือ 
การสอน 

ด้านแบบทดสอบ 
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 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดังกล่าวเป็นแนวทางให้คณะผูว้ิจัยได้ศึกษาและพฒันา 
ชุดการสอนแบบส่ือประสม ส าหรับการศึกษาดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคม ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ         
P-CSDE Model แบบร่วมมือเป็นฐานท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากนั้นแลว้คณะผูว้จิยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัยท่ีใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยผูส้อนควรลดบทบาทจากผูบ้ รรยายอย่างเดียว มาเป็นผูช้ี้แนะให้
ค  าปรึกษาแนะน า สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้อนัเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัในกิจกรรมกลุ่ม ใหผู้เ้รียน
ไดส้ามารถแสดงศกัยภาพในการแบ่งภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ฝึกการน าเสนอให้เกิดความเป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้แสดงออก กลา้ตดัสินใจ ยอมรับในการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ส่วนรวม มีการถามตอบในเน้ือหาวชิา ท าใหผู้เ้รียนสามารถสรุปและรวบรวมเน้ือหาในรายวิชาได ้ทั้งน้ีการเรียนรู้
ท่ีเกิดข้ึนตอ้งสะท้อนให้ผูเ้รียนได้เห็นผลในส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาขั้นสูงต่อไป โดยคณะผูว้ิจยัไดส้ร้างชุดการสอนท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมตามรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน เลือกกรณีศึกษาในรายวชิาวศิวกรรมไมโครเวฟ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีส าคญัสามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมอันก่อให้เกิดประโยชน์และ                
เพ่ิมประสิทธิภาพของการศึกษาระดบัสูงต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นฐาน ท่ี เน้นผู ้เรียน เป็นส าคัญแบบ P-CSDE Model ส าห รับการเรียนการสอน เร่ืองท่อน าค ล่ืนและ                  
การประยกุตใ์ชง้าน 

(2) เพ่ือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) โดยมีตวั
แปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ส าหรับการศึกษาเร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยุกต์ใช้งาน ส่วนตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประสิทธิภาพของชุดการสอน และระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึน ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 ส าหรับกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงดงัภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 จากภาพท่ี 2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานแบบ P-CSDE Model 
ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นการเตรียมการ (Pre Learning) เป็นการก าหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนนอกเวลาเพ่ือให้
ผูเ้รียนรู้ล่วงหนา้โดยก าหนดส่ิงเร้า และการตอบสนองท่ีตามมาจนไดรั้บความพึงพอใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน 
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง โดยจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะสอนคร้ังต่อไป  
 2. ขั้นการช้ีแนะ (Coaching) กระบวนการของขั้นตอนน้ีจะปฏิบัติในห้องเรียนเวลาท่ีสอนจริงโดย
ด าเนินการหลงัจากท่ีผูเ้รียนผ่านการทดสอบและตรวจปรับความรู้พ้ืนฐานนั่นคือผูเ้รียนมีความพร้อมแลว้ก็จะ
เขา้ใจผลท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะให้ความรู้ (Information) ให้แก่ผูเ้รียนโดยมีการก าหนดขั้นตอน
การเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมใบเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัทฤษฎี การวิเคราะห์ การค านวณหรืออ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีการสอน แบบบรรยาย แบบสาธิต หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีการบูรณาการส่ือการสอนตามความ
เหมาะสมของกิจกรรม 
 3. ขั้นการแบ่งปันขอ้มูล (Sharing) จะเร่ิมจากการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนจะแบ่งกลุ่มย่อย ประมาณ 3-6 คน    
โดยมีสมาชิกจะแตกต่างกนัเป็นแบบเฉพาะเจาะจง คือ มีผูท่ี้เรียนเก่ง เรียนอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยดูจากผล
การเรียนท่ีผ่านมาจ านวนกลุ่มจะข้ึนอยูก่บัหัวขอ้ท่ีก าหนด แต่ละกลุ่มจะไดห้ัวขอ้ท่ีไม่เหมือนกนั เป็นการเรียนรู้
แบบผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนผูส้อนมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาและควบคุมกิจกรรม 
 4. ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Discussion) ผูแ้ทนในแต่ละกลุ่มจะน าเสนอสรุปขอ้มูล ในแต่ละหวัขอ้โดย
ผูส้อนและผูเ้รียนทุกคนจะร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัถามตอบในเน้ือหาวิชาจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถสรุปและรวบรวมเน้ือหารายวชิาได ้รวมทั้งท าใหเ้กิดความรู้ในการน าไปใชป้ระโยชน์ 
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 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการท าแบบฝึกหดัหลงัหน่วย
เรียนทุกหน่วยเรียน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนครบทุกหน่วยเรียนแลว้ เพ่ือเป็น
การประเมินความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนรู้ทั้งกระบวนการ  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ และวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา
วศิวกรรมไมโครเวฟ เพ่ือก าหนดหวัขอ้ในการเรียนการสอนไดจ้ านวน 11 หวัขอ้ แสดงดงัภาพท่ี 3 
 

                    

2.                    

3.                                

4.                   

7.                                

8.                       

9.                            

1.                                    

5.                

6.                                

10.                           

11.                                         

 
 

ภาพที ่3 การวเิคราะห์หวัขอ้รายวชิาวศิวกรรมไมโครเวฟ 
 

 

 ส าหรับในงานวิจยัน้ี คณะผูว้ิจยัมีแนวคิดในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบการเรียน         
การสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นจึงไดก้ าหนดเลือกหัวขอ้ของเน้ือหาท่ีใชใ้นการทดสอบ
รูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวเฉพาะในหัวขอ้ท่ี 7 เร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยกุตใ์ชง้าน โดยไดว้ิเคราะห์ออกเป็น
หวัขอ้ยอ่ยจ านวน 3 หน่วยการเรียน โดยมีรายละเอียดดงัแสดงเป็นแผนภูมิปะการังในภาพท่ี 4 
 

                               

                          
              

                            

                        

 
 

ภาพที ่4 การแบ่งหวัขอ้เน้ือหาเร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยกุตใ์ชง้าน 
 

4.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จ านวน 20 คน โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
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4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ตัวแปรอิสระ  คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ส าหรับ
การศึกษาเร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยกุตใ์ชง้าน ส่วนตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสิทธิภาพของ
ชุด       การสอน และระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ของนักศึกษาหลกัสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วศิวกรรมไมโครเวฟ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
       4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยชุดการสอนเร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยุกต์ใช้งาน
ไดแ้ก่ ใบเน้ือหา โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ส่ือโปรแกรมจ าลอง CST Microwave Studio® ชุดท่อน าคล่ืนและ
วงจรกรองความถ่ี แสดงดงัภาพท่ี 5 ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนนั้นไดผ้่านการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินความเหมาะสม แสดงดงัตารางท่ี 1 และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อน-หลงัเรียน 
ท่ีผา่นการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งมีค่า
ระหวา่ง 0.80 – 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.93  
 

 
 

ภาพที ่5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัของผูเ้ช่ียวชาญ  
ข้อที ่ ข้อค าถาม ( )X  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 

ดา้นแผนการสอน 
ดา้นใบเน้ือหา 
ดา้นส่ือการเรียนการสอน  
(โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint )     
ส่ือโปรแกรมจ าลอง (CST Microwave Studio® ) 
ชุดท่อน าคล่ืนและวงจรกรองความถ่ี 
ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.16 
4.04 
4.12 

 
4.16 
4.20 
4.16 

0.55 
0.84 
0.60 

 
0.55 
0.58 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.14 0.63 มาก 
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  จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 
4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 ซ่ึงถือชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมท่ี
ระดบัมาก 
   4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  คณะผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการน าชุดการสอนเร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยกุตใ์ชง้าน 
ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรม
ไมโครเวฟ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จ านวน 20 คน ระหว่างวนัท่ี 14 และ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ก่อน-หลงัเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานเมกุยแกนส์ และผลท่ีได้
จากการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมาวเิคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลท่ีน าเสนอในบทความวิจยัน้ี เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัท่ีพฒันาข้ึน น ามาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนกัศึกษา
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลเป็นดงัน้ี 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนของผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อที ่ ข้อค าถาม ( )X  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน แบบ P-CSDE Model 
ดา้นการเรียนการสอน 
ดา้นส่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน     
ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 
4.12 
4.28 
4.08 

0.65 
0.53 
0.54 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.17 0.60 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียโดยรวม
ท่ี 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์การประเมินท่ีระดบัมาก 
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ตารางที ่3 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
รายการ คะแนน

เตม็ 
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ

คะแนนทีไ่ด้ 
ค่าประสิทธิภาพของ 

เมกยุแกนส์ (Meguigans) 
คะแนนก่อนเรียน (Pretest) 10 2.4 24 

1.07 
คะแนนหลงัเรียน (Posttest) 10 7.00 70 

 
  จากตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีค่าเท่ากบั 1.07 ซ่ึงสูงกว่า 
1.00 ตามเกณฑม์าตรฐานของเมกยุแกนส์  
 
ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ข้อที ่ ข้อค าถาม ( )X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน 
ดา้นใบเน้ือหา 
ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 
4.34 
4.24 
4.20 

0.84 
0.82 
0.78 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.25 0.77 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4 พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอน มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
 

6. อภิปรายผล  
 การพฒันาชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยุกต์ใช้งาน ส าหรับการศึกษาดา้น
วศิวกรรมโทรคมนาคม ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน พบวา่  
 6.1 ด้านการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองท่อน าคล่ืนและ             
การประยุกต์ใชง้าน ส าหรับการศึกษาดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคม ท่ีพฒันาข้ึนตามหลกัการออกแบบการเรียน     
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ท่ีผ่านการยอมรับจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และการออกแบบชุดการสอนแบบส่ือประสม
ตอ้งมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับระดบัผูเ้รียน ปริมาณของเน้ือหา จ านวนของแบบทดสอบ ความถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ในส่วนของหวัขอ้ท่อน าคล่ืนและการประยกุตใ์ชง้านนั้นเน้ือหาค่อนขา้ง
ยาก ชุดการสอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นสามารถท าให้ผูเ้รียนมองเห็นถึงกระบวนการท างาน การออกแบบอยา่ง
เป็นรูปธรรม  ประกอบกบัรูปแบบการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี
ยิ่งข้ึน จึงท าให้ประสิทธิภาพของชุดการสอนมีค่าเท่ากบั 1.07 ซ่ึงสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานเมกุยแกนส์ 
ดังนั้ นสรุปได้ว่าชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองท่อน าคล่ืนและการประยุกต์ใช้งานส าหรับการศึกษาด้าน
วศิวกรรมโทรคมนาคม โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE Model ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีพฒันาข้ึน 
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สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดิเรก มณีวรรณ 
และคณะ (2558) เร่ืองการพฒันาชุดการสอนเร่ืองวงจรช่องแคบในท่อน าคล่ืน ท่ีประกอบดว้ยโปรแกรมจ าลอง
และชุดสาธิตมีประสิทธิภาพ 1.14 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมกุยแกนส์ เหมาะส าหรับน าไปใชพ้ฒันาการเรียน      
การสอนทางดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแลว้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
GIPPA Model ของ จงรัก สามารถ และคณะ (2554) ท่ีพฒันาข้ึนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและส่ือการเรียนการ
สอนเร่ืองวงจรกรองความถ่ี พบวา่รูปแบบการเรียนการสอนและส่ือท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการ
สอนไดเ้ป็นอยา่งดี  
 6.2 ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน และชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน พบว่า
โดยรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนเพราะเน้ือหา
ครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัล าดบัเน้ือหาเหมาะสม ตลอดจนน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้ ส่ือโปรแกรม
น าเสนอ PowerPoint มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ส่ือโปรแกรมจ าลอง CST Microwave Studio® และชุดท่อน าคล่ืน
และวงจรกรองความถ่ี มีความเป็นรูปธรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถมองเห็นกระบวนการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
แบบทดสอบครอบคลุมวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสามารถวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  

(1) กระบวนการของ P-CSDE Model ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ P-CSDE Model เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ และสร้าง
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(2) ควรน าผลการวิจยัไปสู่การจดัการองคค์วามรู้ระหวา่งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน   

(3) การพฒันาโปรแกรมจ าลองการออกแบบวงจรช่องแคบภายในท่อน าคล่ืน จะมีปัญหาเร่ืองการ
ค านวณท่ีชา้เน่ืองจากตอ้งใชห้น่วยความจ ามาก และการเช่ือมโยงฟังก์ชัน่ยอ่ยจะซับซอ้นมากดงันั้นควรศึกษาหา
โปรแกรมอ่ืนๆ เช่น โปรแกรม C++, และ Visual basic มาใช้ร่วมกับโปรแกรม CST Microwave Studio®  เพื่อ
ชดเชยปัญหาต่างๆ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรน ากระบวนการของ P-CSDE Model ไปทดลองใชก้บัหวัขอ้ในรายวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้น
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร2) ศึกษาปัญหาและการแกปั้ญหาทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างได้จากการสุ่มเป็นระดบัชั้นอย่างเป็นสัดส่วนคือ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 340 คน ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารค านวณจากตาราง
ของเครจซ่ี และมอร์แกน  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่  1) ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน ครูทุกกลุ่มประสบการณ์ มีการปฏิบติัเป็นประจ าใน
เร่ืองดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน การจดัการบรรยากาศในชั้นเรียน ดา้นการจดัการจดัการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ มีการปฏิบัติบ่อยคร้ัง ในเร่ืองด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ครูทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ มีการปฏิบติับ่อยคร้ัง ในเร่ืองดา้นการจดัท าส่ือการเรียนรู้และนวตักรรม   2) ดา้นการบริหารจดัการ
ชั้นเรียน เป็นปัญหานอ้ยของครูทุกกลุ่มประสบการณ์ในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ ดา้นการจดัการ
บรรยากาศในชั้นเรียน ดา้นการจดัการเรียนรู้ เป็นปัญหานอ้ยของครูทุกกลุ่มประสบการณ์ในดา้นการวางแผนการ
เรียนรู้ ด้านการส่ือสารและการใช้ภาษากับผู ้เ รียน ด้านเทคโนโลยี เป็นปัญหาปานกลางของครูทุกกลุ่ม

mailto:Supanee.sa@spu.ac.th
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ประสบการณ์ในดา้นการจดัเตรียมอุปกรณ์ในชั้นเรียน ดา้นการจดัหาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลย ีดา้นการออกแบบส่ือ
การเรียนรู้ 
 
ค าส าคญั:  การส่งเสริม   ทกัษะการจดัการเรียนการสอน  ศตวรรษท่ี21 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) to study the 21st century teaching and learning skills of teachers 
under the office of the Bangkok Metropolitan Educational Service Area 2) to study problems and solve problems 
in teaching and learning skills in the 21st century.   of the teachers under the Office of the Office of Primary 
Education, Bangkok  
    The results of this study were as follows: 1) teachers all experience groups regular practice in classroom 
management. Classroom management management of learning. Teachers all experience groups frequent practice. 
In terms of planning, learning management.  Technology teachers all experience groups frequent practice.  2) 
classroom management; less problem for all teachers in environmental management learning.  The classroom 
management learning management less problem for all teachers in learning planning.  Communicate and use 
language with learners.  Technology this is a moderate problem for all teachers in the classroom.  The supply of 
learning resources.  
 
KEYWORDS:  PROMOTION, THE 21st CENTURY, TEACHING SKILS 
 

 1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
สัมพนัธ์ พนัธ์ุพฤกษ ์(2560) ผูอ้  านวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ 

สทศ.ไดจ้ดัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ไดว้ิเคราะห์ผลสอบ
จ าแนกตามสงักดั ขนาดโรงเรียน ท่ีตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิา ปรากฏผลดงัน้ี โอเน็ต ชั้น
ม.3 วิชาภาษาไทย ผูเ้ขา้สอบ 637,491 คน คะแนนเฉล่ียทัว่ประเทศ 46.36, วิชาสังคมศึกษาฯ ผูเ้ขา้สอบ 637,245 
คน คะแนนเฉล่ีย 49.00, วิชาภาษาองักฤษ ผูเ้ขา้สอบ 637,406 คน คะแนนเฉล่ีย 31.80, วิชาคณิตศาสตร์ ผูเ้ขา้สอบ 
637,256 คน คะแนนเฉล่ีย 29.31 , วิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ขา้สอบ 637,047 คน คะแนนเฉล่ีย 34.99โรงเรียนท่ีอยูใ่น
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดทุกวิชา และเม่ือจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ท่ีตั้ง และภูมิภาค พบวา่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในการสอบทุกวชิา โรงเรียนท่ีตั้ง
ในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนท่ีตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนท่ีตั้งในภูมิภาคอ่ืนๆ ทุกวิชา ทั้งน้ี โรงเรียนท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ภาคตะวนัออก และ
ภาคเหนือ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศทุกวิชา และเม่ือจ าแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการ
เรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในแต่ละวิชาดงัน้ี วิชาภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม คือ สาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสงัคม วชิาภาษาองักฤษ คือ สาระ
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ภาษาเพ่ือการส่ือสาร วชิาคณิตศาสตร์ คือ สาระเรขาคณิตและวชิาวทิยาศาสตร์ คือ สาระส่ิงมีชีวติกบัการด ารงชีวิต
ภาพรวมผลสอบโอเน็ตชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ผลสอบปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 วิชา 
คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาองักฤษ ส่วนวิชาท่ีเหลือ คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมาภาพรวมผลสอบ โอเน็ตชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 มีดงัน้ี วิชาภาษาไทย ผูเ้ขา้สอบ 724,347 
คน คะแนนเฉล่ียทัว่ประเทศ 52.98 วชิาสงัคมศึกษาฯ ผูเ้ขา้สอบ 724,342 คน คะแนนเฉล่ีย 46.68 วชิาภาษาองักฤษ 
ผูเ้ขา้สอบ 724,336 คน คะแนนเฉล่ีย 34.59 วิชาคณิตศาสตร์ ผูเ้ขา้สอบ 724,285 คน คะแนนเฉล่ีย 40.47 และวิชา
วทิยาศาสตร์ ผูเ้ขา้สอบ 724,349 คน คะแนนเฉล่ีย 41.22 เม่ือจ าแนกตามสงักดั พบวา่ โรงเรียนท่ีอยูใ่นสงักดั สกอ.
มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดทุกวิชา คือ วิชาภาษาไทย 65.06 วิชาสังคมศึกษาฯ 64.02 วิชาภาษาองักฤษ 63.36 วิชา
คณิตศาสตร์ 64.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ 53.71 และผลสอบของปี2559 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 วิชา คือ ภาษาไทย ส่วนวิชาท่ีเหลือ คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
ภาษาองักฤษ และวชิาวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องคก์ารมหาชน).2560) 

ในส่วนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ (O - Net) ในปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สูงกวา่โรงเรียนท่ีตั้งในภูมิภาคอ่ืนๆ แต่ยงัคง
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.63 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 47.50  ซ่ึงคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 (งานวดัผลและประเมินผลกลุ่มนิเทศสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. 2560) 

จากความส าคญัของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครยงัพบขอ้มูลเก่ียวกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O - Net) ท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดั
การศึกษายงัมีผลท่ีไม่น่าพึงพอใจและจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัพบว่า ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21ของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี21ของครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวจิยั
มาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและแนวทางการส่งเสริมทกัษะการการสอนของครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบันกัเรียนใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี21
ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของครูสังกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1839 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 ขั้นท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั ซ่ึงเป็นการศึกษาเอกสารต ารา ขอ้มูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 
ปัญหา เพื่อจดัท าโครงการและเสนอขอ้คิดเห็นของโครงการวจิยั 
 ขั้นท่ี 2 การด าเนินการวิจยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล ปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคุณภาพ น าไปเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นท่ี 3 รายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอรายงานผลการวิจยัต่อกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้จดัพิมพเ์ป็นฉบบัแกไ้ข ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการแนะน า แลว้จดัท า
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,013 คน จากจ านวน 37โรงเรียน 
       2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 340 คน สุ่มแบบเป็นระดบัชั้นอยา่งเป็นสดัส่วน  

สถานภาพส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ประสบการณ์ท างาน 
4. วฒิุการศึกษา 
 

 
 
 

 

1. ทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี
21ของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 3 ดา้น ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน  
1. 2 ดา้นการจดัการเรียนรู้   
1.3 ดา้นเทคโนโลย ี
2. ปัญหาและการแกปั้ญหาทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 

 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ คือสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ประสบการณ์ท างาน 
4. วฒิุการศึกษา   

 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
1. ทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21ของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 3 ดา้น ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน  
1.2 ดา้นการจดัการเรียนรู้   
1.3 ดา้นเทคโนโลย ี

2. ปัญหาและการแกปั้ญหาทกัษะการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ของครู สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

  4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 1 ชุดมีจ านวน 4 
ตอนไดแ้ก่ 
                ตอนท่ี 1   สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 ทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     2.1  ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 
     2.2  ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
     2.3  ดา้นเทคโนโลย ี
   ตอนท่ี 3  ปัญหาและการแกปั้ญหาทกัษะการจดัการเรียนการสอน ในศตวรรษท่ี 21 ของครูสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   ตอนท่ี 4  แนวทางการส่งเสริมทกัษะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  ของครู สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  คุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) IOC ระหวา่ง 0.50-1.00    ค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ไดค้่า  0.95 
         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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กรุงเทพมหานครเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึงครูท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งท่ีตูรั้บ
หนงัสือของสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือตอบแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนตามท่ีก าหนดไว ้ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 340 คน จากครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวธีิการทางสถิติ มีขั้นตอน 

ดงัน้ี  
 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21ครู
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีการปฏิบติัจริงในชั้นเรียน  

โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงค่าเฉล่ีย (Mean)  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัน้ี   

 4.56-5.00   หมายถึง      มีการปฏิบติัเป็นประจ า 
 3.56-4.55    หมายถึง     มีการปฏิบติับ่อยคร้ัง 
 2.56-3.55    หมายถึง     มีการปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 
 1.56-2.55    หมายถึง     มีการปฏิบติันานๆ คร้ัง 
 1.00-1.55    หมายถึง    ไม่มีการปฏิบติัเลย 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและการแกปั้ญหาทกัษะการ

จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21ครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมี
ปัญหาต่อการปฏิบติัจริงในชั้นเรียน 

โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงค่าเฉล่ีย (Mean)  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัน้ี   

 4.56-5.00    หมายถึง     เป็นปัญหามากท่ีสุด 
 3.56-4.55    หมายถึง     เป็นปัญหามาก 
 2.56-3.55    หมายถึง     เป็นปัญหาปานกลาง 
 1.56-2.55    หมายถึง     เป็นปัญหานอ้ย 

     1.00-1.55    หมายถึง    เป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งการเสนอผลออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 284 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาอายุ 40 ปีข้ึนไป 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 308 คน คิดเป็นร้อยละ 90.6 ประสบการณ์ท างาน 
5-10 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา 11 ปีข้ึนไป จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย  �̅�  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของครูสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครต่อการส่งเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  
21 ทั้ง ภาพรวมและรายดา้น 

รายการพฤตกิรรม �̅�  S.D. แปลผล ล าดบัที ่
1. ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 4.55 .19 เป็น

ประจ า 
1 

2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ 4.40 .23 บ่อยคร้ัง 2 
3. ดา้นเทคโนโลย ี 4.37 .21 บ่อยคร้ัง 3 

รวม 4.44 .13 บ่อยคร้ัง - 
 
ตารางท่ี 1 พบวา่ ครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อ

การส่งเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมอยูใ่น มีการปฏิบติับ่อยคร้ัง(มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .13) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทกัษะการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมีการปฏิบติัเป็นประจ า(คา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .19)  ล าดบัท่ี 2 คือ อยู่ในระดบัมีการปฏิบติับ่อยคร้ัง(ค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .23) และล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัมีการปฏิบติับ่อยคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .21) 

 

 ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย �̅�  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของความคิดเห็นของครูสงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครเก่ียวกบัปัญหาและการแกปั้ญหาการส่งเสริมทกัษะการจดักาเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งภาพรวมและรายดา้น 

รายการพฤตกิรรม �̅�  S.D. แปลผล ล าดบัที ่
1. ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 2.39 .34 นอ้ย 2 
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2.17 .23 นอ้ย 3 
3. ดา้นเทคโนโลย ี 2.59 .34 ปานกลาง 1 

รวม 2.38 .19 นอ้ย - 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1843 

ตารางท่ี 2 1 พบวา่ ครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีความคิดเห็น
ต่อปัญหาและการแก้ปัญหาการส่งเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
น้อยคือเห็นว่าเป็นปัญหานอ้ย (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .19) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ปัญหาอนัดบั 1คือ ดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดบัเป็นปัญหาปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.59 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .34)  ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน อยูใ่นระดบัปัญหานอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.39 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .34 ) และล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัเป็นปัญหานอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.17 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .23)   

 

6. อภิปรายผล  
 1. ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียนจากผลการวจิยัพบวา่ครูทุกกลุ่มประสบการณ์ อยูใ่นระดบัมีการปฏิบติั
เป็นประจ าโดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการบริหารจดัการชั้นเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพรรณี  
ชาญประเสริฐ (2557) ท่ีพบวา่ การจดัการเรียนรู้ประสบความส าเร็จไดท้ั้งดว้ยการจดัการการเรียนรู้นั้นเกิดจากการ
ลงมือปฏิบติัของนกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ จากผลการวจิยัพบวา่ครูทุกกลุ่มประสบการณ์ อยูใ่นระดบัมีการปฏิบติับ่อยคร้ัง 
พบวา่การจดัการเรียนรู้ให้เกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยเนน้การอภิปรายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในประเด็น
ต่างๆสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระสมุห์สมัฤทธ์ิ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา) (2559) ท่ีพบวา่ครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้แต่
ตอ้งให้นักเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และ
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนกัเรียน 
 3. ดา้นเทคโนโลย ีจากผลการวจิยัพบวา่ครูทุกกลุ่มประสบการณ์อยูใ่นระดบัมีการปฏิบติับ่อยคร้ังโดยใช้
ขอ้มูลจากการคน้ควา้ในแหล่งขอ้มูลออนไลน์ (Search engine) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนาพร แสนสมบัติ 
(2558) ท่ีพบวา่ ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นทกัษะทีมจ าเป็นอยา่งมากต่อการด ารงชีพอยูใ่นสงัคมของคน
ในยคุศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นสงัคมแห่งการเร่งรีบ สงัคมแห่งการแข่งขนัทางเทคโนโลย ีใครมีทกัษะในการด ารงชีพ
ท่ีดีกวา่ยอ่มมีความไดเ้ปรียบในทุกๆดา้น ส่วนคนท่ีขาดทกัษะในการด ารงชีพ ก็จะกลายเป็นบุคคลท่ีลา้หลงั ถูกเอา
เปรียบ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 1. ครูควรน าทกัษะการสอนในศตวรรษท่ี 21ไปใชใ้นชั้นเรียนและปฏิบติัจริงอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ครูควรไดรั้บการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคแ์ละจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดการ
คิดขั้นสูงหรือคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. ครูควรเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆโดยการเขา้รับการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อน าไปใช้
ในชั้นเรียนอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ควรด าเนินการวจิยัศึกษา การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนของครู 
 

8. กติติกรรมประกาศ 

        บทความวิจัยฉบับน้ีส าเร็จด้วยความกรุณาของ ดร.สุพรรณี  สมานญาติ  อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณา
ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้ค  าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง  ตั้ งแต่ศึกษาคน้ควา้  
จนกระทัง่ส าเร็จเป็นบทความวจิยัท่ีสมบูรณ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์โดยรวมและแยกตาม

องค์ประกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ  ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความ
มุ่งมั่นพยายาม  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์โดยรวม  และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ ความ
อยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม ก่อนและหลงัไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี  การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  จ านวน 20  คน  แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One  Group  1)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม ใชเ้วลา 16  ชั่วโมง 2) แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์ของกรม
สุขภาพจิต จ านวน 77 ข้อมีค่าความเช่ือมั่น 0.91 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบค่าเฉล่ียดว้ยสถิติ paired t-test 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1 .ความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์โดยรวมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 
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มหาวิทยาลยัรามค าแหง อยู่ในระดบัดี และแยกเม่ือตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ ความอยากรู้อยากเห็น  
จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม  อยูใ่นระดบัสูง เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ปกติ 
ในช่วงอายกุลุ่มตวัอยา่ง 15 – 25 ปี  

2. หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา พบวา่ค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคด์า้น 
วทิยาศาสตร์โดยรวม  จินตนาการประสานความคิดและความมุ่งมัน่พยายาม  แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 
 
ค าส าคญั: สะเตม็ศึกษา, ความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์  

 
ABSTRACT 

The purposes of  this research to study (1 )  overall creative thinking in science and its four 
components—viz., curiosity, imagination and ideation, problem-solving, and determination—in the case of 
selected students in Matthayom Sueksa 2 who had participated in science-technology-engineering-mathematics 
(STEM) education.  The researchers also compare (2 )  the overall creative thinking in science and in its four 
components of these students prior to the commencement of STEM education learning activities and after their 
completion.   
 The sample population consisted of 20 students in Matthayom Sueksa 2 enrolled in the first semester 
of the academic year 2017 at  the Demonstration School of  Ramkhamhaeng University. Experimental design 
involved the one-group pretest posttest design method.   The instruments of research for the experiment 
consisted of (1) three STEM education learning activities carried out over a duration of sixteen hours; and (2) a 
77-item creative thinking test devised by the Department of Mental Health, which was established as having a 
reliability level of 0.91.   Using techniques of descriptive statistics, the researchers analyzed the data collected 
in terms of mean and standard deviation.  The researchers also employed the paired t-test technique 
 Findings are as follows:  
 1 .  The creative thinking in science of the students was overall evinced at a good level.  Insofar as 
concerns the aforementioned four components, they were found to be at a high level as compared with the 
standard for members of a normal sample population between 15-25 years of age.  
 2 .  In the experiment, after the students participated in STEM education learning activities, it was 
found that the overall means for creative thinking in science and for the components of imagination and 
ideation and determination exhibited differences with the overall means for creative thinking in science and for 
the components of imagination and ideation and determination prior to the commencement of the experiment at 
the statistically significant level of .05 
 
KEY WORDS: STEM education, creative thinking in science 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัการศึกษาไทยไดมี้การเนน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคน้หา และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ทั้ งน้ีเพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี จากผลการประเมินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของ World Economic Forum ต่างก็พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิด (พรทิพย ์ศิริภทัราชยั, 2556 )  
   ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) เป็นผลผลิตของความคิดท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่าซ่ึงไดม้าจาก
ผูคิ้ดเอง  โดยความคิดน้ีไม่เป็นไปตามแบบแผน มีแรงจูงใจสูงและมีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะกระท าใหส้ าเร็จอยา่ง
แท้จริง ความคิดนั้นจะเกิดข้ึนถา้เขา้ใจประเด็นของปัญหาอยา่งชดัเจน เป็นความสามารถดา้นสมองท่ีจะคิดได้
หลายแนวทางหรือคิดได้หลายค าตอบ เรียกว่า การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือความคิดหลาย
ทิศทาง หลายแง่หลายมุมคิดได้กวา้งไกล ซ่ึงลกัษณะความคิดเช่นน้ีจะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ 
รวมถึงการพบวิธีการแกปั้ญหาไดส้ าเร็จอีกดว้ย (Guilford , 1956; Nichols and Mark, 1971) ความคิดสร้างสรรค์
ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ี เราสามารถปลูกฝังและส่งเสริมไดด้ว้ยวิธีต่างๆ ท่ีเหมาะสม ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนจึงควรจดัเพื่อให ้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิดและน าความรู้ไปใช ้แกปั้ญหาในชีวติจริงได ้ (อาทิตยา  
ภมูิคอนสาร, กมล  พลค าและนุกลู  กดุแถลง, 2559) 

การจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้เฉพาะในต าราเรียนเพียงอยา่งเดียว จึงไม่เพียงพอ
ต่อการน าไปใช ้ การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั
คือการสอนใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัวเิคราะห์เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบและสามารถคิดสังเคราะห์ถึงสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีจะ
น ามาใช้ประโยชน์ ใน ชีวิตจริงได้   STEM Education เป็นการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
(Interdisciplinary Integration) ระหว่าง ศาสตร์สาขาต่ างๆ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลย ี
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าจุดเด่นของ
ธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกนัอยา่งลงตวั เพ่ือให้ผูเ้รียนน าความรู้ทุกแขนง
มาใชใ้นการแกปั้ญหา การคน้ควา้ และการพฒันาส่ิงต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั ซ่ึงอาศยัการจดัการเรียนรู้
ท่ีครูผู ้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน (Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; Breiner, Harkness, Johnson, & Koehler, 
2012).  

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลกัษณะ  5  ประการไดแ้ก่  (1) เป็นการสอนท่ีเนน้การบูรณาการ 
(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาทั้ ง 4 กับชีวิตประจ าวนัและการท าอาชีพ  (3) เน้นการ
พฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียนและ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็น และความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นวา่วชิาเหล่านั้นเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสามารถน ามาใชไ้ดทุ้กวนั  มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีสนุบสนุน
ว่าการัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาช่วยพฒันานักเรียนให้เกิดทักษะการคิดด้านต่างๆรวมถึงความคิด
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สร้างสรรค ์(ภสัสร ติดมา, มลิวรรณ นาคขุนทด และสิรินภา กิจเก้ือกูล, 2558; บุญลอย  มลูน้อยและคณะ, 2559; 
อรธิดา สวา่ง และอุทิศ อินทร์ประสิทธิ, 2560) 

จากความส าคญัและความเป็นมาดงักล่าวท าใหค้ณะผูว้ิจยัสนใจศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึก
กระบวนการคิด แกปั้ญหา ไดส้ร้างช้ินงานและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และเป็นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
เตรียมพร้อมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1)  เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์โดยรวม และแยกตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ  
ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมั่นพยายาม  ของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา  

2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์โดยรวม  และแยกตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 
ดา้น คือ ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม    ก่อนและ
หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
   
                                                  

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One  Group Pretest Posttest Design   เป็นการทดลองท่ีมีการวดัก่อนการ
ทดลอง 1 คร้ัง หลงัการทดลอง 1 คร้ัง  มีลกัษณะดงัน้ี 
                                O1                   X                   O2 

                                                 
 O1       คือการวดัความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์ก่อนท่ีจะท าการทดลอง   (pretest) 
                    X        คือการใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
                O2      คือการวดัความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์หลงัจากท่ีท าการทดลอง   (Posttest) 
 
 

ตัวแปรอสิระ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

ตวัแปรตาม 
ความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์ 
- ความอยากรู้อยากเห็น   
- จินตนาการประสานความคิด   
- ชอบแกปั้ญหา 
- ความมุ่งมัน่พยาม 

-  
- จิ
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4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาป่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง แผนการเรียน

เนน้วทิยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1   จ านวน 5  หอ้ง รวมทั้งส้ิน 168  คน 
กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ านวน 1 

หอ้งเรียน รวม 20 คน  ดว้ยการใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย 
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา   
ตวัแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์โดยรวม  และองค์ประกอบย่อยทั้ ง 4 ด้าน คือ 

ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม     
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รวม 16  ชั่วโมง  ดังต่อไปน้ี กิจกรรมท่ี 1  Boat 

Challenge  กิจกรรมท่ี 2 Eco Friendly House  กิจกรรมท่ี 3  Popsicle Stick  โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดัง
ตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

กจิกรรม กระบวนการ 

1. Boat Challenge 
 

1. ในทุกกิจกรรม ให้นกัเรียนร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  เนน้การส่ือสาร  การแสดงความคิด จนไดข้อ้สรุป  
จากนั้นส่งตวัแทนมาอภิปรายหนา้ห้อง  โดยครูเป็นผูก้ระตุน้และให้รางวลั  เช่น  กลุ่มใดท่ีคิดต่างและ
สร้างสรรคจ์ากกลุ่มอ่ืนก็จะมีคะแนนพิเศษให ้
2. ครูอภิปรายร่วมกบันกัเรียนในหวัขอ้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีมากบัน ้าท่วม มีอะไรบา้ง พร้อมร่วมกนั
อภิปรายแนวทางแกไ้ข จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปส่ิงท่ีได ้พร้อมส่งตวัแทนมาน าเสนอ 
3. ครูเปิดวีดิทศัน์เก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างข้ึนโดยคนไทยในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภยัในประเทศ
ไทย ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายว่า ส่ิงประดิษฐ์ฝ่าวิกฤติอุทกภยัท่ี
ปรากฏในวีดิทศัน์มีอะไรบา้ง 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่ ถา้ตอ้งการให้การออกแบบและสร้างแพส าหรับการบรรทุก 
ส่ิงของเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องท าการศึกษาปัจจยัอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแพ 
จากนั้นครูน าเขา้สู่กิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม โดยช้ีแจงให้นกัเรียนทราบวา่ เพ่ือให้การออกแบบและ
สร้างแพส าหรับการบรรทุกส่ิงของเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเรียนจะตอ้งท าการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแพจากกิจกรรม 4 กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
     กิจกรรมท่ี 1 ท าดินน ้ามนัให้ลอยน ้าไดอ้ยา่งไร 
     กิจกรรมท่ี 2 วตัถุอยูสู่งหรือต ่ามีผลต่อการทรงตวัของเรืออยา่งไร 
     กิจกรรมท่ี 3 บรรทุกส่ิงของไดเ้ท่าใด 
     กิจกรรมท่ี 4 วางวตัถุอยา่งไรให้เรือสามารถทรงตวัอยูไ่ด ้
5. ครูทบทวนสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมวา่ นกัเรียนจะตอ้งสร้างเรือท่ีสามารถบรรทุกส่ิงของไดม้าก
ท่ีสุดและใช้งบประมาณอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยเช่ือมโยงความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการท ากิจกรรมท่ี 
1-4  กบัการออกแบบและสร้างเรือ โดยครูก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างเรือ 
โดยวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างเรือ คือ แผน่พลาสติกลูกฟกู ไมไ้อศกรีม และขวดพลาสติก  
6. นักเรียนวางแผนการท างานร่วมกนัแล้วลงมือสร้างเรือตามรูปแบบและวสัดุอุปกรณ์ท่ีแต่ละกลุ่ม
ออกแบบไว ้จากนั้นท าการทดสอบเรือท่ีสร้างข้ึน พร้อมทั้งสงัเกตและบนัทึกผลการทดสอบ 
7. นกัเรียนน าเสนอแนวคิดในการออกแบบและสร้างเรือ และผลการทดสอบเรือ จากนั้นครูและนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการท ากิจกรรม เพื่อท าการสรุปความคิดรอบยอด 

2. Eco Friendly 
House  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากนัเพ่ือร่างแบบจ าลองบา้นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. น าแบบร่างมาน าเสนอต่อครู  จากนั้นอภิปรายหนา้ห้องเรียน 
3. ครูมีบทบาทสนับสนุน โดยแนะน านักเรียน เก่ียวกับปัจจยัต่างๆท่ีจะส่งผลต่อบ้านท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ พลงังานไฟฟ้าไดม้าจากแหล่งใด วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างบา้น แบบแปลนการติดตั้ง
ไฟฟ้า เป็นตน้  และชมเชยกลุ่มท่ีคิดต่างและสามารถให้ความรู้ใหม่ๆ 
แก่เพ่ือน 
4. นกัเรียนสรุปแบบบา้นท่ีตอ้งการจะสร้างแบบจ าลองจริงออกมา และบนัทึกการท างานเพื่อเตรียมสร้าง
แบบจ าลองบา้นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
5. นกัเรียนสร้างแบบจ าลองบา้นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าเสนอครู จากนั้นร่วมกนัอภิปรายหน้าชั้น
เรียนเพ่ือท าการสรุปความคิดรอบยอด 

3. Popsicle Stick   1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากนัเพ่ือระบุตวัแปรตน้  และตวัแปรควบคุม  อีกทั้งวางแผน ร่างแบบ และ
วางแผนท าการทดลอง  การสร้าง Popsicle Stick 
2. น าแผนการทดลองมาเสนอต่อครู  จากนั้นอภิปรายหนา้ห้องเรียน 
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กจิกรรม กระบวนการ 

 3. Popsicle Stick   3. ครูมีบทบาทสนบัสนุน โดยแนะน านกัเรียนให้เลือกตวัแปรท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนั  และชมเชยกลุ่มท่ี
คิดต่างและสามารถให้ความรู้ใหม่ๆแก่เพ่ือน 
4. นกัเรียนท าการสร้าง Popsicle Stick   จากนั้นท าการทดลอง  บนัทึกถ่ายภาพและภาพเคล่ือนไหวขณะ
ท าการทดลอง  จากนั้นระดมความคิดเพ่ือแกไ้ขช้ินงานให้ดีข้ึน  
5. ท าการปรับปรุงแก้ไข Popsicle และทดลองซ ้ า   บันทึกถ่ายภาพและภาพเคล่ือนไหวขณะท าการ
ทดลอง   
6. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเพ่ือท าการสรุปความคิดรอบยอด 

 
2) แบบวดัความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์  ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข  เป็น

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 77 ข้อ หาค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว่าไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.91 ถือว่าเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ยอมรับได ้

ในการแปลผลคะแนนมาตรฐาน T (T– Score) ส าหรับความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์โดยรวม   
อาจก าหนดระดบัคุณภาพเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

ตั้งแต่   T 67 ข้ึนไป  แปลวา่   มีความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
ตั้งแต่   T 53 – 66   แปลวา่   มีความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
ตั้งแต่   T 39 – 52   แปลวา่   มีความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ตั้งแต่   T 25 – 38   แปลวา่   มีความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ต ่ากวา่   T 25        แปลวา่   มีความคิดสร้างสรรค ์ดา้นวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบันอ้ย 
คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์   จะมีคุณลกัษณะเด่น คือ  เป็นคนท่ีมีจินตนาการ  และสนุก

กบัการคิด  มีความคิดริเร่ิม  คิดเช่ือมโยง  ต่อยอด  คิดหลากหลาย และคิดนอกกรอบสูง 
    4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     1. น าแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดสอบก่อนการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง  และผูว้จิยัเป็นผูค้วบคุมการทดสอบดว้ยตนเอง 
     2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว ้ โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการทดลอง  ดงัน้ี  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองกระท าในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  โดยใชเ้วลาใน
การทดลอง 16 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คณะผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการ
จดักิจกรรม  
    3. น าแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ มาทดสอบหลงัการทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง 
คณะผูว้จิยัเป็นผูค้วบคุมการทดสอบ 
   4.  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามวิธีการทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์เน้ือหา  จากเอกสารการจดประชุมและบนัทึกหลงัการสอน 
            2. ค่าสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย   (   )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเตม็ศึกษาโดยใชส้ถิติ  paired t-test 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผลการศึกษา ความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเป็นดงัน้ี 
1) ความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์โดยรวม และแยกตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ ความ 

อยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายามของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง จดัอยู่ในระดบัสูงกว่าปกติ   เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ปกติ 
ในช่วงอายกุลุ่มตวัอยา่ง 12 – 17 ปี ความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 289.45 คะแนนมาตรฐาน T (T– Score) เท่ากับ 61 เม่ือคะแนนเทียบกับเกณฑ์ปกติของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์ ช่วงอายุกลุ่มตวัอยา่ง 15 - 25ปี ท่ีมีคะแนน ตั้งแต่ T 53 – 66 แปล
ความหมายไดว้า่นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ดา้นวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

องค์ประกอบดา้นความอยากรู้อยากเห็น  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 65.25 เม่ือเทียบเกณฑ์ปกติพบวา่ท่ี 60  
คะแนนข้ึนไป  นกัเรียนเป็นคนท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นสูง ซ่ึงน าไปสู่การสังเกต  คน้ควา้ แสวงหาและทดลอง
เพื่อหาค าตอบท่ีสงสยั 

องคป์ระกอบดา้นจินตนาการประสานความคิด  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 70.55  เม่ือเทียบเกณฑป์กติพบวา่
ท่ี คะแนนข้ึนไป 58 คะแนนข้ึนไป  นกัเรียนเป็นคนท่ีมีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิม  คิดเช่ือมโยง  ต่อยอด  คิด
หลากหลาย และคิดนอกกรอบสูง 

องคป์ระกอบดา้นชอบแกปั้ญหา   มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  44.95 เม่ือเทียบเกณฑป์กติพบวา่ท่ีคะแนนข้ึน
ไป  40 คะแนนข้ึนไป  นกัเรียนเป็นคนท่ีมองปัญหาเป็นเร่ืองทา้ทาย  ชอบและสนุกกบัการแกปั้ญหา  

องค์ประกอบด้านความมุ่งมัน่พยายาม  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 108.70   เม่ือเทียบเกณฑ์ปกติพบว่าท่ี
คะแนนข้ึนไป  92 คะแนนข้ึนไป  นกัเรียนเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่พยายามสูง   แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ภาพรวมของความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์ และแยกตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ  ความ
อยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม  ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เทียบกบักบัเกณฑป์กติตามช่วงอายกุลุ่มตวัอยา่ง 12 – 17 ปี 

องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรคท์าง 
วทิยาศาสตร์ 

คะแนนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คะแนนมาตรฐาน T 
 (T– Score) 

การแปลผล 

1. ความคิดสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์ 289.45 61 ระดบัดี 

2. องค์ประกอบด้านความอยากรู้อยาก
เห็น 

65.25 60 
นักเรียนเป็นคนท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นสูง ซ่ึงน าไปสู่การสังเกต  
คน้ควา้ แสวงหาและทดลองเพื่อหาค าตอบท่ีสงสัย 

3. อ งค์ป ระกอบด้ าน  จิน ตน าก าร
ประสานความคิด 

70.55 58 
นกัเรียนเป็นคนท่ีมีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิม คิดเช่ือมโยง  ต่อ
ยอด  คิดหลากหลาย และคิดนอกกรอบสูง 

4. องคป์ระกอบดา้นชอบแกปั้ญหา 44.95 40 
นกัเรียนเป็นคนท่ีมองปัญหาเป็นเร่ืองทา้ทาย  ชอบและสนุกกบัการ
แกปั้ญหา  

5. อ งค์ป ระกอบ ด้ าน ความ มุ่ งมั่ น
พยายาม 

108.70 92 นกัเรียนเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่พยายามสูง 

 
 2)  ค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์โดยรวม  และแยกตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น 
คือ  ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม    ก่อนและหลงั
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ t-test  พบว่า ค่าเฉล่ียของความคิด
สร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์โดยรวม  และความมุ่งมัน่พยายาม  แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ส่วน
ดา้นจินตนาการประสานความคิด แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงผลดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์โดยรวม  และ

แยกตามองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ  ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบ
แกปั้ญหาและความมุ่งมัน่พยายาม ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา  

ความคดิสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์ 
ก่อน / หลงั 

การจัดการเรียนรู้ 
N 

 
S.D. t sig 

1. ความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์ 
ก่อน 20 275.8 39.13 

-2.97 .01 
หลงั 20 289.45 36.04 

2. องคป์ระกอบดา้นความอยากรู้อยากเห็น 
ก่อน 20 64.55 10.83 

-.420 
.68 

 หลงั 20 65.25 10.45 

3. องคป์ระกอบดา้นจินตนาการประสานความคิด 
ก่อน 20 65.25 15.34 

-3.45 .00 
หลงั 20 70.55 12.54 

4. องคป์ระกอบดา้นชอบแกปั้ญหา 
ก่อน 20 43.85 5.83 

-.91 .37 
หลงั 20 44.95 5.52 

5. องคป์ระกอบดา้นความมุ่งมัน่พยายาม 
ก่อน 20 102.20 13.80 

-2.53 .02 
หลงั 20 108.70 12.77 
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6. อภิปรายผล  
1. ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 เม่ือแยกตาม

องคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น คือ ความอยากรู้อยากเห็น  จินตนาการประสานความคิด  ชอบแกปั้ญหาและความ
มุ่งมัน่พยายาม  อยู่ในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัเกณฑ์ปกติหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  ทั้ งน้ี
เพราะนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงแบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นกัเรียน
น าความรู้ทุกแขนงมาใชใ้นการแกปั้ญหา  การคน้ควา้  ตลอดจนประดิษฐช้ิ์นงานข้ึนใหม่ 
 2. บทบาทของครูคือกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถแกไ้ขสภาพปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงการใหก้ าลงัใจ ส่งเสริม สนบัสนุนแนวคิดของนกัเรียนดว้ย โดยกอบวทิย ์ พิริยะวฒัน์ (2554) ไดก้ล่าววา่ครู
สามารถด าเนินการได้หลากหลายรูปแบบตามความพร้อมของคุณครู  นักเรียนและโรงเรียน กล่าวคือ 
Structured  Inquiry   คุณครูมีบทบาทมาก โดยเป็นผูก้  าหนดประเด็นปัญหาท่ีให้นกัเรียนศึกษา  วสัดุอุปกรณ์และ
วธีิการให้นกัเรียนด าเนินการตามท่ีครูวางแผนและออกแบบไว  ้Guided Inquiry  คุณครูมีบทบาทลดลง โดยเป็นผู ้
ก าหนดประเด็นให้นักเรียนไวก้วา้งๆ แล้วให้นักเรียนท าการออกแบบวิธีการ ก าหนดวสัดุอุปกรณ์ด้วย
ตนเอง  นักเรียนจะมีบทบาทมากข้ึน Open Inquiry คุณครูมีบทบาทน้อยมาก  เป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือและ
สนับสนุน  โดยให้อิสระนักเรียนในการก าหนดปัญหาท่ีสนใจ ตั้งค  าถาม วางแผนและออกแบบวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการ และวธีิการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  นกัเรียนจะมีบทบาทเป็นอยา่งมาก 

4. ผูเ้รียนสนุกท่ีไดเ้รียนรู้ เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษานั้นมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ผา่นกิจกรรมโดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง มีการสร้างสรรคผ์ลงาน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวลกัช ์ผ่องบุรุษ (2560) ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมากกวา่ร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา 

5.   สภาพปัญหาและวธีิการแกไ้ขขณะด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา มีประเด็นหลกั
ทั้งหมด 2 ประเด็นคือ (1) ปัญหาการท างานร่วมกนัเป็นทีม  การระดมความคิดเห็นและการสืบเสาะขอ้มูลเพ่ือจุด
ประกายความคิดจนไดแ้นวคิดใหม่ (2) ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การ
คิดเชิงวิศวกรรมและการค านวณ  ทั้ งน้ีเม่ือนักเรียนเกิดปัญหาดังกล่าว  คณะผูว้ิจัยหรือทีมผูส้อนท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและระดมความคิดกนัภายในทีมเพ่ือจดัการแกปั้ญหาอยา่งทนัทีทนัใด โดยใชว้ิธีการสร้างค าถาม
แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัสืบคน้ เนน้ใหน้กัเรียนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4  สภาพปัญหาและวธีิการแกไ้ขขณะด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 

กจิกรรม ปัญหาและวธิีแก้ไข 

1. Boat 
Challenge 

 

1. นกัเรียนในกลุ่มมีความคิดไม่ตรงกนั ต่างคนต่างอยากใหค้วามคิดตนเป็นท่ียอมรับ ครูจึงแกปั้ญหาโดยใหทุ้กคนช่วยกนัแชร์
ความคิดเห็น แลว้น าความคิดท่ีดีท่ีสุดของแต่ละคนมาผสมผสานกนั แต่ละกลุ่มจึงร่วมกนัคิดจนส าเร็จ 
2.ในช่วงแรกนกัเรียนบางกลุ่มคิดการออกแบบแพโดยจะเนน้ท่ีความสวยงามมากกวา่ การเนน้ใหแ้พแขง็แรงพอท่ีจะไม่จม แต่
เม่ือครูตั้งค  าถาม และให้นกัเรียนท าการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแพจากกิจกรรม 4 กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี   1) 
ท าดินน ้ ามนัให้ลอยน ้ าไดอ้ย่างไร 2) วตัถุอยู่สูงหรือต ่ามีผลต่อการทรงตวัของเรืออย่างไร 3) บรรทุก ส่ิงของไดเ้ท่าใด และ 4) 
วางวตัถุอยา่งไรใหเ้รือสามารถทรงตวัอยูไ่ดป้รากฏวา่นกัเรียนมีการออกแบบแพไดโ้ดยเนน้ความแขง็แรงมากข้ึน 

2. Eco 
Friendly 
House 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าแบบร่างบา้นมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน แต่การออกแบบบา้นส่วนใหญ่นกัเรียนยงัไม่ไดอ้อกแบบโดย
ใชห้ลกัความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มสกัเท่าไร ออกแบบโดยเนน้ความชอบส่วนตวัและความสวยงามเป็นหลกัมากกว่า ครูจึง
ให้ความรู้เก่ียวกบัการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่ม ว่ามีอะไรบา้งท่ีไม่ใชพ้ลงังานจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม แต่เป็นการใช้
พลงังานจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติแทน นกัเรียนจึงร่วมกนัปรับปรุงแบบบา้นอีกคร้ัง 
2. ช่วงแรกนกัเรียนบางคนอาจยงัไม่เขา้ใจเร่ืองพลงังานทดแทนจากส่ิงแวดลอ้ม แต่เม่ือครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเร่ืองพลงังาน 
นักเรียนสามารถทราบได้ว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถสร้างมาจากพลังงานทางธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้ามาจากพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน ้ า  นักเรียนจึงมีการออกแบบบ้านเพื่อได้ใช้พลังงานจากส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการใช้
พลงังานจากแสงอาทิตย ์และพลงังานจากลมเป็นส่วนใหญ่  และวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างบา้นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีนักเรียนออกแบบข้ึนมาเอง และแต่ละกลุ่มไดแ้ลกเปล่ียนความคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบบา้นท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มระหวา่งกนั 

3.Popsicle 
Stick 

1. นกัเรียนบางคนยงัระบุตวัแปรไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากยงัคงสับสนระหวา่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ครูจึงสอนเร่ืองตวัแปรเพิ่ม 
เม่ือนกัเรียนเขา้ใจจึงร่วมกนัวางแผน ออกแบบ เพื่อสร้าง Popsicle Stick 
2. เม่ือนักเรียนร่วมกนัออกแบบเสร็จ แต่ละกลุ่มน าแบบมาเสนอต่อครูหน้าชั้นเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ออกแบบด้วย
ความคิดสร้างสรรค ์แต่เนน้เคร่ืองยิงท่ีเนน้ความสวยงาม ความแปลก มากกวา่การไดร้ะยะยิงท่ีไกล เน่ืองจากนกัเรียนยงัคงไม่
เขา้ใจในส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ ครูจึงย  ้าเร่ืองผลการทดลองวา่ตอ้งการการยิงระยะไกล นกัเรียนจึงปรับแผนเปล่ียนวสัดุบางอย่าง 
เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองยิงท่ีไดร้ะยะไกลข้ึน  จากนั้นนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสร้างเคร่ือง  Popsicle Stick   
3.นกัเรียนบางกลุ่มยงัไม่เขา้ใจหลกัการท่ีท าให้ไดก้ารยิงท่ีระยะไกล โดยการไม่ท าให้อุปกรณ์ท่ียิงมีความยืดหยุ่นมาก ๆ และ
เน่ืองจากเป็นการยิงแลว้วตัถุท่ีใชเ้ป็นกระสุนจะเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล ์ดงันั้นมุมท่ียิงไดไ้กลท่ีสุดคือมุม 45 องศา ครูจึงให้
หลกัการไปแลว้แต่ละกลุ่มน าหลกัการท่ีไดไ้ปแกไ้ขเคร่ืองยิงของกลุ่มตนเองใหดี้ข้ึน  
4. เม่ือนกัเรียนท าการทดลองโดยยิงกระสุนท่ีมีมวลเท่ากนัทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มท าการทดลองกลุ่มละ 3 คร้ัง ปรากฏวา่ระยะทาง
ไม่ใกลเ้คียงกนัเป็นส่วนมาก เน่ืองมาจากตวันกัเรียนขณะท าการทดลองมีการจบั และใช ้
กระสุนไม่ถูกวิธี ท าให้ผลการทดลองไม่ดีเท่าท่ีควร ครูจึงเสนอใหน้กัเรียนพยายามอยา่เอาแรงอ่ืน ๆ มาตา้นการเคล่ือนท่ีของ
กระสุน ตอ้งระวงัตอนปล่อยกระสุนให้มากข้ึน พยายามให้กระสุนเป็นอิสระขณะปล่อยให้เคล่ือนท่ี  เม่ือนกัเรียนน าไปปรับ
ปรากฏวา่ผลการทดลองดีข้ึน และท าการทดลองแต่ละคร้ัง ทุกกลุ่มกไ็ดร้ะยะการยิงท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
เม่ือนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา พบวา่ความคิดสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์อยู่

ในระดบัสูง   ดงันั้นผูบ้ริหารและคณาจารยค์วรร่วมปรึกษาหาแนวทางบูรณาการร่วมในรายวิชาต่างๆให้สอดรับ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  คือ 1) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  2) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถเช่ือมโยงแนวคิดในสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 3) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
มโนทศัน์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ
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กระตือรือร้น(Active Learning) 5) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 6) ส่งเสริมทักษะการ
แกปั้ญหา และ7) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสนใจประกอบอาชีพดา้นสะเตม็มากข้ึน 
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การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีิการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ 
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บทคัดย่อ 
การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีความ

แตกต่างกบัการจดัการเรียนแบบเตม็เวลา (ภาคปกติ) เน่ืองจากเป็นการจดัการอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มผูท่ี้ท างานท่ีมี
พ้ืนฐานความรู้และมีประสบการณ์จากการท างาน ท่ีเขา้ศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเรียนแบบไม่เตม็เวลาและมีระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
เรียนท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาก าหนด มีความแตกต่างดา้นพ้ืนความรู้และคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาและดา้นการลงทะเบียน
เรียน ซ่ึงไดมี้การระบุประเภทการมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะน าเขา้สู่การประเมิน เกณฑ์การประเมินตามลกัษณะ
ของประเภทประสบการณ์ ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ทั้ งต่อผู ้เรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน สังคม ประเทศชาติ  ตลอดจนความสนใจ 
ของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 16,679 คน มีสาขาวชิาท่ีประชาชนใหค้วามสนใจเขา้ศึกษาอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งปี
การศึกษา 2558 – 2560 เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบญัชี เทคนิคเคร่ืองกล การจดัการ
ทั่วไป การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย ์เทคนิคการผลิต โยธา เกษตรศาสตร์การ 
จดัการโลจิสติกส์ การโรงแรม-การท่องเท่ียวและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  
 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการ,เทียบโอนความรู้และประสบการณ์, การจดัการเรียน 
               แบบเตม็เวลา 
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ABTRACT 
The recognition of prior learning (RPL) management is different from the fulltime learning because 

this vocational education and training management system is suitable for the persons who have skilled work 
experience relating to a Certificate and a Diploma levels as determined by the Ministry of Education. The study 
is a parttime learning and has a duration study based on the program of an individual vocational school setting. 
The requirement of each program differs in the basic knowledge, application’s qualification, and subject 
enrolment. The prerequisite condition is needed prior assessment of the skilled work experience into the grading 
system. The RPL is the benefit for student, school, company, community, and country. In 2017, there are 
16,679 applicants. The programs that many people are interested, prioritizing from the highest transferred to the 
lowest transferred, are Electricity, Business Computer, Accounting, Mechanical Technician, General Management, 
Marketing, Electronics, Building Construction, Human Resource Management, Production  Technician, 
Agriculture, Logistics, Hospitality-Tourism and Aquaculture 
 
KEYWORDS : Learning Management System, Recognition of Prior Learning, fulltime study 
 

1. บทน า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ก าหนดให้การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษา

ใน ร ะ บ บ  ก า ร ศึ ก ษ าน อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก าร ศึ ก ษ าต าม อั ธ ย าศั ย  โ ด ย ให้ มี ก า ร เที ย บ โ อ น ผ ล  
การเรียน ท่ีผู ้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน 
จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน และพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4) ไดก้ าหนดให้การจดัการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพตอ้งค านึงถึงการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผล
การเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การท างานของบุคคลเพ่ือเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอยา่ง
ต่อเน่ืองให้โอกาสประชาชนวยัแรงงานมีลู่ทางการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ิมเติม สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ี มุ่งหวงัให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษาและ
ความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือให้สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึง
การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นนโยบายการจดัการศึกษาท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการเพื่อสนบัสนุนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 15 และพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์จากโลกอาชีพน าความรู้เหล่านั้นมาประเมินเทียบโอนสู่รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรในแต่ละระดบั 
ซ่ึงสามารถเทียบโอนได ้2 ใน 3 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัก าหนดไวช้ดัเจน  
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหวา่งการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์กบัการจดัการเรียนแบบเตม็เวลา (ภาคปกติ) 
 

3. การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีิการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างไร 
การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คือ การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่ม

ผูท่ี้ท างานท่ีมีพ้ืนฐานความรู้และมีประสบการณ์จากการท างาน ท่ีเขา้ศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพและระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเรียนแบบไม่เต็มเวลาและมีระยะเวลา
การศึกษาตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาก าหนด (http://bsq.vec.go.th/) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สามารถด าเนินการไดทุ้กรายวิชาในทุกหมวดวิชา โดยจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของหลกัสูตรในแต่ละระดบั 

3.2 การขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาเพ่ือนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมตอ้งเป็นความสมคัร
ใจของผู ้เรียน โดยต้องมีหลักฐานท่ีเช่ือถือได้มาแสดงต่อสถานศึกษาว่าเป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ ท่ีตรงหรือสอดคลอ้งกบัสมรรถนะของรายวชิาท่ีขอเทียบโอน ตามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ 

3.3 มีคณะกรรมการด าเนินการเที ยบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล  
2 ชุด คือ 

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรู้และประสบการณ์รายวชิา 
   (2) คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวชิา 
  3.4 มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบเพื่อรับรอง  
การมี ความ รู้และประสบการณ์ รายวิ ชาของผู ้ เรี ยน  ต าม ท่ี คณ ะกรรมการตรวจสอบการมี ความ รู้  
และประสบการณ์รายวชิาเสนอ 
  3.5 มีหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชาโดยให้ใช้ตวัเลข
แสดงระดับผลการประเมินตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของหลกัสูตรในแต่ละระดบั 

3.6 ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ (ตก) จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชานั้นใหม่
ในภาคเรียนต่อไปก็ได ้หรือจะขอลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นก็ได ้
 3.7 ผูเ้รียนตอ้งน าหลกัฐานการมีความรู้และประสบการณ์รายวชิามาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การมีความรู้และประสบการณ์รายวชิาจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีต่อไปน้ี 

 (1)  ไดเ้คยเรียนรายวิชาท่ีขอเทียบโอนโดยไม่นับหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรและมีผล
การประเมินผา่น โดยมีหลกัฐานจากสถานศึกษาท่ีเรียนรายวชิานั้น 

http://bsq.vec.go.th/
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 (2)  ได้เรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากหลักสูตรอ่ืนท่ีไม่ต ่ากว่าหลกัสูตรของรายวิชาท่ีขอเทียบโอนโดยมี
จุดประสงคแ์ละเน้ือหาใกลเ้คียงกนั โดยมีหลกัฐานจากสถานศึกษาท่ีเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นตามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ตอ้งมีจุดประสงคแ์ละเน้ือหาใกลเ้คียงกนัไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ตอ้งมีจุดประสงคแ์ละเน้ือหาใกลเ้คียงกนั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ด

สิบหา้ 
(3)  ไดฝึ้กอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น หรือฝึกอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือฝึกอบรมตามมาตรฐาน 

อาชีพ หรือฝึกอาชีพต่างๆ ตามท่ีสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐไดจ้ดัข้ึนจ านวนหน่ึงหลกัสูตรหรือหลายหลกัสูตร
รวมกนั โดยมีหลกัฐานจากสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการฝึกอบรมท่ีแสดงว่าเป็นผูท่ี้มีสมรรถนะท่ีตรงหรือ
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะของรายวชิาท่ีขอเทียบโอน ตามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ 

(4)  ไดฝึ้กงาน โดยมีหลกัฐานจากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเป็นสถานท่ีฝึกงานท่ีแสดงวา่มีจ านวน
ชั่ วโมงการฝึกงานไม่น้ อยกว่าจ านวนชั่ วโมงการเรี ยนตามหลักสูตรในห น่ึ งภาคเรียนของรายวิชา 
ท่ีขอเทียบโอนและเป็นผู ้ท่ี มีสมรรถนะท่ีตรงหรือสอดคล้องกับสมรรถนะของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน  
ตามเกณฑด์งัน้ี 

        ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
        ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ 
(5)  ไดท้ างานโดยมีหลกัฐานจากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเป็นสถานท่ีท างาน ท่ีแสดงวา่มีจ านวน

ชั่ วโมงการท างานไม่น้ อยกว่าจ านวนชั่ วโมงการเรี ยนตามหลักสู ตรในห น่ึ งภาค เรียนของรายวิชา 
ท่ีขอเทียบโอนและเป็นผู ้ท่ี มีสมรรถนะท่ีตรงหรือสอดคล้องกับสมรรถนะของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน  
ตามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบ 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ 

3.8 ผู ้เรียน ท่ีได้รับการรับรองการมีความรู้และประสบการณ์รายวิชาลงทะเบียน เพื่ อขอรับ  
การประเมินความรู้และประสบการณ์ และช าระเงินค่าลงทะเบียนตามวนั เวลา ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้
สถานศึกษาก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประเมิน ใหผู้เ้รียนทราบล่วงหนา้ก่อนการประเมินไม่นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ 
 ใน แต่ ล ะภ าค เรี ยน  ผู ้ เ รี ยน จะล งท ะ เบี ยน รายวิช าโด ย มี จ าน วนห น่ วย กิต ข อ งรายวิช า 
ท่ีผูเ้รียนลงทะเบียนขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์รวมกบัจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีผูเ้รียนลงทะเบียน
เรียน ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของหลกัสูตรแต่ละระดบั 

3.9 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชาท าหน้าท่ีประเมินความรู้
และประสบการณ์รายวชิา ตามเกณฑต์่อไปน้ี  

(1) ประเมินความรู้และประสบการณ์ตามสมรรถนะรายวชิาของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
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(2)  จั ดท าเค ร่ื องมื อประเมิ น ท่ี ครอบคลุ ม เน้ื อห าและสมรรถนะทั้ งหมดของรายวิ ชา 
ท่ี ขอเที ยบโอน รายวิชาท่ี มี เฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบั ติ เพี ยงอย่างเดียวให้ประเมินเฉพาะภาคทฤษฎี 
หรือภาคปฏิบั ติ แล้วแต่ กรณี เพี ยงอย่างเดี ยว ถ้ามี ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ให้ ประเมินทั้ งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบติัตามผงัการสร้างแบบทดสอบและแนวปฏิบติัท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

(3) จ านวนชัว่โมงในการประเมินตอ้งไม่นอ้ยกวา่จ านวนชัว่โมงการเรียนต่อสปัดาห์ของรายวชิานั้น 
(4) เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินใหถื้อปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรายวชิานั้น 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีขั้นตอนประเมินความรู้และ
ประสบการณ์รายวชิา ดงัน้ี 
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เห็นชอบผลการตรวจสอบเพื่อรับรองการมีความรู้ 
และประสบการณ์รายวิชา 

โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประเมินความรูแ้ละประสบการณ์รายวชิา 
โดยคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์

รายวิชา 
 

  
 

ขอเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
รายวิชาน้ันใหม่ในภาคเรียนต่อไป 

หรือลงทะเบียนเรยีนรายวิชาน้ัน 
 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ขั้นตอนการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา 

 
ผู้เรียน 

สมัคร/ยื่นค าร้องต่อสถานศึกษา 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ประเมินการมีความรูแ้ละประสบการณ์ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบการมีความรู้และประสบการณ์รายวิชา 

 

อนุมัติผลการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวชิา 
โดยหัวหน้าสถานศึกษา 

 

ลงทะเบยีนเรียนให้ครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลักสตูร 
 

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

ส าเร็จการศึกษา 
 

ผ่าน 

เห็นชอบผลการตรวจสอบเพื่อรับรองการมีความรู้ 
และประสบการณ์รายวิชา 

 โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประเมินความรูแ้ละประสบการณ์รายวชิา 
โดยคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์

รายวิชา 
 

ผ่าน 

ขอเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ์รายวิชาน้ันใหม ่

ในภาคเรียนต่อไปหรือจะลงทะเบยีน
รายวิชาน้ันก็ได้ 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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4. ความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   
กบัการจัดการสอนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) 

1. ด้านพืน้ความรู้และคุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษา 
    1.1 กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวชิา ดงัน้ี 
         (1) ผูเ้ขา้ศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ต้องเป็ นผู ้ ท่ี ส าเร็ จการศึ กษาไม่ ต ่ ากว่ าระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นห รือเที ยบเท่ าและมีประสบการณ์ 
จากการท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งหลงัจากส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  

         (2) ผูเ้ขา้ศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ตอ้งเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่าหรือส าเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์จากการท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งหลงัจากส าเร็จการศึกษา
ไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบเท่าหรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์จากการท างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องหลังจากส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี  

   1.2 ผูเ้รียนแบบเตม็เวลา (ภาคปกติ) ดงัน้ี 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผู ้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพ้ืนความรู้ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าหรือส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับผูเ้ขา้
เรียนท่ีไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพในประเภทวิชา และสาขาวิชาท่ีก าหนดหรือ
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตอ้งเรียนรายวชิาปรับพ้ืนฐานวชิาชีพและประเมินผ่าน
ใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา  

2. ด้ าน ก าร ล งท ะ เบี ย น ร าย วิ ช า  นั ก เรี ยนลงทะเบี ยน รายวิ ชาได้ ไม่ เกิ น ภาค เรี ยนละ 22  
หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) และไดไ้ม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้สถานศึกษา 

 

5. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนด้วยวธีิการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
5.1 ด้านผู้เรียน 
 (1) สามารถน าความรู้และประสบการณ์เทียบโอนเขา้สู่ระบบการศึกษา 
 (2) เพ่ิมวฒิุการศึกษาและความกา้วหนา้ในงานอาชีพ 
 (3) ลดการเรียนซ ้ าในรายวชิา กลุ่มวชิาท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
 (4) ลดค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
 (5) มีสมรรถนะตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา สาขาวชิา และสาขางาน  
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5.2 ด้านสถานศึกษา  
(1) เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวยัแรงงานท่ีต้องการคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

ไปยกระดบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
(2) ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4)  
(3) เนน้การบูรณาการการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง 
(4) พฒันา ยกระดบัทกัษะฝีมือก าลงัคนดา้นวชิาชีพของประเทศใหมี้คุณภาพ มาตรฐาน 

5.3 ด้านสถานประกอบการ 
(1) สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(2) เพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพให้กับบุคลากรในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐาน 
(3) ลดค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ 

5.4 ด้านชุมชน สังคม ประเทศ 
(1) ชุมชนมีความเขม้แขง็ โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 (2) การเช่ือมโยงคนกบัโลกเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานเขา้ด้วยกันเป็นฐานในการสร้างคนท่ีมี 

ความรู้ มีทักษะตรงกับความตอ้งการของสถานประกอบการ ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็ง  มีก าลงัคนท่ีมี
ศกัยภาพ 

 

6. ความสนใจของประชาชนต่อการศึกษาด้วยวธีิการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์  
 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นการจัดการศึกษา  
อีก รูปแบบห น่ึ ง ท่ีประชาชนให้ความสนใจมากโดยมีประโยชน์หลายด้านตาม ท่ี ได้ก ล่ าวมาแล้ว  
ซ่ึงมีขอ้มูลจากการรายงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) 4,106 คน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 12,573 คน รวมทั้งส้ิน 
16,679 คน  โดยมีสาขาวชิาท่ีประชาชนให้ความสนใจตามแผนภูมิดา้นล่าง ทุกสาขาถือเป็นสาขาท่ีมีความสนใจอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
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(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2560) 
 

7. สรุป 
  การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายด้วยวิธีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มผูท่ี้ท างานท่ีมีพ้ืนฐานความรู้และมี
ประสบการณ์จากการท างาน ท่ีเขา้ศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพและระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเป็นการเรียนแบบไม่เต็มเวลาและมีระยะเวลาการศึกษาตาม
แผนการเรียนท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาก าหนด ซ่ึงสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได ้ถึง 2 ใน 3 ตาม
โครงสร้างหลกัสูตร เหมาะส าหรับประชาชนวยัท างานท่ีตอ้งการพฒันาและยกระดบัทกัษะฝีมือดา้นวิชาชีพให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และตอ้งการคุณวฒิุการศึกษาเพ่ือยกระดบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีความ
ยดืหยุน่ แต่อยา่งไรก็ตอ้งค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานของการจดัการศึกษา และสถานศึกษาควรมีการประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นเสียงสะทอ้นในการพฒันาการศึกษาต่อไป 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
“การพฒันาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก 

http://www.kmutt.ac.th 
 

18.35

11.11

1.44
2.89 3.62

0.96

17.14

13.76

4.34 3.62
1.69

0.72 0.72 0.96 0.24
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

สาขาวิชาที่ ประชาชนสนใจเข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา
2558 -2560

http://www.kmutt.ac.th/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1867 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=9319&Key=news_research 

พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://www.vec.go.th/Portals/0/Doc/Low/vec_law_2.pdf 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก bsq/crouse_manage/0606-6579.pdf 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช  2557 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://202.29.244.161/bsq/rule.html 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวชิา สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก 
http://bsq.vec.go.th/ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวชิาของสถานศึกษา สืบคน้
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 จาก http://bsq.vec.go.th/ 
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ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปในมุมมองของผู้ปกครอง 
THE IMAGE OF THE SCHOOLS IN THARNPANYA EDUCATION GROUP 

INPARENTS’VIEW  
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ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
E-mail: thongchaicdx@gmail.com 

ดร.วราภรณ์ ไทยมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจดัการ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: waraporn.th@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปในมุมมองของ
ผูป้กครอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลและ
สาเหตุท่ีส่งบุตรหลานมาเรียน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปตาม
สาเหตุท่ีส่งบุตรหลานมาเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัใชผู้ป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนฐานปัญญาโรงเรียน
นานาชาติบริติชโคลมัเบียและวิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจ านวน 438 คน ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เป็นระบบ (Systematic sampling) เคร่ืองมือท่ีใช ้แบบสอบถามการวเิคราะห์ขอ้มูล ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลวิจยั พบวา่1) ผลการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป โดยรวม 
จ าแนกตามอายุ ด้านการผลิตนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปตามสาเหตุท่ีส่งบุตรหลานมาเรียนพบวา่ ผูป้กครองท่ี
มีสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญา
กรุ๊ปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในภาพรวมและด้านความช่ือเสียง ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรมและ3) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางวิชาการและดา้นการบริการสนับสนุน 
ส่วนดา้นการบริหารจดัการแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั:ภาพลกัษณ์,  โรงเรียน,  มุมมอง, ผูป้กครอง 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to 1) study the image of schools in  TharnpanyaEducation Group as  

perceived by parents’view, 2) to compare the image of schools in TharnpanyaEducation Group seperated 
by  personal charateristics and the reason of school selection and 3) to compare the education quality among 
schools in Tharnpanya Group based on the reason of school selection. The sample in this study were 438 
parents in Tharnpanya school, British Columbia International School and Tharn Technological College by using 
systematic sample.  Questionnaire was used as a research tool.  Data was analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviationand analysis of variance 
 The results of this research revealed that 1) parents’ view of the schools in Thanpanya Education 
Group, the overall aspect and each aspect are at a high level, 2) The results of the comparative analysis of the 
image of the schools in Thanpanya Education Group by age and students’ production were significantly 
different at a .05 level and results of the comparative analysis of schools’ image that parents who have different 
reasons for sending their children have different perception in the schools’ image in Thanpanya Education 
Group was significantly different at a .01 level in overall, reputation and the arts and culture aspect, and 3) the 
results of the comparison of educational quality of the schools in Tharnpanya Education Group and reputation 
are statistically significant at a .01 level in terms of academic facilities and support services. Management was 
significantly different at a .05 level. 

 
KEYWORDS: Image, School, View, Parent 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนเอกชนจดัเป็นองคก์รท่ีให้บริการบริการสังคมด าเนินการโดยภาคเอกชนท่ีมีวตัถุประสงค ์คือ 
ตอ้งการก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็นปัจจยัท่ีท าใหโ้รงเรียนเอกชนด ารงอยูไ่ด ้โดยมีการจดัสรรท่ี
เหมาะสมเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนเอกชนจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอ้นภาพความรู้สึกท่ีอยูใ่นจิตใจคนให้บุคคลเกิด
ความประทบัใจในองคก์ร โดยเนน้การสร้างภาพความดี และมีคุณลกัษณะเด่นเฉพาะตวัขององคก์รให้ปรากฏแก่
สาธารณชน ดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์รจึงมีความส าคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพการบริการ
ขององคก์ารซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือ ศรัทธา และการไดรั้บการสนบัสนุนการด าเนินการของประชาชน 
 ในปัจจุบนัสถานศึกษาภาคเอกชนจ านวนไม่น้อยท่ีมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพการจดัการศึกษา ขาดการ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพโรงเรียน ปล่อยให้โรงเรียนมีสภาพและบรรยากาศท่ีไม่เหมาะสมท าให้ภาพลักษณ์
โดยรวมของโรงเรียนเอกชนเป็นไปในทางเส่ือมเสียผูป้กครองขาดความศรัทธาและในขณะเดียวกนัรัฐบาลก็ขาด
ความมัน่ใจในการมอบหมายให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแบ่งเบาภาระในการจดัการศึกษาของ
ชาติ (ศุภาพิชญ์ ปังกระโทก, 2559) ดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดกบัโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป จึงมี
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ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานโรงเรียน เพ่ือพฒันาองค์กรให้เป็นท่ียอมรับ  ศรัทธา เช่ือถือ และสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีแก่ผูป้กครองและสาธารณชน 
 จากความส าคญัท่ีกล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีศึกษางานวจิยัเร่ืองภาพลกัษณ์ของโรงเรียนใน
เครือฐานปัญญากรุ๊ปในมุมมองของผูป้กครองซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาใน
เครือฐานปัญญากรุ๊ปให้เป็นท่ีเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับ และศรัทธาจากผูป้กครองและสาธารณชนในแนวทางการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน อีกทั้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่โรงเรียนในเครือ
ฐานปัญญากรุ๊ปต่อไป 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปในมุมมองของผูป้กครอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลและ

สาเหตุท่ีส่งบุตรหลานมาเรียน 
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปตามสาเหตุท่ีส่งบุตรหลานมาเรียน 

 
3. กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
4.1 รูปแบบการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐาน
ปัญญากรุ๊ปในมุมมองของผูป้กครอง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- การศึกษา 
 
สาเหตุทีส่่งบุตรหลานมาเรียน 
- ช่ือเรียนของโรงเรียน 
- เป็นศิษยเ์ก่า 
- ท่ีตั้งของโรงเรียน 
- ความสะดวกในการเดินทาง 
 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
-ดา้นความมีช่ือเสียง 
-ดา้นการผลิตนกัเรียน  
-ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

- ดา้นการเรียนการสอน 
- ดา้นการบริการจดัการ 
- ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางวชิาการ 
- ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ดา้นการบริการสนบัสนุน 
- ดา้นความเป็นสากล 
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4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองของนักเรียนโรงเรียนฐานปัญญาโรงเรียนนานาชาติบริติช
โคลมัเบีย และวิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีโดยก าหนดให้นักเรียน 1 คน มีผูป้กครองได ้1 คน รวมทั้ง 3 
แห่ง ในปีการศึกษา 2559 มีผูป้กครองทั้งส้ินจ านวน 3,532 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัใชก้ารค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ซ่ึง
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 438 คน ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มเป็นระบบ (Systematic Sampling) 
ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ตารางที ่1 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

สถานศึกษาเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

คน คน 
โรงเรียนฐานปัญญา 1,290 162 
โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลมัเบีย 152 18 
วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี 2,090 258 

รวม 3,532 438 

ทีม่า:ของขอ้มูล จากขอ้มูลสถิติประจ าปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
4.3.1 ตวัแปรตน้  

- คุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อคุณภาพของการศึกษาและการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

- สาเหตุท่ีส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
4.3.2 ตวัแปรตาม  

- คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
- การรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ปกครอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Multiple Choice)  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปจ านวน 6 ดา้น คือ

ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการบริการจดัการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางวชิาการ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้น
การบริการสนบัสนุน และดา้นความเป็นสากล 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป จ านวน 3 ดา้น 
คือ ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นการผลิตนกัเรียน และดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 ตอนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอความ
คิดเห็นประเด็นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ค าถามท่ีไดก้ าหนด 
 ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงไดท้ าการประเมิน
ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามจ านวน 2 ส่วน ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

- ส่วนท่ี 1 ค่าความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามในส่วนของการวดัการรับรู้คุณภาพฯ ได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.745 จากการประเมินทั้งหมด 6 รายการ พบวา่ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน (ผลการ
ประเมินอยูใ่นช่วง 0.50 -1.00)  

- ส่วนท่ี 2 ค่าความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามในส่วนของการวดัการรับรู้ภาพลกัษณ์ฯ ได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.795 จากการประเมินทั้งหมด 3 รายการ พบวา่ทุกรายการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ี
ก าหนด 

- ผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าแนะน าโดยการปรับแกข้อ้ค าถามในรายการประเมิน โดยใชภ้าษาให้กระชับ 
ตรงประเด็นค าถาม และหลีกเล่ียงการใช้ประโยคปฏิเสธ เพ่ือให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเข้าใจได้ชัดเจนข้ึน 
ตวัอย่างเช่น “เจา้หน้าท่ีท างานโดยไม่มีขอ้ผิดพลาด” แกไ้ขเป็น “เจา้หน้าท่ีแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนถูกตอ้ง”  
เป็นตน้ 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ขอหนังสือจากวิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุมเพ่ือขออนุญาตกับ
โรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปทั้ง 3 แห่ง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. การส่งแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 438 คน 
 3. ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือผูป้กครองในการกรอกแบบสอบถามในวนัท่ีมีการประชุมผูป้กครอง
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 โรงเรียน  

4.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชข้ั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครองน ามาหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 3. ภาพลักษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนน ใชว้ิธีการให้ค่าน ้ าหนักคะแนนของแบบสอบถามแต่ละขอ้ และน าคะแนนท่ีได้ไปหา
ค่าสถิติ โดยใช ้
 3.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลกัษณะของขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 -  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะโดยรวมของขอ้มูลทั้งหมด
ตามเกณฑก์ารประเมิน ต่อไปน้ี 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1873 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมายถึง ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51 – 4.50 หมายถึง ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมายถึง ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมายถึง ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัต ่า 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมายถึง ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 -  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.2 สถิติทดสอบ (Test Statistics) สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน 
 -  ค่านยัส าคญั ก าหนดไวท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (α = 0.05) 
 - ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One Way Analysis of Variance) หรือ F-test หากพบวา่
มีค่าเฉล่ียอยา่งน้อย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ จะท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉล่ียรายคู่โดยท าการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคของ LSD ต่อไป 
  

5. สรุปผลการวจัิย 
  การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งการเสนอผลออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 อาย ุ
30 -39 ปี จ านวน 221 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 สาเหตุท่ีท่านส่งบุตร
หลานมาเรียนโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปส่วนใหญ่คือ ช่ือเสียง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 
 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์การรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ( x̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ 

โรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
การรับรู้ภาพลกัษณ์ �̅� S.D.    แปลผล ล าดบัท่ี 
1. ดา้นความมีช่ือเสียง   3.82 0.307 มาก 2 

2. ดา้นการผลิตนกัเรียน 3.80 0.477 มาก 3 

3. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

3.88 0.487 มาก 1 

รวม 3.83 0.220 มาก - 
 

 จากตารางท่ี 2  พบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.220 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.487 ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นความมี
ช่ือเสียง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.307 คือดา้นการผลิตนกัเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.477 และระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปจ าแนกตามอาย ุ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ แหล่งความแปรปรวน     SS df MS F Sig 

ดา้นความมีช่ือเสียง   ภายในกลุ่ม .684 3 .228 2.438 .064 
ระหวา่งกลุ่ม 40.616 434 .094   

รวม 41.300 437    
ดา้นการผลิตนกัเรียน ระหวา่งกลุ่ม 2.433 3 .811 3.629* .013 

ภายในกลุ่ม 96.997 434 .223   
รวม 99.431 437    

ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม .265 3 .088 .372 .773 
ภายในกลุ่ม 103.203 434 .238   

รวม 103.469 437    
* มีนยัส าคญั .05       

จากตารางท่ี 3 ผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือ
ฐานปัญญากรุ๊ปดา้นการผลิตนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยอาย ุต ่ากวา่ 30 ปี 30-39 
ปี 40-49 ปี มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่างกบัอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปจ าแนกตามสาเหตุการส่งบุตร
หลานมาเรียน 

 การรับรู้ภาพลกัษณ์ แหล่งความแปรปรวน     SS df MS F Sig 
ดา้นความมีช่ือเสียง   ภายในกลุ่ม 3.131 3 1.044 11.868** .000 

ระหวา่งกลุ่ม 38.169 434 .088   
รวม 41.300 437    

ดา้นการผลิตนกัเรียน ระหวา่งกลุ่ม 1.153 3 .384 1.698 .167 
ภายในกลุ่ม 98.277 434 .226   

รวม 99.431 437    
ดา้นการท านุบ ารุงศิลป
และวฒันธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 5.353 3 1.784 7.893** .000 
ภายในกลุ่ม 98.116 434 .226   

รวม 103.469 437    
ภาพรวม  ระหวา่งกลุ่ม 1.626 3 .542 11.995** .000 

 ภายในกลุ่ม 19.609 434 .045   

 รวม 21.234 437    

 * มีนยัส าคญั .05 
 ** มีนยัส าคญั .01 
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จากตารางท่ี 4 ผู ้ปกครองท่ีมีสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในภาพรวมและ
ดา้นความช่ือเสียง ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยสาเหตุของการส่งบุตรหลานมาเรียนดา้นช่ือเสียงแตกต่าง
จากเคยเป็นศิษยเ์ก่า ท่ีตั้งของโรงเรียน และความสะดวกในการเดินทาง 

 
ตารางที ่5  เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปจ าแนกตามสาเหตุการส่งบุตรหลาน

มาเรียน 
คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียน SS df MS F Sig. 
ดา้นการเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม .560 3 .187 1.168 .322 

 ภายในกลุ่ม 69.331 434 .160   
 รวม 69.891 437    
ดา้นบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 4.977 3 1.659 3.148* .025 

 ภายในกลุ่ม 228.672 434 .527   
 รวม 233.649 437    
ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางวชิาการ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.042 3 2.014 6.612** .000 
ภายในกลุ่ม 132.196 434 .305   
รวม 138.239 437    

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระหวา่งกลุ่ม .956 3 .319 1.807 .145 
 ภายในกลุ่ม 76.550 434 .176   
 รวม 77.506 437    
ดา้นการบริการ
สนบัสนุน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.269 3 1.090 3.957** .008 
ภายในกลุ่ม 119.523 434 .275   
รวม 122.793 437    

ดา้นความเป็นสากล ระหวา่งกลุ่ม 2.443 3 .814 2.406 .067 
 ภายในกลุ่ม 146.877 434 .338   
 รวม 149.320 437    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .680 3 .227 2.549 .055 

 ภายในกลุ่ม 38.561 434 .089   
 รวม 39.240 437    
* มีนยัส าคญั .05 
** มีนยัส าคญั .01 

 
จากตารางท่ี 5  ผูป้กครองท่ีมีสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในด้านส่ิงอ านวยความ
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สะดวกทางวิชาการและ ดา้นการบริการสนบัสนุน ส่วนดา้นการบริหารจดัการแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยสาเหตุของการส่งบุตรหลานมาเรียนดา้นช่ือเสียงแตกต่างจากท่ีตั้งของโรงเรียน  
 

6.อภิปรายผล 
 1. การรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ยตามล าดบั  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1  คือ ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นความมี
ช่ือเสียง  และระดบัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการผลิตนักเรียน   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริญญา โกษะ (2558) ได้
ท าการศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาภาพลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัตามการรับรู้ของผูป้กครองนักเรียน
ในโรงเรียนสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมีทศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั อยูใ่นระดบัสูง โดยมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในดา้น
จรรยาบรรณวชิาชีพครูเป็นล าดบัสูงสุด  
 2. ผลเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป  
 - จ าแนกตามสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนผูป้กครองท่ีมีสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ในภาพรวมและดา้นความช่ือเสียง ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยสาเหตุของการส่งบุตรหลาน
มาเรียนดา้นช่ือเสียงแตกต่างจากเคยเป็นศิษยเ์ก่า ท่ีตั้งของโรงเรียน และความสะดวกในการเดินทาง 
 - จ าแนกตามสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนผูป้กครองท่ีมีสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรียนต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางวิชาการและ ดา้นการบริการสนบัสนุน ส่วนดา้นการบริหารจดัการ
แตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสาเหตุของการส่งบุตรหลานมาเรียนดา้นช่ือเสียงแตกต่างจาก
ท่ีตั้งของโรงเรียน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภาพิชญ์ ปังกระโทก (2559),  เปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของโรงเรียนพลูตา
หลวงวทิยา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามอาชีพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย/ เดือน และจ าแนก
ตามวฒิุทางการศึกษาของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนก
ตามระดบัชั้นของนกัเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์   
 1. ดา้นความมีช่ือเสียง โรงเรียนควรสร้างความมัน่ใจให้กับผูป้กครองในการมีส่วนร่วมภายใน
โรงเรียนเพื่อพฒันาและสร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งกบัชุมชนและบุคคลอ่ืน โดยโรงเรียนควรจดัท าวารสารของ
โรงเรียนรายเดือน หรือรายเทอม เพ่ือให้ผูป้กครองไดรั้บทราบข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการภายในโรงเรียนและ
ผลงานนกัเรียนท่ีสร้างช่ือเสียงในแต่ละภาคเรียน น ามาซ่ึงความมัน่ใจของผูป้กครองท่ีมีต่อโรงเรียนมากยิง่ข้ึน 
 2. ด้านการผลิตนักเรียนโรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม และการ
ประกวดภายใน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้กลา้แสดงออก และผลิตนักเรียนให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ  โดย
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โรงเรียนควรมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายกิจกรรมนักเรียนหาสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ศิลปหตัถกรรม เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองผา่นการแข่งขนัภายนอกสถานศึกษามากยิง่ข้ึน 

3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนควรจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนกัเรียนโดยโรงเรียนควรเพ่ิม ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใหอ้ยูใ่นส่วนหน่ึงของสภานกัเรียน
ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมประจ าปีของโรงเรียนเก่ียวกบัศาสนพิธี และวนัส าคญัทาง
ศาสนา เช่น กิจกรรมตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง ซ่ึงโรงเรียนไดด้ าเนินการจดักิจกรรมน้ีร่วมกบัผูป้กครองและ
ชุมชนทุกปีในช่วงวนัวสิาขบูชา เป็นตน้ 

4. ดา้นคุณภาพของการจดัการศึกษา ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียนควรส่งครูผูส้อนและบุคลากร เขา้
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนท่ี เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนให้มากข้ึน เพ่ือให้ครูผู ้สอนมีความรู้ 
ประสบการณ์กา้วทนัต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัโรงเรียนผ่านวารสารใน
หวัขอ้ท่ี 1 จะท าใหผู้ป้กครองเขา้ใจและเขา้ถึงเป้าประสงคข์องการด าเนินกิจการภายในโรงเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากภาพลกัษณ์ของโรงเรียนใน

เครือฐานปัญญากรุ๊ปเพ่ือวางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาโรงเรียนใหสู่้ความเป็นเลิศ 
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพของระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของนกัเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและสถาบนัอ่ืนๆ 
3. ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผลการประเมินโดยผูป้กครองต่อภาพลกัษณ์ของโรงเรียนฯ อยูใ่น “ระดบั

มาก”ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก ผูป้กครองรับรู้ข่าวสารของทางโรงเรียนนอ้ยเกินไป โรงเรียนควรมีระบบการจดัส่ง
ขอ้มูลหรือเขา้ถึงขอ้มูลส าหรับผูป้กครองให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือยกระดบัคุณภาพการประเมินภาพลกัษณ์ใหเ้ป็น “ระดบัดี
มาก” ในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี   คือความ ร่วมมือระหว่างโรงเรียน  
และสถานประกอบการ  โดยท่ีนกัเรียนจะเรียนทฤษฎีในโรงเรียนและฝึกประสบการณ์อาชีพดว้ยการปฏิบติังาน
จริงในสถานประกอบการตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาจึงตอ้งอาศยัทั้งครูใน
สถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ ในการร่วมมือกนัสร้างพนักงานในอนาคต ท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์รงต่อตามความตอ้งการของสถานประกอบการ และยงัหมายถึงการไดใ้หโ้อกาสนกัเรียนในการมีอาชีพ 
ได้สร้างอนาคตตนเอง และยงัเป็นอีกหน่ึงก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  แต่ถ้าสถาน
ประกอบการไม่ให้ความส าคญัในการฝึกอาชีพอยา่งเป็นระบบ และมอบหมายครูฝึกท่ีไม่มีคุณภาพมาท าหน้าท่ี
สอนงานแบบไร้ทิศทาง หรือใชก้ารสอนงานตามอธัยาศยัของครูฝึกเอง จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มและเจตคติ
ท่ีไม่ดีในโลกแห่งการท างาน  เพราะการท่ีไม่เขา้ใจพฒันาการทางอารมณ์และพฤติกรรมวยัรุ่นของนกัเรียนรวมถึง
การไม่มีเทคนิคและวิธีการสอนงานท่ีถูกตอ้งแลว้นั้น  ย่อมก่อให้เกิดปัญหานักเรียนไม่สามารถปรับตวัเร่ือง
สภาพแวดลอ้มใหม่ของการท างานจริงในสถานประกอบการได ้ น าไปสู่การต่อตา้น หมดก าลงัใจ และออกจาก
ระบบการเรียนในท่ีสุด เปรียบเสมือนการเปล่ียนถ่ายน ้ าเล้ียงปลาใหม่อยา่งผิดวิธี  โดยไม่สนใจบริบทในตวัปลา 
ซ่ึงจะส่งผลใหป้ลาตายจากการเกิดอาการ “ปลาน็อคน ้ า” นัน่เอง  
 
ค าส าคญั:  อาชีวศึกษา , ทวภิาคี , ครูฝึกในสถานประกอบการ , ปลาน็อคน ้ า 
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ABSTRACT 
        Teaching and learning in the dual vocational education system is a bilateral cooperation between 
schools and companies. Students learn a theory in school and get a practical experience in a company based on 
the study period of the curriculum. Thus, the study achievement requires both teachers in school and in-
company trainers to work cooperatively in establishing the future employees with desirable performance to 
meet the needs of the companies. Also, it includes the opportunity for youths to seek their future profession, and 
reinforce them to be one of the important manpower in the development of the nation. However, if the 
companies are neglected in the systematic professional training, and assign the inappropriate trainers to coach 
the student trainees, and providing the job training without direction or at leisure, that will create an 
unproductive work environment and negative attitude in the world of work to students. Because of that, to 
understand the emotional development of students and the adolescent behavior includes no techniques and 
methods of teaching work correctly. Would cause the problems students can't adapt the new environment of real 
work in establishments have led to opposition, depressed. And out of the learning system finally. As the 
transformation of nutrient fish new illegal ways, regardless of the context in the fish, which result in the dead of 
the symptoms. "Fish kill." itself. 
 
KEYWORDS:  vocational education, dual education, in-company trainer,Fish Kill 
 

1. บทน า 
 ผู ้ท่ี มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษาแบบทวิภาคี คือ ครูฝึกในสถานประกอบการ  
ซ่ึงเป็นผู ้ท าหน้าท่ีสอนและอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียนในช่วงเวลาท่ีนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติงาน 
เพ่ือฝึกอาชีพในแต่ละสาขาตามท่ีได้เรียน รวมถึงการจัด เตรียมแผนการสอน อุปกรณ์  จัดท าขั้ นตอน 
การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาชีพ การติดต่อประสานงานกบัสถานศึกษา หรือแมก้ระทัง่ผูป้กครองใน
กรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาส่วนตวัก็ตาม  เมธี  ปิลนัธนานนท์ (2530 :149) ไดก้ล่าววา่ การฝึกอาชีพ จะมีประสิทธิผล
หรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กบัครูฝึกประจ าสถานประกอบการ ซ่ึงจะตอ้งมีประสบการณ์วิชาชีพในการประยุกต์ทักษะ 
ความรู้ในการฝึกอาชีพและกระบวนการท างานในส่ิงท่ีตนสอน  และการสร้างนิสัยการปฏิบติังาน ซ่ึงจะไดผ้ลก็
ต่อเม่ือครูฝึกประจ าสถานประกอบการไดใ้ห้นักเรียนในระบบทวิภาคีไดท้ างานจริง ไม่ใช่ท าแบบฝึกหัดหรือ
ท างานปลอม ขณะเดียวกนั แหล่งของเน้ือหาสาระท่ีเช่ือถือไดข้องการฝึกอาชีพเฉพาะแต่ละสาขาวิชาชีพมาจาก
แหล่งเดียวเท่านั้น คือ ประสบการณ์ของผูช้  านาญงานในอาชีพนั้น ๆ  วิทยา งานทวี (2543:33) กล่าวถึงครูฝึก
ประจ าสถานประกอบการว่า ครูฝึกจะตอ้งรู้ฐานะของตนเองว่าเป็นครูคนหน่ึง  ตอ้งมีการหมัน่ศึกษาหาความรู้
ใหม่ๆ  และเขา้ใจในเน้ือหาและ หลกัสูตรท่ีสอน และส่ิงส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการท างาน และพฒันาการดา้น
ทักษะวิชาชีพของนักเรียน คือการท่ีครูฝึกตอ้งเป็นผูป้ลูกฝังเจตคติท่ีดีในการท างาน เป็นผูค้อยให้ก าลงัใจกับ
นกัเรียน  มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้ มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดและมีความเมตตาปรารถนา อยากให้ลูกศิษยไ์ดก้า้วไปใน
ทิศทางท่ีถูกท่ีควร แต่ในทางกลบักนั ถา้มีครูในสถานประกอบการ ท่ีถูกแต่งตั้งโดยมิไดมี้ความสมคัรใจ หรือ
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ปฏิบติังานผ่านไปโดยไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน รวมถึงการเป็นผูท่ี้ไม่มีจิตวญิญาณของผูใ้ห้ ขาดความใส่ใจ 
ละเลยเพิกเฉย หรือแมก้ระทัง่ในบางสถานประกอบการไม่มีแมค้รูฝึกวิชาอาชีพท่ีไดม้าตรฐาน แต่ใชก้ารสอนงาน
ตามอธัยาศัยเพราะด้วยความจ าเป็น หรือจะด้วยความจ ายอมตามนโยบายของบริษัท  ย่อมก่อเกิดปัญหาด้าน
ทศันคติท่ีคา้นกบัพฤติกรรมของนักเรียนในการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ในสัปดาห์แรกของการฝึก
อาชีพ  เพราะนักเรียนเหล่าน้ียงัขาดความมัน่ใจในตวัเอง  รู้สึกประหม่า สับสนกบัระบบงานและการวางตวัใน
สังคมใหม่  ซ่ึงเป็นสังคมของการท างานแบบจริงจงั  ไม่สามารถจดัล าดับความคิดหรือมองภาพกระบวนการ
ขั้นตอนในการท างานได ้อาจเปรียบเทียบไดก้บัอาการช็อคของปลา กรณีท่ีไดรั้บการเปล่ียนถ่ายน ้ าในตูเ้ล้ียงใหม่
แบบผิดวิธี หรือท่ีเรียกวา่อาการ  “ปลาน็อคน ้ า” ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบดา้นจิตใจของผูเ้รียน ปัญหาส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาคือ การส่งผลต่อยอดนักเรียนออกกลางคนั (Drop out) ของนกัเรียน ปัญหาดงักล่าว
มกัพบไดก้บันกัเรียนใหม่ในระดบั ปวช.1 เน่ืองจากยงัเป็นผูท่ี้มีวยัวฒิุนอ้ยและมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ไม่คงท่ี พวก
เขาตอ้งการท่ีจะไดรั้บการดูแลเอาใส่ใจใกลชิ้ดเป็นพิเศษ  และตอ้งคอยกระตุน้จิตส านกัดา้นความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีการงานค่อนขา้งมาก  เน่ืองจากนกัเรียน ปวช.1 เพ่ิงผ่านพน้จากการสภาพแวดลอ้มและบริบทของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ มกัมีปัญหาเร่ืองการปรับตวัในสภาวะงานท่ีเป็นจริง เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีตอ้งลงปฏิบติังานฝึก
อาชีพ  จึงตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากครูในสถานประกอบท่ีมีมาตรฐานและเป็นผูก้  าหนดขอบเขตงานท่ี  ชดัเจน 
มีจิตวิทยาในการถ่ายทอด  และไล่เรียงแนวทางการท างานโดยเร่ิมตน้จากภาระงานท่ีง่ายข้ึนไปเป็นล าดบั  รวมถึง
การไดรั้บการประเมินในแต่ละทุกๆ สมรรถนะ เพ่ือเป็นตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาสมรรถนะของนักเรียนอย่างมี
ระบบแบบแผนและมีมาตรฐานท่ีชดัเจนเท่ียงตรง    
 

2. วตัถุประสงค์   
(1)   เพื่อศึกษาสาเหตุอาการ “ปลาน็อคน ้ า” ในระบบอาชีวศึกษาแบบทวภิาคี 
(2)   เพ่ือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหา “ปลาน็อคน ้ า” ในระบบอาชีวศึกษาแบบทวภิาคี  

 

3. ความส าคัญของครูฝึกในสถานประกอบการ  
 ประเทศท่ีเป็นตน้แบบและประสบความส าเร็จในการสร้างชาติดว้ยการเรียนระบบอาชีวศึกษาแบบทวิ
ภาคี (Dual System) คือประเทศเยอรมนี ซ่ึงระบบทวภิาคีน้ีเปรียบเสมือนกระดูกสันหลงัของชาติในการสร้างคน 
สร้างงาน สร้างอาชีพ  จนสามารถพฒันาประเทศและเกิดการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประเทศหน่ึงของโลก  ในประเทศไทยนั้น เม่ือกล่าวถึงค าว่า “ทวิภาคี”  จะหมายถึง ทั้ง 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ โรงเรียน  
และสถานประกอบการภายใตค้วามร่วมมือเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี นักเรียนท่ีเขา้มาเรียนในหลกัสูตรจึงมี 2 สถานะ 
ไดแ้ก่ นกัเรียนในโรงเรียน และ พนกังานฝึกหดัในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นการจดัการศึกษาวชิาชีพท่ีเกิดจาก
ขอ้ตกลงระหวา่งสถานอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐภายใน
หลกัสูตรทวิภาคี ท่ีจะตอ้งมีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาท่ีหลกัสูตร
ก าหนด  เม่ือพิจารณาในขอ้เท็จจริงแลว้จะพบวา่ นอกจากนกัเรียนจะไดรั้บการศึกษาภาคทฤษฏีจากครูในโรงเรียน  
และยงัตอ้งไดรั้บการฝึกภาคปฏิบติัดา้นวชิาชีพจากครูฝึกในสถานประกอบการอีกดว้ย  
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 ดงันั้น ครูฝึกในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะถูกเรียกช่ือเป็นอย่างเป็นอ่ืน เช่น พ่ีเล้ียง  หัวหนา้  ผูช่้วยฯ  
ผูจ้ดัการ  แต่ถา้บุคคลนั้นตอ้งมีหนา้ท่ีสอนงานภาคปฏิบติัใหก้บันกัเรียนทวภิาคีในสถานประกอบการก็คงหลีกหนี
สถานะของค าว่า “ครู” หรือ “ครูฝึก” ไม่พ้น แม้ว่าบุคคลท่ีเป็นพนักงานผูน้ั้ นจะได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการด้วยความยินดีหรือไม่ก็ตาม  ส่ิงส าคัญของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จและไดพ้นกังานท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์ององคก์รควรประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรการฝึกงานในสถานประกอบการท่ีไดม้าตรฐาน  มีการก าหนดสมรรถนะของผูฝึ้กไวอ้ย่าง
ชดัเจนตั้งแต่สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นสูงสุดอย่างมีระบบ ตั้งแต่สัปดาห์แรกท่ีนักเรียนเขา้รับการฝึกจนถึง
ระยะเวลาส้ินสุดการฝึกงานของแต่ละช่วง  ในเร่ืองน้ี อุไร สุทธิแยม้ (2556:197)  ได้ให้รายละเอียดการก าหนด
สมรรถนะในแต่ละชั้นปีของแผนการเรียนแต่ละระดบั ดงัน้ี  

สมรรถนะของนกัเรียนระดบั ปวช. ปี 1 สามารถปฏิบติังานในขอบเขตท่ีก าหนด โดยใชท้กัษะ พ้ืนฐาน
หรือทกัษะเฉพาะ    

สมรรถนะของนกัเรียนระดบั ปวช. ปี 2 สามารถปฏิบติังานในขอบเขตท่ีหลากหลายและบริบทต่างๆ ท่ี
ก าหนดให ้ 

สมรรถนะของนกัเรียนระดบั ปวช. ปี 3 สามารถปฏิบติังานในขอบเขตส าคญัและบริบทต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์ 
รวมถึงสามารถประยกุตท์กัษะและความรู้ไปสู่บริบทใหม่ๆ ได ้

จะเห็นไดว้า่ หากมีการเขียนหลกัสูตรการฝึกงานโดยแบ่งพฒันาการดา้นสมรรถนะของ นกัเรียนอย่าง
เป็นระบบแลว้ จะท าให้การฝึกงานในสถานประกอบการเป็นไปในรูปแบบการเรียนรู้ แบบค่อยเป็นค่อยไปทีละ
ขั้นตอน และท าให้นักเรียนไม่เกิดความสับสน สามารถมองภาพการท างานของตนเองออก ดงันั้น หลกัสูตรท่ี
ก าหนดข้ึนควรมีรูปแบบการประเมินสมรรถนะรายบุคคลตามระยะเวลาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม รวมถึง
สามารถค้นหาข้อด้อยในการฝึกอาชีพของนักเรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมได้  ไม่ควรยดัเยียด
สมรรถนะการท างานแบบขา้มสายไม่เป็นระบบใหน้กัเรียน โดยอาศยัความเช่ือหรือทศันคติความรู้สึกส่วนตวัของ
ครูฝึก เพียงเพ่ือมุ่งหวงัผลประโยชน์จากการท างานหรือผลก าไรในสถานประกอบการมาเป็นเกณฑ์ในการฝึก
อาชีพ โดยท่ีลืมไปวา่ผูฝึ้กยงัไม่บรรลุนิติภาวะยงัมีสถานะเป็นนกัเรียนฝึกงาน และไม่ใช่พนกังานเตม็เวลา   

2.  การก าหนดคุณสมบติั สมรรถนะ ความเหมาะสมในการแต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ  เป็นส่วนส าคญั
ท่ีสถานประกอบการควรใหค้วามส าคญั เพราะนอกจากครูฝึกจะเป็นพนกังานท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการท างานสาขา
นั้น ๆ แมไ้ม่ใช่ผูท่ี้มีใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาอนัเป็นท่ีประจกัษใ์นคุณสมบติัครูก็ตาม  แต่บุคคลนั้นก็ควร
เป็นผูท่ี้พอจะมีจิตวญิญาณความเป็นครู เป็นผูท่ี้มีอุปนิสยัของการให้อยูเ่ป็นทุนเดิมตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตวิทยา การถ่ายทอดท่ี
ดี  มีความสุขมุรอบคอบ และคิดอยา่งเป็นระบบ  เพราะครูฝึกในสถานประกอบการนอกจากเป็นพนกังานประจ าแลว้  อีก
มิติหน่ึง คือการมีหน้าท่ีสอนงานตามแผนการสอน ตอ้งก ากบั ดูแลให้ค  าปรึกษานักเรียนในช่วงฝึกงาน และท่ี
ส าคญัคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้สร้างเจตคติท่ีดีในโลกของการท างานใหน้กัเรียนดว้ย   

 การสร้างครูฝึกท่ีดีไดน้ั้นจึงอยูท่ี่นโยบายของสถานประกอบการท่ีจะใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนอยา่ง
จริงจงั  โดยมีระบบการคดัเลือกและส่งไปเขา้รับการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  เพื่อสร้างความมีมาตรฐานในต าแหน่งครูฝึกในสถานประกอบการ หรือในบางสาขา
อาชีพท่ียงัไม่มีการเปิดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการในสาขานั้น ๆ  สถานประกอบการควรจดัท าหลกัสูตร
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อบรมครูฝึกให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักสูตร  เพื่อให้ได้ครูฝึกท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการ
ปฏิบติังานในนามของสถานประกอบการอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเน่ืองจากครูฝึกในสถานประกอบการตอ้งเป็น
ผูท่ี้เสียสละและมีภาระงานเพ่ิมมากกวา่พนกังานคนอ่ืน  สถานประกอบการอาจพิจารณาในเร่ืองขวญัก าลงัใจ  โดย
อาจใชก้ารจูงใจด้วยอตัราความเจริญกา้วหน้าของต าแหน่งงาน การให้สิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนพิเศษตาม
สมควร เป็นตน้ 
  

4. สภาวะด้านอารมณ์และความคิดของวยัรุ่นตอนกลาง  
  ในการศึกษาระบบอาชีวศึกษาแบบทวภิาคีนั้น นกัเรียนระดบั ปวช. 1 ถูกจดัอยูใ่นระยะวยัรุ่นตอนกลาง
ท่ีมีช่วงอายุ  14 – 17 ปีโดยเฉล่ีย จากขอ้มูลท่ีปรากฏในบทความเร่ือง “พฒันาการทางดา้นสังคมจิตวิทยาของ
วยัรุ่น” ของนพ. วโิรจน์ อารียก์ลุ กล่าววา่ พฒันาการทางดา้นสงัคมจิตวทิยาในวยัรุ่น แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

1. ระยะวยัรุ่นตอนตน้  ไดแ้ก่   ช่วงอายปุระมาณ 10 – 13 ปี  
2. ระยะวยัรุ่นตอนกลาง ไดแ้ก่ ช่วงอายปุระมาณ 14 – 17 ปี  
3. ระยะวยัรุ่นตอนปลาย ไดแ้ก่ ช่วงอายปุระมาณ 17 – 21 ปี 
จะเห็นได้ว่า วยัรุ่นเป็นช่วงท่ีอยู่ระหว่างระยะรอยต่อความเป็นเด็กกับวยัผูใ้หญ่ จะมีพฒันาการการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย และดา้นสภาวะทางอารมณ์ แต่พฒันาการสภาวะทางอารมณ์กลบัมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่สอดคลอ้งรวดเร็วตามร่างกายไปดว้ย วยัรุ่นจึงมกัขาดความมัน่ใจในตวัเอง  เกิดความสบสน  ขาดความยั้งคิด 
ขาดประสบการณ์ในการใชชี้วติ  บางคร้ังมีการตดัสินใจในดา้นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมโดยไม่ไดค้  านึงถึงผลเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และช่วงวยัรุ่นถือวา่เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจ สังคม อารมณ์และพฤติกรรม
เส่ียงมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ซ่ึงอาจมีผลกระทบได้ทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว  และเน่ืองจากพฒันาการทางดา้น
สงัคมจิตวทิยาของวยัรุ่นมีลกัษณะเฉพาะเพ่ือใหเ้ขา้ใจสภาวะดงักล่าว ควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1. เน่ืองจากพ้ืนฐานทางดา้นครอบครัว สังคม สภาพแวดลอ้มของวยัรุ่นแต่ละคนมีท่ีมาแตกต่างกนั  จึง
ไม่มีแผนส าเร็จรูปท่ีจะใชใ้นการจดัการความเปล่ียนแปลงเร่ืองสภาวะอารมณ์ได ้

2. ปัจจุบนั พฒันาการทางร่างกายของวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงเร็วกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา แต่พฒันาการทาง
ความคิดและการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลตอ้งใชเ้วลา หรือยงัตอ้งการไดรั้บการปลูกฝังทางเจตคติเชิงบวกอยูเ่สมอ 

3. วยัรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาท่ีไม่มัน่คง มีความอ่อนไหวทางด้านจิตใจและอารมณ์ค่อนขา้งมาก หรือ
เรียกวา่ ช่วง Normal Psychosis บางคนอาจมีพฒันาการทางร่างกายเป็นผูใ้หญ่แต่ก็ยงัมีพฒันาการทางดา้นความคิด 
การตดัสินใจแบบเด็กอยู ่ในการดูแลให้ค  าปรึกษาวยัรุ่น ควรใชต้วับ่งช้ีหลากหลายมาประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองการพิจารณาดา้นอาย ุพฒันาการทางร่างกายและอารมณ์ จิตใจ สังคม ทศันคติ ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจในตวัตนของ
คนกลุ่มน้ีและสามารถประเมินไดว้่าอยู่ในระยะวยัรุ่นช่วงใด เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการดูแลให้ค  าปรึกษาได้อย่าง
เหมาะสม  

พฤติกรรมท่ีมกัส่งผลต่อช่วงของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการคือ  พฤติกรรมท่ีรักอิสระ มกัไม่
ชอบอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีวางไว ้และมีการฝ่าฝืนเพื่อท าตามใจตวัเองหรือเพื่อความทา้ทาย
อยากรู้อยากลอง  ไม่ชอบให้ใครมาบงัคบั เน่ืองจากมีความหมกมุ่นอ่อนไหว หลงใหลบรรยากาศสุนทรียใ์นโลก
ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกนั ช่วงน้ีก็เป็นช่วงท่ีวยัรุ่นเร่ิมมีความคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะความสามารถต่าง ๆ 
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ในตวัเอง ซ่ึงตอ้งการได้รับโอกาสในการแสดงออก และต้องการแรงกระตุน้อย่างถูกทิศทางซ่ึงจะท าให้เกิด
ประโยชน์อยา่งมาก  

ในเร่ืองแนวโนม้ปัญหาดา้นการปรับตวัท่ีอาจส่งผลต่อการฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น เฮอร์ลอ็ค 
(Hurlock) (1949 อา้งถึงในเพญ็รัตน์ เพชรกาฬ 2524 :3) กล่าวถึงวยัรุ่น เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัการพฒันา
ในด้านร่างกายและจิตใจ เป็นช่วงเวลาของการเจริญงอกงามและการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน คือ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นช่วงเวลาท่ี รับส่ิงใหม่ ๆ ทั้ งทางด้านประสบการณ์  ความรับผิดชอบ 
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนและผูใ้หญ่ ความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วมกัจะก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการปรับตวั การ
เปล่ียนแปลงจากวยัรุ่นไปสู่วยัผูใ้หญ่ในระยะแรก จึงดูเสมือนวา่ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนพร้อมกนัในตวัเด็ก ดว้ยเหตุน้ี 
เด็กวยัรุ่นจึงไม่สามารถปรับตวัให้ทนัต่อปัญหาเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม จิราภรณ์  อารยะรังสฤษฎ์ (2526: 65) 
กล่าววา่ วยัรุ่นคือวยัท่ีส้ินสุดความเป็นเด็กและก าลงัจะพฒันาไปสู่วยัผูใ้หญ่ ในช่วงอายปุระมาณ 13-20 ปี หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความส าคญัช่วงหน่ึงในชีวิตมนุษย ์ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ทั้ งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก็มีผลท าให้วยัรุ่นขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง
และประสบปัญหาในการปรับตวั จะเห็นไดว้า่วยัรุ่นจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากวยัอ่ืนๆ  

 ในขณะเดียวกนั Stangley Hall ได้ให้ทัศนคติในเร่ืองความเปล่ียนแปลงทางสภาวะอารมณ์ในระยะ
วยัรุ่นวา่เป็นวยัพายบุุแคม (Storm and Stress) นั่นก็คือ เด็กวยัรุ่นจะไม่มีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความขวญัผวา
ของอารมณ์ และมกัจะเป็นอารมณ์ท่ีรุนแรง มีความกดดนัสูง และในสายตาของคนโดยทัว่ไปก็เรียกปัญหาวยัรุ่น
วา่เป็นปัญหาวยัอลวน เพราะฉะนั้นวยัรุ่นจึงจดัเป็นวยัหน่ึงท่ีบุคคลในสงัคมควรใหค้วามสนใจ 

สุชา จนัทน์เอม (2533 : 30) กล่าวถึงวยัรุ่นไวว้่า เป็นวยัท่ีมีอารมณ์เปล่ียนแปลงได้ง่าย ความเช่ือมั่น 
ความตอ้งการ ตลอดจนความปรารถนาต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรุนแรง ปราศจากความยั้งคิด ชอบท า อะไรตามใจหรือ
ตามความนึกคิดของตน ต้องการเป็นท่ียอมรับนับถือในหมู่เพ่ือนฝูง โดยพยายามท าอะไรให้คล้าย ๆ กัน 
เลียนแบบตามกนั จึงมีวยัรุ่นเป็นจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีปัญหาและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้าย ไดต้กเป็นทาสของยา
เสพติด จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ วยัรุ่น เป็นวยัท่ีเร่ิมตั้งแต่อายุ 12-20 ปี มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการเปล่ียนแปลงแบบวยัพายบุุแคมน้ีไดส่้งผลต่อการปรับตวั ความวิตกกงัวล 
ความเครียดทางอารมณ์ ท าให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาโดยไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบน
นัน่เอง 
  

อาการ “ปลาน็อคน า้” หมายถึงอะไร  
 ปลาน็อคน ้ า  หรือปลาช็อคน ้ า คือ การตายของปลาอันเน่ืองมาจากสาเหตุการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มในน ้ าอยา่งกะทนัหัน จากสภาพของน ้ าเก่าท่ีปลาเคยอยูเ่ดิม อาจหมายถึงน ้ าเดิมท่ีอยูใ่นตูป้ลาก่อนมี
การลา้งท าความสะอาดตูป้ลาตามวาระและเปล่ียนถ่ายน ้ าใหม่  หรือน ้ าในถุงท่ีใส่ปลามากบัน ้ าใหม่ท่ีปลาถูกปล่อย
ลงไป ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดจ้ากผูเ้ล้ียงเอง  ค่าของสภาพน ้ าท่ีมีผลมากกบัการด ารงชีวิตของปลา ถา้มีความ
แตกต่างกนัมาก ปลาก็อาจจะเกิดอาการน็อค หรือ ช็อคตายได ้ส าหรับความแตกต่างของสภาพน ้ าท่ีมากเพียงใดท่ี
จะท าให้เกิดอาการ ปลาน็อคน ้ า หรือ ความแตกต่างท่ีหลงัเปล่ียนถ่ายน ้ าแลว้จะท าให้ปลามีชีวิตรอดปลอดภยั คง
ยากท่ีจะก าหนดออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนได้  เพราะการท่ีปลาแต่ละชนิดจะมีความอดทนต่อสภาพความ
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เปล่ียนแปลงของน ้ านั้นมีหลากหลายตวัแปร เช่น ความสมบูรณ์แข็งแรงของปลา ชนิดของปลา ขนาดของปลา 
ดงันั้น เพ่ือป้องกนัปัญหาเร่ืองของอาการปลาน็อคน ้ า  ระหว่างขั้นตอนการเปล่ียนถ่ายน ้ าเก่าและน ้ าใหม่ ตอ้งมี
กระบวนการท่ีค่อยเป็นค่อยไป ควรให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาค่าความแตกต่างในเร่ืองอุณหภูมิ  ค่าความเป็น
กรดด่าง หรือปริมาณคลอรีนให้เท่าของเดิม หรือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อให้ตวัปลาสามารถปรับสภาพตวัเอง
ในน ้ าใหม่และมีชีวติรอดปลอดภยัต่อไปไดน้ัน่เอง    

จากหลกัการขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า อาการปลาน็อคน ้ าในการศึกษาระบบทวิภาคีจึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ปัญหาจากการฝึกอาชีพในอีกแง่มุมหน่ึงของนกัเรียนระดบั ปวช.ปี 1 ท่ีไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
การท างานจริงในสถานประกอบการได้ เน่ืองจากมีความแตกต่างจากสภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน
แบบเดิมโดยส้ินเชิง และในบางสถานประกอบการก็ไม่มีหลกัเกณฑก์ารฝึกหรือหลกัสูตรในช่วงการฝึกอาชีพท่ี
เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมถึงการไม่ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกคุณสมบติัผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีครูฝึกท่ีดีพอ  
การฝึกอาชีพจึงเปรียบเสมือนการเส่ียงดวงเพราะใชห้ลกัเกณฑก์ารสอนงานแบบหลายมาตรฐานตามอธัยาศยั  และ
ไม่มีเทคนิคในการถ่ายทอดท่ีดี  ท าให้นกัเรียนเกิดความประหม่าไม่กลา้ตดัสินใจ ย  ้าคิดย  ้าท า มองภาพการท างาน
ไม่ออก วางตวัไม่ถูก  เกิดเจตคติเชิงลบในการท างาน ท าให้หมดก าลงัใจ  ทอ้แท ้ รู้สึกวา่ตนเองไม่ไดก้ารยอมรับ  และ
ในท่ีสุดก็น าพามาสู่ปัญหาการลาออกกลางคนั (Drop out)  ท าให้สถานศึกษาเกิดการสูญเสียยอดนักเรียน  สถาน
ประกอบการเองก็สูญเสียโอกาสท่ีจะไดพ้นักงานท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  นักเรียนก็สูญเสียโอกาสทาง
การศึกษาและตอ้งเสียเวลานบักา้วอนาคตตวัเองใหม่ถึงแมว้า่จะเป็นผูมี้พฤติกรรมดีและมีความตั้งใจอยูเ่ป็นทุนเดิม
ก็ตาม   
 

5. สรุปอภิปรายผล  
    จากกรณี ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านปัญหาในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ด ารง สีลา (2547 )  
ได้ก ล่าวไว้ว่า   เม่ื อท าการวิ เคราะห์ค่ าเฉ ล่ียและความ เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  ของปัญหาการฝึกอาชีพ 
ของนักศึกษาระบบทวิภาคีด้ านการแบ่ งสรรงานในสถานประกอบการโดยรวม พบว่าอยู่ ในระดับมาก  
(  = 3.51 )  ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณารายข้อท่ีเก่ียวข้องกับครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่าปัญหาด้านความรู้
ความสามารถของผูค้วบคุมในแผนกท่ีนกัศึกษาฝึกอาชีพอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.52 )  ปัญหาดา้นนกัศึกษาไดน้ า
เทคนิคความรู้และวิธีการท่ีถูกตอ้งมาใชใ้นการฝึกอาชีพอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.58 ) ปัญหาดา้นนกัศึกษาตอ้งมา
รับภาระงานแทนในกรณีท่ีพนักงานในแผนกอ่ืนๆลาออกอยู่ในระดบัมาก (  = 3.60 )  ในขณะท่ีปัญหาดา้นผู ้
ควบคุมงานถ่ายทอดความรู้และทกัษะไดต้รงกบังานท่ีท าอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.50 )  ปัญหาดา้นการให้
ค  าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาขณะปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.43) และปัญหาดา้นความชดัเจนการช้ีแจง
ภาระงานท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมฝึกอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.35 ) 
  จะพบวา่ปัญหาดงักล่าวจะมาจากสาเหตุการถ่ายทอดความรู้และทกัษะของผูค้วบคุมงาน หรือครูฝึกใน
สถานประกอบการ รวมถึงในดา้นของการมอบหมายงานให้สอดคลอ้งกบัรายวิชาท่ีเรียน ตลอดจนการช้ีแจง
ขอบเขตความรับผิดชอบภาระงานท่ีชดัเจน และการใหค้  าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติังาน  จาก
ประสบการณ์ผูเ้ขียนซ่ึงท างานในต าแหน่งอาจารยท่ี์ปรึกษาและแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน
ทวภิาคีโดยตรง  จะพบปัญหาในลกัษณะอาการ “ปลาน็อคน ้ า” ปรากฎอยูใ่นทุกภาคการศึกษาเสมอ  ซ่ึงเป็นปัจจยั
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ท่ีควบคุมได้  โดยการท่ีสถานประกอบการหันกลบัมาให้ความส าคญักบัการคดัเลือกครูฝึกท่ีมีประสิทธิภาพมี
ทกัษะในการสอนงานและมีหลกัสูตรการฝึกอยา่งเป็นระบบมีทิศทางท่ีชดัเจน  จะสามารถช่วยให้นกัเรียนกลุ่มท่ี
ประสบปัญหาน้ีมีเจตคติท่ีดีในการท างานและประสบความส าเร็จในการเรียนแบบทวภิาคีในท่ีสุด   
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผูท่ี้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการแมจ้ะเป็นผูมี้สมรรถนะดา้นการท างานสูงเน่ืองจากประสบการณ์

แลว้ ยงัตอ้งมีสมรรถนะในการสอนงาน และตอ้งมีจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและสร้างเจตคติท่ีดีในโลกแห่ง
การท างานไดด้ว้ย  สถานประกอบการควรมีหลกัสูตรการฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถ
ไล่เรียงพฒันาการด้านสมรรถนะให้นักเรียนผูฝึ้กอาชีพอย่างเป็นขั้นตอน  รวมถึงควรให้ความส าคญัในการ
คดัเลือกคุณสมบติัครูฝึกท่ีผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากสถานประกอบการแลว้  หลงัจากนั้นควรส่งเขา้รับการ
ฝึกอบรมตามหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะครูฝึกของกรมพฒันาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกรณีท่ี
หลกัสูตรในสาขาวิชาชีพนั้นยงัไม่มีการเปิดฝึกอบรม หรือเป็นสาขาวชิาชีพท่ีสถานประกอบการมีสถานศึกษาเป็น
ของตวัเอง  ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการศึกษาแบบทวิภาคีของสถานประกอบการนั้นๆ ควรจะมีการ
ประชุมวางแผนกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าร่างหลกัสูตรการฝึกอาชีพอยา่งเป็นระบบร่วมกนั และจดัท า
สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการโดยใช้การบริหารจัดการเร่ืองการจดัฝึกอบรมครูฝึกภายในสถาน
ประกอบการเอง  เพ่ือแกปั้ญหาปลาน็อคน ้ าและเพ่ิมมาตรฐานการฝึกอาชีพให้เป็นระบบมากข้ึน อนัจะส่งผลถึง
การไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สภาพปัจจุบนัและเปรียบเทียบของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศและระดบัชั้นการเรียน  2) 
ความตอ้งการของนักเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  นักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน  1,710 คน   ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ช่วงชั้น และค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่  ทั้ งน้ีกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย นักเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 162 คน และนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย 162 คน  เค ร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.89 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  การทบสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  
Anova) ผลการวจิยั พบวา่  

1) สภาพปัจจุบันของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 มีระดับคุณภาพสูงโดยสามารถ
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู  ดา้นการวดัผลและประเมินผลของครู  ดา้นสภาพการเรียน
ของนกัเรียน  ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน  ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนและดา้น
การน าเขา้สู่บทเรียนของครู 

2)  สภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ เม่ือจ าแนกนกัเรียนตามเพศและระดบัชั้นการเรียน   

3)  ความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  การ
จดักิจกรรมการแข่งขนัคณิตศาสตร์  การจดัตั้งชมรมคณิตศาสตร์  การเชิญครูคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมาสอนสรุป  
การจดักิจกรรมทศันศึกษา  การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษและการจดัค่ายคณิตศาสตร์ 

 

ค าส าคญั: ศตวรรษท่ี21  คณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the current state of mathematical learning provision in 
21st century of the students in The Demonstration School of Ramkhamhaeng, classified by sex, class level and 
program. 2) The students’ preference in term of learning mathematics provision. The populations in this 
research were 1,710 students of The Demonstration School of Ramkhamhaeng in the 1st semester of academic 
year 2017 . By using stratified sampling of Yamane Method, the sample was 324. The research tool was 
questionnaire with 0.89 accuracy. The statistics used to analyze data were percentage, mean, and standard 
deviation. Hypothesis was tested by using One-Way Anova. The findings shown that 

1) The current state of Mathematical Learning Provision in 21st was in high score in different aspects: 
the introduction to the Mathematics class of the teachers, the evaluation and assessment, the students’ learning 
state, the use of media and innovation in teaching and learning process, the learning climate in the classroom 
accordingly. 

2) The current state of Mathematical Learning Provision in 21st had the statistical significant 
difference in terms of students’ sex and class level.  

3) The students’ preference in term of learning mathematics provision was in high score in different 
aspects: the mathematics competitions, mathematics club, the external lecturer invitation into the review class, 
the educational field trip, the learning and teaching in English and mathematics camp activities accordingly.  
 
KEYWORDS:  21st Century   Mathematical 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของโลกในดา้นต่างๆ ตลอดจนวถีิการด าเนินชีวติของมนุษย ์ระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็วมี
อิทธิพลส าคญัต่อการพฒันาประเทศในหลายๆ ดา้น ซ่ึงทางดา้นการศึกษานั้นเป็นส่ิงส าคญัมากในการวางรากฐาน
การพฒันาประเทศ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558, หนา้ 7) จากพฒันาการของการจดัการเรียนรู้ทางการศึกษาจากยคุ
อดีตจนถึงยคุปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ยคุ ประกอบดว้ย ยคุเกษตรกรรม เป็นการจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้การ
เรียนวิชาพ้ืนฐานเป็นส าคญั ยคุอุตสาหกรรม เนน้การเรียนรู้ให้ อ่านออก เขียนได ้และคิดเลขเป็น และยคุปัจจุบนั 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโดยใช้เคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ การศึกษา
ส าหรับโลกในแต่ละยคุจึงมีความแตกต่างกนัมาก หากเราตอ้งการให้สังคมไทยทดัเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้
และสามารถอยูใ่นสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข การศึกษาไทยตอ้งกา้วไปสู่เป้าหมายในยคุความรู้ ซ่ึงเป็นความทา้
ทายของครูผูส้อน (วจิารณ์ พานิช, 2555, หนา้ 11-14)  

จากการเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษา ครูจึงตอ้งมีวธีิการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนรู้จากรูปแบบเดิม
โดยการเปล่ียนแปลงวธีิคิดในแตล่ะยคุ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสมดุลกบัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีนบัวนัจะมีการ
เปล่ียนอยา่งรวดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวธีิการจดัการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนวธีิคิดถือวา่เป็นเร่ือง
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ท่ีจะตอ้งอยูคู่่กนักนัซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้เม่ือมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีค าท่ีส าคญัท่ีน่าสนใจคือ
ค าวา่ “ Teach Less ” และ “ Learn More ” โดยความหมายแลว้หมายถึงการเปล่ียนวธีิการศึกษาดว้ยการ
เปล่ียนแปลงเป้าหมายจาก “ ความรู้(knowledge) ไปสู่ทกัษะ(skill or practices) ” (สุปรียา ศิริพฒันกลุขจร, 2555) 

การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในดา้นการท างานและ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ การมีทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ประกอบดว้ย การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ในตน 
การเห็นใจผูอ่ื้น การจดัการกบัอารมณ์ การจดัการกบัความเครียด การสร้างสัมพนัธภาพ จึงมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มาก (อมัพร มา้คนอง, 2554, หนา้ 8)  

วิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีระบบแบบแผน ช่วยคาดการณ์วางแผนตดัสินใจและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ดงันั้น ครูผูส้อนจึงมีบทบาทท่ีส าคญัโดยตรงในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยการศึกษาทกัษะท่ีจ าเป็น เช่น 
รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรมต่างๆ 
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558, หนา้ 34) จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2559 พบวา่ค่าเฉล่ีย( x )ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ระดบั ม.3 และ ม.6 คือ 29.31 และ 24.88 ตามล าดบั ส่วนผล
คะแนนเฉล่ีย( x )วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงของระดบั ม.3 และ ม.6  คือ 41.41 
และ 28.97 ซ่ึงผลคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของประเทศทั้งสองระดบัชั้น แต่ยงัไม่สามารถท าคะแนนเฉล่ีย
ไดถึ้งคะแนนเฉล่ียในระดบัสังกดัซ่ึงค่าเฉล่ีย( x ) ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ระดบั ม.3 และ ม.6 คือ 56.58 และ 
43.97(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ประเด็นปัญหาในดา้นการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไดมี้ผู ้
ศึกษา ซ่ึงมีการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ พบวา่มีสภาพปัญหาทั้งหมด 6 ดา้น  (วชัรี กาญจน์กีรติ, 2554; เวชฤทธ์ิ 
องักนะภทัรขจร, 2554; พิมพพ์ร ทองหล ่า, 2555)  ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากผูท้  าการศึกษา 

การจดัการเรียนการสอน พิมพพ์ร 
ทองหล ่า 

2555 

เวชฤทธ์ิ 
องักนะภทัรขจร 

2554 

วชัรี 
กาญจน์กีรติ 

2554 
1. ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู    

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู      

3. ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรม
ประกอบการเรียนการสอน 

   

4. ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู    

5. ดา้นสภาพการเรียนของนกัเรียน    
6. ดา้นการวดัผลและการประเมินผลของครู    
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จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวน้ี ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง ท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้
ทกัษะของผูเ้รียน และเป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีส าคญัของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการวจิยัและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในล าดบัขั้นต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

(2) เปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามเพศ และระดบัชั้น  
(3) ศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ โดยตวัแปรตน้ท่ีศึกษาสภาพสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 คือ เพศ ระดบัชั้น และแผนการเรียน ส่วนตวัแปรตาม มีทั้งหมด 
 6 ดา้น คือ  ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู  ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรม
ประกอบการเรียนการสอน   ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู ดา้นสภาพการเรียนของนกัเรียน และดา้น
การวดัผลและการประเมินผลของครูส าหรับกรอบแนวคิดการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นวิจยัเชิงบรรยาย (Description Research) โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 มี มีตวัแปรตน้ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชั้น และ
แผนการเรียน ส่วนตวัแปรตาม มีทั้ งหมด  6 ดา้น คือ ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู ดา้นการจดักิจกรรมการ

เพศ 

ระดบัชั้น 

 

สภาพปัจจุบันของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที ่21 
1) ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู 
2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู   
3) ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรมประกอบการ 
   เรียนการสอน 
4) ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู 
5) ดา้นสภาพการเรียนของนกัเรียน 
6) ดา้นการวดัผลและการประเมินผลของครู 
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เรียนรู้ของครู ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน   ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู 
ดา้นสภาพการเรียนของนกัเรียน และดา้นการวดัผลและการประเมินผลของครู 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 1,710 คน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 860 คน และนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 850 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงจ านวน 324 คน โดยค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรโดยสูตรการค านวณยามาเน่ (ยทุธ  
ไกยวรรณ์, 2545 ; Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ศศิธร แม้นสงวน , 2555, หน้า 225) สุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้น 
(Stratified Sampling) ประกอบดว้ย นักเรียนระดบัชั้นมธัยมตอนตน้ 162 คน และนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 162 คน 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ท่ีศึกษามี 3 ตวัแปร คือ เพศ ระดบัชั้น และแผนการเรียน ส่วนตวั
แปรตามท่ีศึกษามี 6 ตวัแปร คือ ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู ดา้นการใช้
ส่ือและนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน   ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู ดา้นสภาพการเรียนของ
นกัเรียน และดา้นการวดัผลและการประเมินผลของครู 

4.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยั จ านวน 5 เดือน (พฤษภาคม 2560 – กนัยายน 2560) โดยเร่ิมจากการศึกษา
สภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน จากนั้ นก็ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 แลว้สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามนกัเรียนทั้ง 5 ดา้น  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของนักเรียนมีลกัษณะเป็นส ารวจรายการ (Checklist) จ านวน 2 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ 

และระดบัชั้น 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบันของจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็น

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิการของลิเคริท ์(Likert) ทั้ง 6 ดา้น 
จ านวน 58 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 ความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์(เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเสริม
ทางการเรียน)เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิการของลิเคริท ์(Likert) จ านวน 6 ขอ้ 

ทั้งน้ีไดท้ าการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิการของคอนบาค พบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ .89 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  1. เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 
  2. น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อน าผลท่ีไดม้าสรุป
และอภิปรายผล  
       4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ   หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ  
แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
  3. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
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3.1 ทดสอบสมมุติฐานของ 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าที 
3.2 ทดสอบสมมุติฐานท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                  

(One- Way ANOVA) หากพบวา่คะแนนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  ผูว้จิยัด าเนินการสรุปผลการวจิยัโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 สภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.78) เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู( = 3.84) รองลงมาคือ ดา้น
การวดัผลและการประเมินผลของครู( = 3.83) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของครู ( = 3.56) ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวม 

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์   SD. ระดบัคุณภาพ 
1) ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนของครู 3.84 1.26 มาก 
2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 3.72 1.17 มาก 
3) ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน 3.77 1.20 มาก 
4) ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู 3.73 1.28 มาก 
5) ดา้นสภาพการเรียนของนกัเรียน 3.80 1.29 มาก 
6) ดา้นการวดัผลและการประเมินผลของครู 3.83 1.23 มาก 

ภาพรวม 3.78 1.19 มาก 
 
ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 โดยจ าแนกตามเพศ และระดบัชั้น 
การเรียน 
  นักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน เห็นว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าแนกตามเพศ 
 เพศ n   SD. t Sig 

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชาย 

หญิง 

148 

171 

3.90 

3.59 

1.15 

1.21 

2.346* .020 

*p<.05 
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นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั เห็นวา่การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวธีิการ
ของ Scheffe´ ดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าแนกตามระดบัชั้น 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
ภาพรวม 

129.86 
323.40 
453.26 

5 
313 
318 

25.973 
1.033 25.137* .000 

*p<.05 
 
 นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในภาพรวมเป็นรายคู่แตกต่างกนัดงัน้ี 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบั มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กบั มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กบั มธัยมศึกษาปีท่ี 4-5  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กบั มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 กบั มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดงัตารง 5 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นรายคู่ ในภาพรวม จ าแนกตามระดบัชั้น 

ระดบัชั้น   ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ม.1 4.14 - - * - - * 
ม.2 3.62  - - * * * 
ม.3 3.20   - * * - 
ม.4 4.51    - - * 
ม.5 4.31     - * 
ม.6 2.71      - 

*p<.05 
 
ตอนที ่3 ความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง สามารถเรียงล าดบัจากสูงไปต ่าได้
ดงัน้ี การจดักิจกรรมการแข่งขนัทางคณิตศาสตร์ จดัตั้งชมรมคณิตศาสตร์ การเชิญครูคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมา
สอนสรุปทบทวนอีกคร้ังก่อนการสอบ จดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานทางดา้นคณิตศาสตร์นอกสถานท่ี การจดัการ
เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และการจดัค่ายคณิตศาสตร์ โดยเนน้กิจกรรมท่ีสนุกสนาน ดงัแสดงตาราง 6 
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ตาราง 6 ความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความตอ้งการของนกัเรียน    SD  ระดบั   

1) การจดักิจกรรมการแข่งขนัทางคณิตศาสตร์ 
เช่น ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

3.76  1.24  สูง   

2) จดัตั้งชมรมคณิตศาสตร์ 3.715  1.28  สูง   
3) การเชิญครูคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมาสอน
สรุปทบทวนอีกคร้ังก่อนการสอบ 

3.705  1.26  สูง   

4) จดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานทางดา้น
คณิตศาสตร์นอกสถานท่ี 

3.703  1.23  สูง   

5) การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 3.69  1.22  สูง   
6) การจดัค่ายคณิตศาสตร์ โดยเนน้กิจกรรมท่ี
สนุกสนาน 

3.62  1.25  สูง   

 

6. อภิปรายผล  
จากการวิจยัการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัสูง เพราะจะเห็นไดว้า่ในการจดัการเรียน
การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปเดิมไปอยา่งมาก เช่น การใชส่ื้อเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย  การฝึกนักเรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ หรือฝึกให้นักเรียนรู้จักการสร้างผลงานใหม่ๆ ผ่านโครงงาน
คณิตศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะปลูกฝังวฒันธรรมการสร้างในตวัเด็กไทย คือ รู้จกัคิด
วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ใจในตนเอง แสวงหาความรู้ รู้เท่าทนัสาระสนเทศในการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง คิดสร้างสรรค ์(ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย , 2559 ,หน้า 8) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุดเฉลิม ศสัตราพฤกษ ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 แบบหอ้งเรียน
กลบัดา้นเพ่ือการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม พบวา่  ระดบัทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 แบบห้องเรียนกลับด้าน  อยู่ในระดับสูง คือ ด้านการร่วมมือส าหรับปัญหา 
อุปสรรคการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 แบบห้องเรียนกลบัดา้น พบว่า การศึกษาด้วยตนเองท าให้
ได้รับความรู้ท่ีไม่เพียงพอต่อการศึกษา ในส่วนของขอ้เสนอแนะ พบว่า ควรมีการส่งเสริมความพร้อมในดา้น
เทคโนโลยแีละแหล่งการศึกษาเรียนรู้ 

2. นกัเรียนท่ีมีเพศและระดบัชั้นต่างกนั เห็นวา่การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะเป็นไปไดว้า่การจดัการเรียนสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดบัชั้นยงัมีปัญหาอยูน่ั้นก็
เป็นเพราะอาจเป็นท่ีเน้ือหาในแตล่ะระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั วธีิการจดัการเรียนสอนของครูผูส้อน รวมถึงการใชส่ื้อ
การเรียนการสอนยงัไม่ทนัสมยั และส่วนหน่ึงยงัอาจเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนเองเพราะยงัมองวา่วชิาคณิตศาสตร์เป็น
วชิาท่ียากเพราะจะตอ้งจ าสูตรในการค านวณ หรือจะตอ้งมีการเขียนขั้นตอนแสดงวธีิท าใหล้ะเอียดถึงแมค้รูผูส้อน
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จะพยายามหาวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากเดิมหรือการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของตวันกัเรียนเอง เพราะฉะนั้นในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ครูผูส้อนจึง
ตอ้งใชว้ิธีการสอนคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงในอดีตจะเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือ
หน่าย ดว้ยเหตุน้ีการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูจึงตอ้งเลือกใชว้ิธีการสอนท่ีมีความน่าสนใจ และสามารถ
กระตุน้และดึงความสนใจของผูเ้รียนให้เกิดความสนุกสนานได้  การปรับเน้ือหาให้สอดคลอ้งเหมาะสมกับ
ทอ้งถ่ิน ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเตรียมการสอน กระบวนการ
แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานดา้นต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ล าดบัขั้นการสอนคณิตศาสตร์ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ หลกัการจดักิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และทกัษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ ในดา้นส่ือ นวตักรรมการสอน ครูมีความรู้เก่ียวกบัการผลิตส่ือ นวตักรรมดว้ยตวัเอง เช่น ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/ใบความรู้  เขา้ใจค าแนะน าเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอนตามท่ีเสนอแนะในคู่มือครู ในดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเขียนสมุดรายงานประจ าตวันักเรียน  มีการ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลตามสภาพจริง ดงันั้ นถา้
ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นในแบบศตวรรษท่ี 21 ได้ย่อมจะท าให้นักเรียนสามารถเรียน
คณิตศาสตร์ไดผ้ลดียิ่งข้ึนพร้อมส่งผลให้การเรียนดีตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัดาว แจ่มแจง้
(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวชิาเคมีอินทรียแ์ละปฏิบติัการ 2 
พบวา่ ผลการประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวิชาเคมีอินทรียแ์ละปฏิบติัการ 2โดยผูเ้รียนจ าแนก
ตามรายการประเมิน หลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนทุกรายการ โดยภาพรวมก่อนเรียนผูเ้รียนมีทักษะการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัจากเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
น าผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เพ่ือเขา้สู่การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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บทคัดย่อ 
             การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือรวบรวมเร่ืองราวประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย ดว้ยการคน้หาประวติัและเร่ืองราวความเป็นมาจาก
เอกสาร ต ารา งานวิจยั การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ พระสงฆ์ ปราชญช์าวบา้น นกัวิชาการ และประชาชน การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบวา่เป็นประเพณีท่ียงัคงมีการสืบสานเป็นมรดกทางวฒันธรรม  มี
การรักษาเอกลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เกิดข้ึนโดยไดรั้บอิทธิพลมาจากพม่าในยคุท่ีอาณาจกัรลา้นนาเป็น
เมืองข้ึน  ไดห้ล่อหลอมจากวฒันธรรมไทล้ือผสมผสานกบัวฒันธรรมลา้นนาและวฒันธรรมไทใหญ่ในรัฐฉานท่ี
ชาวลา้นนาไดถื้อปฏิบติัสืบต่อกนัมา  ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางหน่ึงและอีกประการคือเพ่ือจดัระเบียบ
พระสงฆ์สามเณรในการออกบิณฑบาตค ่าคืนเวลาสุดทา้ยของวนัองัคาร ชาวลา้นนาเรียกวา่วนัเป็งปุ๊ด ค าวา่ “เป็ง” 
ในภาษาลา้นนาหมายถึงวนัท่ีมีพระจนัทร์เตม็ดวงซ่ึงตรงกบัวนัพระ ส่วนค าวา่ “ปุ๊ด” หรือพธุ คือวนัพธุตรงกบัวนั
พระ ข้ึน 15 ค ่า ตามความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาในวนัเป็งปุ๊ด คือวนัท่ีพระอุปคุตสาวกของพระพุทธเจ้าท่ีทรงมี
อิทธิฤทธ์ิ ไดไ้ปบ าเพญ็ภาวนาใตท้อ้งมหาสมุทรจนส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์และเสด็จข้ึนมาโปรดชาวเมือง ณ เวลา
เชา้มืดของวนัพธุข้ึน 15 ค ่าเท่านั้น การท าบุญตกับาตรกบัพระอุปคุตจะไดรั้บอานิสงส์แรงกลา้มีความเป็นสิริมงคล
ต่อชีวิต แคลว้คลาดจากอุบติัภยัทั้งปวง เพราะเหตุน้ีชาวลา้นนาทั้งหลาย จึงมีศรัทธาแรงกลา้ท่ีจะมาท าบุญตอน
เท่ียงคืน ทั้งน้ีการสนบัสนุนให้วดัม่ิงเมืองเป็นศูนยก์ลางการจดังานประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด ทุกวนัเพญ็ 15 ค ่าท่ี
ตรงกบัวนัพธุของทุกปีจะเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและสืบทอดประเพณีน้ีไดต้่อไป 
 
ค าส าคญั:  ตกับาตรเป็งปุ๊ด, มรดกทางวฒันธรรม, เชียงราย   
 

ABSTRACT 
The qualitative research aims to compile the history of PengPud tradition and also promote 

understanding for cultural tourism in Chiangrai province by exploring the historical background, document, 
research, and interview that completely responded by monks, learned man, scholars, focus group discussion, and 
participant observation. Therefore, the study found that Peng Pud or Midnight Alms Offering tradition has been 
remained to be the intangible cultural heritage and preserved identity by ancestors. This tradition is influenced by 
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Burmese culture since Lanna (North Thailand) was once vassal state to Burma in the last period. PengPud 
tradition is derived from Tai Leu that integrated with Lanna and Thai Yai cultures in Shan state that was inherited 
by Lanna-Thai people. Moreover, Peng Pud tradition is defined to promote travel and tourism, and also to 
organize the monks in order to receive food offering on Tuesday midnight orderly. According to PengPud 
meaning, “Peng”, in terms of Lanna definition refers to full moon, and “Pud” refers to Wednesday is the 15 th day 
of the waxing moon occurs on the Buddhist holy day.  In Thailand, the belief of PengPud tradition refers to the 
day of PhraUpakut performs his meritorious acts from the centre of the ocean in order to be the Buddhist saint 
and comes to the earth only on the 15th day of the waxing moon occurs on Wednesday. Moreover, Lanna–Thai 
people believe that giving alms to PhraUpakut will bring success and fortune for their life. For this reason, they 
believe and show a willingness to give alms to a Buddhist monk on the 15 th day of the waxing moon. In order 
that, the Ming Muang Temple is selected to be a center in order to construct the traditional event is held annually 
on the 15th Wednesday for promoting Cultural Tourism, and maintaining Lanna cultural heritage.      

                  
KEYWORDS: Peng Pud Tradition, Intangible Cultural Heritage, Chiangrai   
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาสะท้อนถึงภูมิปัญญาและศักยภาพของมนุษย์ในการจัดการกับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิยมการ
ท าบุญใหท้านเพ่ือเป็นการสร้างกศุลและมีความเช่ือในกฎแห่งกรรม ศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของคนไทย
ให้มีความผูกพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเป็นแนวทางให้คนประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
อน่ึงการท าบุญตามประเพณีและวฒันธรรม อนัมีรากฐานมาจากพระพทุธศาสนาจะตอ้งประกอบดว้ยความรู้ความ
เขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของพุทธศาสนาและวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งจึงจะเป็นการอนุรักษ์และพฒันาประเพณี
เก่ียวกบัศาสนา ตลอดจนจรรโลงรักษาพทุธศาสนาใหย้ ัง่ยนืสืบต่อไปได ้การท าบุญในวนัส าคญัทางพทุธศาสนามี
รากฐานมาจากความเช่ือในการตรัสรู้ของพทุธเจา้การเวยีนวา่ยตายเกิดหรือกฎแห่งกรรม (พวงผกา ประเสริฐศิลป์, 
2542, น. 127) สังคมไทยเป็นสังคมหน่ึงท่ีสอดแทรกความเช่ือและความศรัทธาโดยผสมผสานกบัการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั ซ่ึงความเช่ือของคนไทยในอดีตเกิดจากสภาพท่ีบุคคลใหค้วามมัน่ใจ เห็นคลอ้ยตามและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัตามส่ิงใดส่ิงหน่ึง แลว้น าไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนไดท้ราบ เพ่ือตอ้งการให้เกิดความมัน่ใจเห็นคลอ้ยตาม 
และปฏิบติัโดยไม่ค านึงวา่ความเช่ือนั้นๆ มีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ก็ตาม (ดนยั ไชยโยชา, 2538, น. 65) 
ส าหรับประเพณีของชาวลา้นนานั้น คนส่วนใหญ่มกัมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักับการประกอบพิธีกรรมอยู่เสมอดว้ย
ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของตนเอง  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ประเพณีตกับาตรเท่ียงคืนหรือประเพณีตกับาตร
เพญ็พุธหรือเป็งปุ๊ดถือเป็นประเพณีของลา้นนาอีกประเพณีหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากพม่า และจงัหวดัเชียงราย
หน่ึงในจงัหวดัทางภาคเหนือก็มีประเพณีตกับาตรเท่ียงคืนดว้ยเช่นเดียวกนั โดยเช่ือกนัวา่พระอุปคุตซ่ึงเป็นพระ
อรหนัตสาวกซ่ึงมีอิทธิฤทธ์ิมากจะข้ึนมาจากทะเลโดยแปลงกายมาเป็นสามเณรออกมาโปรดสตัวใ์นช่วงวนัยา่งเขา้
วนัพธุซ่ึงตรงกบัวนัเพญ็ข้ึน 15 นอกจากน้ีพทุธศาสนิกชนชาวลา้นนายงัมีความเช่ือวา่ หากไดมี้โอกาสใส่บาตรกบั
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พระอุปคุตก็จะไดรั้บอานิสงส์แรงจะท าให้ชีวิตรุ่งเรืองดว้ยโชคลาภแคลว้คลาดจากอุบติัเหตุทั้ งปวง (เอกพงศ์ 
ประดิษฐพ์งษ,์ 2553) 

การสืบสานประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดตามความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวล้านนา เป็น
ประเพณีของเชียงรายซ่ึงพุทธศาสนิกชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ความสนใจเป็นอยา่งมากและมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
งานเพ่ิมมากข้ึนทุกปีอีกทั้งการประชาสัมพนัธ์ประเพณีตกับาตรเท่ียงคืนผา่นส่ือต่างๆ ยิ่งท าให้เป็นท่ีรู้จกัและเพ่ิม
ความสนใจกลุ่มผูศ้รัทธามากข้ึนตามล าดบั (ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงราย, 2559) จากขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ประเพณีตกับาตรเท่ียงคืนหรือเป็งปุ๊ด ไดรั้บความสนใจจากผูค้นหลายฝ่ายเพ่ิมมากข้ึน จากการ
สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้กบัพทุธศาสนิกชนและนกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงพบวา่มีความตอ้งการทราบถึงขอ้มูล ประวติั
ความเป็นมาและกิจกรรมของประเพณีตกับาตรเท่ียงคืน แต่กลบัไม่สามารถหาแหล่งท่ีมาของประวติัความเป็นมา
ไดอ้ย่างท่ีชดัเจน เพราะความเช่ือและการปฏิบติัตามกระบวนการขั้นตอนของแต่ละพ้ืนท่ีก็มีความเหมือนและ
ความแตกต่างกนัไป ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาความส าคญัดงักล่าว จึงมีความสนในจะศึกษาถึงบริบท
ประวติัความเป็นมาของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมเป็นเ น้ือหาท่ีเป็นประโยชน์มีแหล่ง
อา้งอิงอยา่งน่าเช่ือถือได ้เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กบันกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาและสืบทอดประเพณีตกับาตร
เท่ียงคืนให้แก่คนรุ่นหลงั อีกทั้ งขอ้มูลท่ีได้ยงัอาจสามารถน าไปพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัเชียงรายไดต้่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
         เพื่อศึกษาบริบท ประวติัความเป็นมา และรวบรวมเร่ืองราวของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดของจงัหวดั
เชียงรายและเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงราย  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะท าการรวบรวมเร่ืองราวของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดของจงัหวดั
เชียงราย โดยเช่ือว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ เช่น การสัมภาษร์ผูรู้้ การสืบคน้จากวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งจะท าให้ทราบขอ้มูลประวติัความเป็นมาตั้งแต่อดีต รวมถึงการประพฤติปฏิบติัหรือการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในบริบทปัจจุบนั ผา่นการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ของผูว้จิยั ดงัภาพกรอบแนวคิดในการวจิยัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

สืบค้นวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ข้อมูลในอดีต ข้อมูลในปัจจุบัน 

เรื่องราวประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด 

ของจังหวัดเชียงราย 

วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูล 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
     4.1 แบบแผนการวจิยั 
     แบบแผนการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลดว้ย
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary search) เช่น หนงัสือพระอุปคุต อรหัตสาวกผูย้งัมีชีวิตอยู ่ณ ทอ้ง
มหาสมุทร , หนงัสือพระมหาอุปคุต พระอรหันตผ์ูป้ราบมาร บนัดาลโชคลาภ , พระบวัเขม็ พระอรหนัตพ์ิชิตมาร 
ให้ลาภร ่ ารวย ,งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  เพ่ือใชใ้นกระบวนการท าความเขา้ใจ และสร้างพ้ืนฐานขององคค์วามรู้
เก่ียวกับประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดโดยเบ้ืองต้นก่อน นอกจากนั้ นใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั (Key informants) เช่น พระครูโสภณ
ศิลปาคม เจา้หน้าท่ีเทศบาลนครเชียงราย ปราชญ์ชาวบา้น โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือเป็นการ
สร้างและยืนยนัขอ้มูลท่ีเป็นไปตามบริบทท่ีแทจ้ริง  นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นจริงโดยธรรมชาติใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ดา้นผูว้จิยั (investigator triangulation) 
    4.2 ผู้รู้หรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั                                                                                                               

ผูรู้้หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มพระสงฆ ์จ านวน 3 
รูป ได้แก่ พระสงฆ์วดัม่ิงเมือง ซ่ึงเป็นวดัท่ีรับผิดชอบหลกัของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด จ านวน 1 รูป และ
พระสงฆ์ในเทศบาลนครเชียงราย 2 รูป  2) กลุ่มนักวิชาการ จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ นักพฒันาการท่องเท่ียว และ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครเชียงราย และ 3) กลุ่มปราชญช์าวบา้น จ านวน 5 คน  รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ิน 14 คน 
     4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - structured 
Interview) เพราะเป็นการสัมภาษท่ี์มีหวัขอ้ค าถามท่ีชดัเจนและมีความยดืหยุน่ใหก้บัผูต้อบ ครอบคลุมถึงเร่ืองการ
ตกับาตรเป็งปุ๊ด และแบบการสงัเกต โดยมีการสงัเกตในการจดัเสวนาระดมความคิดเร่ืองประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด 
และรวมทั้ งผูว้ิจยัไดใ้ช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดทุกขั้นตอน เพ่ือรวบรวมสืบคน้
เร่ืองราวประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด อดีตและปัจจุบนั ตลอดจนบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     คณะผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยวิธีการวเิคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
– depth Interview) การสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยมีการจดัเสวนาระดมความคิดเห็นเร่ืองประเพณีตกับาตเป็ง
ปุ๊ด ในวดัม่ิงเมือง เทศบาลนครเชียงราย และการสังเกต ใชก้ารบนัทึกภาพและการบนัทึกเสียงขอ้มูล ซ่ึงท าให้
ผูว้จิยัสามารถคน้หารายละเอียดของประเด็นงานวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจน 

วธีิการเกบ็ข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
1) วเิคราะห์เอกสารทางวิชาการ ต ารา งานวจิยัประเภทต่างๆ รวมทั้งส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือท าความ

เขา้ใจและสร้างพ้ืนฐานขององค์ความรู้เก่ียวกบัประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดโดยเบ้ืองตน้  เช่น หนังสือพระอุปคุต 
อรหัตสาวกผูย้งัมีชีวิตอยู ่ณ ทอ้งมหาสมุทร , หนงัสือพระมหาอุปคุต พระอรหันตผ์ูป้ราบมาร บนัดาลโชคลาภ, 
พระบวัเขม็: พระอรหันตพิ์ชิตมาร ให้ลาภร ่ ารวย ,งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีการตกับาตรเป็งปุ๊ด ความ
เช่ือเร่ืองพระอุปคุต ฯลฯ 

2) สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูรู้้หลกั เช่น พระสงฆ ์นกัวชิาการ และปราชญช์าวบา้น                                                               
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3) จดัเสวนากลุ่ม (Focus group) ระดมความคิด เร่ืองประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด ซ่ึงจดัในวดัม่ิงเมือง 
เขตเทศบาลนครเชียงราย การเสวนาระดมความคิดและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ไดเ้ปิดเผย สอบถามเร่ือง
ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดไดอ้ยา่งอิสระ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมากท่ีสุด การจดัเสวนาคร้ังน้ีไดเ้ชิญบุคคลท่ีมีองคค์วามรู้
เก่ียวกับประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ของเทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ พระสงฆ์  ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ 
เจา้หนา้ท่ีเทศบาล ชาวบา้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีบุคคลท่ีสนใจอ่ืนๆเขา้ร่วมรับฟัง                                                                                 

4) การลงพ้ืนเขา้ร่วมในประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด มีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและเก็บขอ้มูล
ทุกขั้นตอน โดยการถ่ายภาพ บนัทึกเสียงและจดบนัทึก เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการรูปแบบของประเพณีตกับาตรเป็ง
ปุ๊ดไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
     4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลวิเคราะห์ตามประเด็นค าถามการวิจยั เป็นการวิเคราะห์ตีความหมายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม 
โดยจดัท าอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้สู่ภาคสนาม การถามค าถาม การน าขอ้มูลมาเช่ือมโยงกนัซ่ึงการวจิยัน้ี
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีคณะผูว้ิจัยได้เข้าไปมีร่วมใน
สถานการณ์ ซ่ึงคณะผูว้ิจยัท ากิจกรรมเสมือนเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของกลุ่ม โดยมีวิธีการศึกษา 4 ขั้นตอนคือ การ
ซกัถาม สงัเกต ลงมือปฏิบติั และการจดบนัทึก ซ่ึงนอกเหนือจากการเฝ้าดูแลว้ คณะผูว้จิยัซกัถามบางส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ
จากการสงัเกต จากนั้นจึงท าการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวจิยัไดศึ้กษาและสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
1.1  ตั้งแต่อดีต – พ.ศ. 2550 ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดในเขตเทศบาลนครเชียงรายเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือใด

นั้นไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน ตามความเช่ือของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายวา่ในอดีตมีพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงช่ือ
พระมหาอุปคุต เป็นพระอรหันต์เจ้าท่ีมีอิทธิฤทธ์ิสามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนา ได้ออกจากการเขา้ฌาน
สมาบติัใตส้ะดือทะเลในค ่าคืนยา่งเขา้วนัพุธซ่ึงตรงกบัวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า เนรมิตร่างเป็นสามเณรนอ้ยข้ึนมาโปรด
สัตวโ์ลก และเช่ือกนัว่าหากผูใ้ดไดท้ าบุญตกับาตรกบัพระมหาอุปคุต จะบงัเกิดให้ผูน้ั้นเป็นผูมี้บุญ มีโชคลาภ
วาสนาร ่ ารวยเงินทอง และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างท่ีสุด (พระครูโสภณศิลปาคม, สัมภาษณ์, 3 
พฤษภาคม 2560) ดงันั้นตามความเช่ือและสืบทอดกนัมาแต่โบราณของชาวลา้นนา ท่ีมีความเช่ือวา่ในทุกวนัหลงั
เท่ียงคืนท่ียา่งเขา้สู่วนัข้ึน 15 ค ่า หรือวนัเพญ็ท่ีตรงกบัวนัพุธจะมีพระอุปคุตท่ีจ าพรรษาอยูใ่ตส้ะดือทะเลแปลงร่าง
เป็นสามเณรนอ้ยข้ึนมาโปรดสตัวผ์ูต้กทุกขไ์ดย้ากบนโลกมนุษย ์หากใครไดใ้ส่บาตรพระอุปคุตในวนัเป็งปุ๊ด ชีวติ
จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ร ่ ารวย ชีวติจะประสบพบแต่โชคลาภตลอดไป ท าใหช้าวลา้นนาปฏิบติัสืบทอดกนัมาชา้
นาน ซ่ึงแต่ละปีจะมีวนัข้ึน 15 ค ่า ตรงกบัวนัพุธไม่เท่ากนั บางปีมี 1 วนั 2 หรือ 3 วนั (รัชพล งามกระบวน, 2560) 
โดยเฉพาะถนนธนาลยัมกัจะมีพระสงฆส์ามเณรออกรับบิณฑบาตเป็นจ านวนมากและมีคณะศรัทธาท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตเทศบาลหรือบริเวณใกลเ้คียงท่ีทราบข่าวพากนัหลัง่ไหลออกมาท าบุญตกับาตรในช่วงเวลากลางคืน แต่การ
ออกรับบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรในสมยันั้นยงัไม่เป็นท่ียอมรับเน่ืองจากว่าเป็นการผิดวินัยสงฆ์ เพราะ
พระสงฆ์จะออกมาบิณฑบาตไดน้ั้นจะตอ้งเร่ิมเวลาประมาณตีหา้ หรือ ภาษาเหนือเรียกวา่ “ตีนฟ้ายก” หรือแบมือ
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จนเห็นเส้นลายมือแลว้ จึงจะสามารถออกไปบิณฑบาตได ้ท าให้ประชาชนท่ียงัไม่เขา้ใจหรือประชาชนท่ีมาจาก
ต่างจงัหวดัพบเห็นเกิดเป็นค าครหา เช่น มีการออกรับบิณฑบาตก่อนเวลาเท่ียงคืน หรือในบางคร้ังมีผูพ้บเห็นวา่
พระภิกษุสามเณรไม่ไดอ้ยูใ่นอาการส ารวม มีคณะศรัทธาบางกลุ่มท่ีเห็นต่างน าเร่ืองเขา้ไปปรึกษาพระราชสิทธิ
นายก ซ่ึงปัจจุบนัเป็นพระเทพสิทธินายก เจา้คณะจงัหวดัเชียงราย เจา้อาวาสวดัพระสิงห์ ท่านจึงน าเร่ืองดงักล่าว
เขา้ปรึกษากบัคณะสงฆ์จงัหวดัเชียงราย ในท่ีประชุมจึงมีมติห้ามไม่ให้พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตในเวลา
กลางคืน (พระครูโสภณศิลปาคม, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) ก่อนหน้าน้ีทางมติคณะสงฆ์หลายจงัหวดัใน
ภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงราย ไดมี้การสั่งห้ามแต่เน่ืองจากประเพณีดงักล่าวเป็นประเพณีความเช่ือท่ีสืบ
ทอดกนัมานาน การห้ามความเช่ือแรงศรัทธาถือไดว้่าเป็นเร่ืองยาก (เอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์, 2553) ประกอบกบั
ผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงรายในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกทั้งใหค้วามส าคญักบัประเพณี
และวฒันธรรมดั้งเดิมโดยเฉพาะประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดท่ีอยูก่บัชาวเชียงรายมาชา้นาน (พระครูโสภณศิลปาคม, 
สมัภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

1.2 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560 นบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นตน้มา ในสมยัท่ีนายสมพงษ ์กลูวงค ์ด ารงต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงราย และไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหา โอกาส และความส าคญัของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด จึง
ไดเ้ขา้มาจดัการแกไ้ขและส่งเสริมใหเ้กิดเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยร่วมกบัวดัม่ิงเมืองให้วดัม่ิงเมืองเป็น
ศูนยก์ลางในการจดังานประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด เน่ืองจากสถานท่ีตั้งในการจดังานซ่ึงอยูบ่ริเวณกลางเมือง ถือเป็น
ศูนยก์ลางของการท่องเท่ียว (พระครูโสภณศิลปาคม, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีไดรั้บ
ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมจากไทยใหญ่ (อภิชิต ศิริชยั, 2559) จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของการจดังานดงักล่าว 
หลงัจากท่ีคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงราย น าโดยนายสมพงษ ์กูลวงค ์นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในขณะ
นั้น พร้อมท่านพระครูโสภณศิลปาคม ไดน้ าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเขา้ไปปรึกษาพระเดชพระคุณพระธรรมรา
ชานุวตัร เจา้คณะภาค 6 และเจา้อาวาสวดัพระแกว้ จึงเกิดขอ้สรุปในทิศทางเดียวกนัให้วดัม่ิงเมืองเป็นศูนยก์ลาง
การจดังานประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด โดยจดัทุกปีในวนัเพญ็ 15 ค ่าท่ีตรงกบัวนัพธุจนเกิดเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนั
มาและเกิดเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจนถึงปัจจุบนั (ธวชั หลา้นามวงค,์ สมัภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 
 

6. อภิปรายผล 
บริบทความเป็นมาของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดของจงัหวดัเชียงรายไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีชดัเจน ขอ้มูล

ท่ีพบโดยส่วนมากเป็นประวติัความเป็นมาและความเช่ือท่ีเล่าสืบต่อกนัมา และเป็นการสืบทอดประเพณีการตกั
บาตรเวลากลางคืน จนเกิดเป็นประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  (พระพรศกัด์ิ สภิรต
โน, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2560) และจากการศึกษาเอกสารหนงัสือประวติั พบวา่พระอุปคุตเถระเกิดในตระกลู
พอ่คา้ท่ีเมืองมถุรา(ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแควน้สุรเสนะ) ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ายมุนา มีพ่ีนอ้งครรภม์ารดาเดียวกนั 3 คน 
คือมีพ่ีชาย 2 คน ส่วนตวัท่านเป็นลุกชายคนท่ี 3 (คนสุดทา้ย) พ่อชองท่านเป็นพ่อคา้เคร่ืองหอมในเมืองมถุรา เดิม
พ่อของท่าน(พระอุปคุต)ไดใ้ห้ค  าสัญญากบั พระสาณวาสีเถระ (พระสาณสัมภูตะ) ไวว้่า หากมีบุตรชายจะให้
อุปสมบทในพทุธศาสนา ในเวลาต่อมาภรรยาคลอดลูกคนแรกเป็นชาย แต่กลบัไม่ยอมถวายแก่พระสาณวาสีเถระ 
โดยอา้งว่าตอ้งเอาไวช่้วยดูแลทรัพยสิ์นในกิจการ และพูดผลดัว่าถา้มีลูกชายคนท่ี 2 จะถวายแทน ต่อมาภรรยา
คลอดลูกชายคนท่ี 2 พ่อของท่านไดพู้ดผลดัอีกวา่ ตอ้งการเอาลูกชายคนท่ี 2 ไวใ้ชง้านส าหรับวิ่งเตน้เก็บหน้ีสิน
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ตามหัวเมืองจึงขอใหร้อก่อน จนกระทัง่มีลูกชายคนท่ี 3 ปรากฎวา่เป็นเด็กท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่ง พ่อของท่านจึงตั้ง
ช่ือว่า “อุปคุตหรืออุปคุตต์ รอจนกระทัง่อุปคุตเติบโตเป็นหนุ่มพ่อของท่านให้ช่วยดูแลขายเคร่ืองหอมท่ีร้านใน
ตลาดเมืองมถุรา นบัเป็นเร่ืองท่ีน่าอศัจรรยม์าก ตั้งแต่อุปคุตมาช่วยคา้ขายท่ีร้านปรากฎวา่เคร่ืองหอมขายดีมาก  วนั
หน่ึงพระสาณวาสีเถระไดแ้วะมาท่ีร้าน ไดก้ล่าวธรรมีกถากบัอุปคุต อุปคุตเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปัตติ
ผล ประสงค์จะอุปสมบทในท่ีสุด พระสาณวาสีเถระจึงได้กล่าวถึงสัญญาท่ีเคยให้ไวพ้่อท่านจึงตอ้งตดัสินใจ
อนุญาตให้อุปคุตออกบวช เม่ือพระอุปคุตบวชแลว้ ก็ไดเ้จริญวิปัสสนาญาณโดยล าดบั จนบรรลุพระอรหันต์ผล 
และไดเ้ป็นอาจารยส์ัง่สอนทางสมถกมัมฏัฐาน และวปัิสสนากมัมฏัฐาน เป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุด 
ในคมัภีร์อโศกอรทาน บนัทึกไวว้า่พระอุปคุตมีพระอรหนัตผ์ูเ้ป็นศิษยอ์ยูถึ่ง 18,000 รูป (พ.สุวรรณ, 2559, น. 41-
42)  นอกจากน้ีแลว้ พระอุปคุตยงัส าเร็จอภิญญาต่างๆ จนสามารถแสดงอภินิหารเป็นท่ีเล่าลือมาจนทุกวนัน้ี มี
ปฏิปทาด าเนินไปในทางสันโดษ มกัน้อย นัยว่าท่านเนรมิตเรือนแกว้ (กุฏิแกว้) ข้ึนในทอ้งทะเลหลวง (สะดือ
ทะเล) แลว้ก็ลงไปอยูป่ระจ าท่ีกุฏิแกว้ตลอดเวลา เม่ือมีเหตุเภทภยัเกิดข้ึนในพระศาสนา หรือเม่ือมีพิธีกรรมใหญ่ๆ 
หรือมีผูนิ้มนตท่์านก็จะข้ึนมาช่วยเหลือ พระอุปคุตเป็นพระท่ีมีบทบาทส าคญัต่อความเช่ือในประเพณีตกับาตรเป็ง
ปุ๊ด  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดดา้นต านานและความเช่ือลา้นนา โดยอานันท์ กาญจนพนัธ์ (อา้งถึงในเอกวิทย ์ณ ถลาง, 
2554, น. 55-64) ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือภูมิปัญญาลา้นนาวา่ คนลา้นนามีคติความเช่ือโดยไดรั้บอิทธิพลมาจากพุทธ
ศาสนา มีความคิด ความเช่ือ ภูมิปัญญาท่ีสัง่สมและก่อตวัเรียกวา่ “ระบบศีลธรรม หรือ ภูมิปัญญาแห่งลา้นนา” ซ่ึง
ยงัคงปรากฏให้เห็นในหลายทอ้งถ่ินของจงัหวดัภาคเหนือ และในงานวิจยัต่างๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือและ
ความเป็นมาเร่ืองพระอุปคุต พบวา่พระพทุธองคไ์ดท้รงพยากรณ์ไวว้า่พระอุปคุตตจ์ะท าหนา้ท่ีประกาศพระศาสนา
ไดดี้หลงัพุทธปรินิพพานประมาณ 218 ปี พระอุปคุตตอ์ยูคุ่ม้ครองศาสนาต่อไปดว้ยอานุภาพแห่งอิทธิบาทภาวนา
ของท่าน มีบทบาทในการใช้อิทธิฤทธ์ิในการปราบพญามาร และมีบทบาทในดา้นการคุม้ครองรักษางานพิธี  
บทบาททั้งสองก่อให้เกิดความเช่ือ ความศรัทธาต่อพระอุปคุต จากความเช่ือท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็น
ได ้(พระบุญนาค อติพโล (กิจเกษม), 2556; พระประพนัธ์ สุทฺธจิตฺโต(กวาวสิบสาม), 2548) 

ในส่วนขอ้มูลจากการจดัเสวนาและการสัมภาษณ์พระสงฆ ์ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการและปราชญช์าวบา้น  
กล่าวถึงการตกับาตรเป็งปุ๊ดวา่แทจ้ริงแลว้มีคู่แผน่ดินลา้นนามาชา้นาน หลายคนมีความเช่ือวา่ไดรั้บอิทธิพลมาจาก
พม่าบา้ง ไทยใหญ่บา้ง แต่จริงๆ แลว้ไม่ใช่ แต่มีอยู่และแทรกซึมอยู่แลว้ในชาวพุทธทางเหนือลา้นนามาตั้งแต่
ดั้ งเดิมโบราณ โดยเฉพาะทางเหนือ ตามต านานว่ามีพระอรหันต์องค์หน่ึงคือพระอุปคุตท่านจะออกมารับ
บิณฑบาต บางทีบางคร้ังก็เนรมิตเป็นสามเณรออกบิณฑบาตโดยท่ีไม่บอกใหใ้ครรู้ ถา้ใครมีโอกาสไดใ้ส่บาตรกบั
สามเณรตนนั้นก็จะมีความโชคดีตลอดปี เพราะพระอุปคุตมีอิทธิฤทธ์ิปกป้องคุม้ครองและให้โชคให้ลาภ ซ่ึงจะ
ตรงตามต านานท่ีเล่าสืบต่อกนัมา (พระครูโสภณศิลปาคม, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่เม่ือ
ระบบความเช่ือต่างๆ ท่ีรวมถึงศาสนาถูกน ามายึดถือและปฏิบติัก่อให้เกิดคุณค่า จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีถือปฏิบติั จะแสดงให้เห็นไดท้างหน่ึงจากการบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่ง
มนุษยก์บัอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ซ่ึงมนุษยเ์ช่ือวา่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและ
วิถีชีวิตของมนุษยเ์อง ศาสนาตามทศันะทางมนุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพนัธ์ทางสังคมของ
มนุษยอ์อกไปสู่ความสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีอ านาจเหนือมนุษยแ์ละธรรมชาติ ดงันั้นศาสนาและความเช่ือ
ทางศาสนาจึงเป็นส่ิงสากลท่ีเราพบเห็นไดใ้นทุกสังคมตลอดมาทุกยคุทุกสมยั (มณี พยอมยงค ์, 2529, น. 5 -23)  
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ศาสนาจดัวา่เป็นวฒันธรรมทางนามธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างวฒันธรรมทางรูปธรรม จึงควรท าความเขา้ใจศาสนา
โดยเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม แรกเร่ิมศาสนาและความเช่ือถือก าเนิดจากความกลวั ความตอ้งการความมัน่คงทาง
จิตใจ และความสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของมนุษย ์มนุษยจึ์งพยายามหาวิธีการออ้นวอนเอาใจหรือ
ต่อรองกบัอ านาจล้ีลบัของธรรมชาติดว้ยการบูชา บนบาน หรือเซ่นไหว ้(ยศ สันตสมบติั, 2537, น.214) ดงัขอ้มูล
เร่ืองราวท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูรู้้ในการศึกษาคร้ังน้ีวา่ คนลา้นนาเช่ือในเร่ืองเล่าตามต านานวา่มีครอบครัวยากจน
ครอบครัวหน่ึงขดัสนทางการเงินเพราะไม่ไดท้ าบุญสุนทาน ครอบครัวน้ีจึงอยากจะท าบุญเพ่ือใหเ้กิดกุศลแก่ชีวติ 
อยูม่าวนัหน่ึงครอบครัวน้ีจึงต่ืนมาท าบุญตกับาตรตอนเชา้มืด มารออยูห่นา้บา้นของตน จึงน าของท่ีอยูใ่นบา้นท่ี
พอจะใส่บาตรไดใ้หแ้ก่สามเณรองคห์น่ึงซ่ึงนัน่ก็คือพระอุปคุต ครอบครัวน้ีจึงไดรั้บบุญกุศล มีจิตใจมัน่คง ท าให้
ครอบครัวน้ีมัน่คง ร ่ ารวย ประกอบอาชีพอะไรก็เป็นไปไดด้ว้ยดี อีกทั้งประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดนั้นถือเป็นการ
เผยแพร่วฒันธรรมไทยใหญ่ ซ่ึงเชียงรายเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายชาติพนัธ์ุ (พระครูสาทรวรการ, สัมภาษณ์, 
14 พฤษภาคม 2560) ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของไกรศรี นิมมานเหมินทร์ (2525, น. 55-63)  ท่ีเขียนไวว้า่วฒันธรรมของ
ลา้นนา เป็นวฒันธรรมท่ีประกอบไปดว้ยวฒันธรรมของนานากลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีผสมผสานปะปนกนัของลา้นนาใน
อดีต ถึงแมว้า่จะถูกท าลายลงเน่ืองจากภยัสงคราม ประชาชนถูกกวาดตอ้น แต่ก็มีประชาชนจากท่ีต่างๆ ถูกกวาด
ตอ้นมาแทนหรือการเปล่ียนแปลงความเจริญโดยรับเอาวฒันธรรมของชาวไทยท่ีเจริญกวา่มาเป็นของตนเอง แต่
ลา้นนาก็ยงัเป็นเผ่าไทยเผ่าใหญ่ในขณะเดียวกนัซ่ึงไม่ไดต้่อตา้นในส่ิงใหม่แต่ก็ยงัคงรักษาในวฒันธรรมดั้งเดิมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ใหค้งอยูสื่บไป นอกจากนั้นมีการศึกษาท่ีพบวา่ (สุดารัตน์ บวัศรี, 2557; วชัราภรณ์ ดิษฐป้าน. (2556, 
น.219-258) ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดหรือตกับาตรเท่ียงคืนนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมพม่าผสมผสานกบั
ชาวไทล้ือของจีนตอนใตท่ี้ไดอ้พยพมาอาศยัอยู่ทางภาคเหนือของไทย การสืบทอดคติความเช่ือเร่ืองพระอุปคุต
ปราบมารปรากฏในพิธีกรรมอญัเชิญพระอุปคุตมาคุม้ครองงานพิธีทางพุทธศาสนา พิธีกรรมดงักล่าวยงัคงมีการ
สืบทอดอยา่งต่อเน่ืองในวฒันธรรมของคนไทยภาคเหนือและภาคอีสานในปัจจุบนั มีการผลิตซ ้ าผา่นพิธีกรรมการ
อญัเชิญพระอุปคุตไปใชใ้นบริบทอ่ืนท่ีมิใช่งานพิธีทางพทุธศาสนารูปแบบเดิม ปรากฏการณ์เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็น
พลวตัของความเช่ือ ต านานและพิธีกรรมเร่ืองพระอุปคุตท่ีด ารงอยูใ่นสังคมไทยปัจจุบนั อนัมีทั้งรูปแบบท่ีมีการ
สืบทอดและการผลิตเขา้ในบริบทใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมนัน่เอง   

 

7. ข้อเสนอแนะ 
             7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ผูว้จิยัไดจ้ดัหาบริบทประวติัความเป็นมาของประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดของจงัหวดัเชียงราย ท าใหผู้ส้นใจ
สามารถศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งได ้รวมไปจนถึงการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการน าไปเสนอเป็นโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม เช่น ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์การจดังาน ขอ้มูลประวติัความเป็นมา รูปภาพเพื่อดึงดูดความ
สนใจ การจดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและพิธีการส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว เอกสารประชาสัมพนัธ์
การจดังานเพ่ือมอบให้กบัองคก์รดา้นการบริการนกัท่องเท่ียว โรงแรม สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ และการร่วมกนั
ผลกัดนัส่งเสริมให้ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด เป็นประเพณีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นวฒันธรรมความเช่ือ และ
ส่งเสริมให้เป็นอตัลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งท างานร่วมกนั 
เช่น ส านักงานวฒันธรรมจังหวดั ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั คณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ท่ีส าคญัประชาชนในจงัหวดั
เชียงรายควรเรียนรู้เร่ืองประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพนัธ์และเชิญชวน
นักท่องเท่ียวเข้ามาในจังหวดัมากข้ึน เม่ือนักท่องเท่ียวเพ่ิมจ านวนมากจะส่งผลกระทบทางบวกหลายด้าน
โดยเฉพาะเร่ืองของเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย การสร้างภาพลกัษณ์การเป็นเมืองวฒันธรรม และ
ยงัเป็นแนวทางของการบริหารจดัการวธีิการจดังานประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
             ควรมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการส่งเสริมเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีโดดเด่นในภูมิภาคให้
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว การสร้างการรับรู้ของนักท่องเท่ียวและประชาชนผูร่้วมงาน การสร้างแนวทางการ
บริหารจดัการประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ด ซ่ึงรวมไปถึงวธีิการแกไ้ขปัญหา การก าหนดเสน้ทางในการท ากิจกรรมตกั
บาตรเป็งปุ๊ดใหท่ี้มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนา 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
     ขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจยั กราบขอบพระคุณท่าน
พระครูโสภณศิลปาคม เจา้อาวาสวดัม่ิงเมือง ขอบคุณเทศบาลนครเชียงราย ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี ผูร่้วมเสวนา และ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคนท่ีมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาประวติัและลกัษณะของผา้ยกเมืองนคร (2) เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพ

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร (3) เพ่ือศึกษาการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ตามรอยผา้ยกเมืองนคร รูปแบบการวิจยัเป็นแบบผสานวธีิ พ้ืนท่ีวจิยั คือ ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงั อ าเภอเชียร
ใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ีศูนยฯ์ 
จ านวน 30 คน ใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง และนกัท่องเท่ียว จ านวน 150 คนใชว้ิธีคดัเลือกแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั มี 4 ชนิด คือ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มยอ่ย วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ผา้ยกเมืองนคร เป็นผา้ทอพ้ืนเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราช ทอยกเพ่ิมลวดลายดว้ยเส้นพุ่งพิเศษ 
ท าให้เกิดลายนูนบนผืนผา้ เป็นผา้ยกดอกท่ีมีลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม เร่ิมท าในสมยัอยธุยาตอนปลาย ไดรั้บเอา
วธีิการทอยกดอกของชาวมาลายเูมืองไทรบุรีผสมผสานกบัความรู้เดิมของทอ้งถ่ิน 
 2.  ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านธัมมงัตาม 
ความเห็นของนกัท่องเท่ียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่ิงดึงดูดใจและการ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว มีศักยภาพระดับมาก  ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียวและท่ีพักมี
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่น คือ อตัลกัษณ์ ความงาม และลวดลายของผา้ยกเมืองนคร 
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 3. การจัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมงัต้องให้
ความส าคญั 4 ประการ คือ 1) อตัลกัษณ์และความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองนกัท่องเท่ียว 2) การมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสมัพนัธ์ และ 4) การบริหารจดัการ 
 
ค าส าคญั: การจดัการแหล่งท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ผา้ยกเมืองนคร 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were: 1) to study the history and characteristics of the Pha Yok Muang 
Nakhon, 2) to analyze the potential of cultural tourist attraction follow the Pha Yok Muang Nakhon, and 3) to 
study the management of cultural tourist attraction follow the Pha Yok Muang Nakhon. This study assesses the 
utility of mixed methods designs that integrate qualitative and quantitative data through a transformative 
process. The research area was Ban Noen Thammang at Chian Yai district in Nakhon Si Thammarat. Research 
tools was comprised a set of questionnaires, observation form, interview form, and group discussion were used 
for data collection administered with sample group of 180 people. Divided into two groups i.e. 1) The sample 
group by purposive sampling of this study was 30 people consists of local wisdom elites, community leaders, 
villager and Ban Noen Thammang art and crafts training center staffs. 2) A total of 150 people consists of Thai 
tourists that were chosen by using an accidental sampling method. Obtained data were analyzed by using 
descriptive statistics i.e. percentage, mean, and standard deviation including to descriptive research. The 
research found that: 
 1) Pha Yok Muang Nakhon is a local weaving fabric of Nakhon Si Thammarat that weave the pattern 
with special strands thread, which cause the embossing on the fabric. It is a brocade weaving with beautifully 
colored patterns, starting in the late Ayutthaya period and receiving the brocade weaving from the Malay people 
of Kedah combined with local knowledge. 
 2) The potential of cultural tourist attraction follow the Pha Yok Muang Nakhon at Ban Noen 
Thammang art and crafts training center, finding showed that the opinion of tourists is at     a moderate level. 
Considering individuality, the findings suggest that attraction and access to tourist attractions at a high level and 
access to tourist attractions facilities, travel activities and residence at a moderate level. The prominent point of 
tourism potential is the identity, beauty and pattern or weaving design of Pha Yok Muang Nakhon. 
 3) Cultural tourism management follow the Pha Yok Muang Nakhon at Ban Noen Thammang art and 
crafts training center should focus on 4 aspects: 1) the identity and the difference of products that serve tourists, 
2) public participation, 3) public relations, and 4) management. 
 
KEYWORDS: Tourist attraction management, Cultural Tourism, Pha Yok Muang Nakhon 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การน าเอาสินคา้เศรษฐกิจสร้างสรรคม์าหนุนเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจนเกิดเป็นการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) เป็นการน าเสนอการท่องเท่ียวในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนัดา้นศิลปะ มรดก
ทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ งานฝีมือ การปรุงอาหาร ลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ิน ตลอดจนการติดต่อกบัคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์อ้งเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ในแต่ละสถานท่ี การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะรวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบันักท่องเท่ียวในการให้
ความรู้ ความเขา้ใจ การให้การศึกษา การสร้างอารมณ์สุนทรี การสร้างสรรคส์งัคม การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลใน
ทอ้งถ่ิน ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วถีิชีวิต ตลอดจนความรู้สึกท่ีเปรียบเสมือนเป็นคนในทอ้งถ่ินนั้น และตอ้งไดรั้บ
การวางแผนและการร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท่องเท่ียวทุกฝ่ายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
ตลอดทั้ งตวันักท่องเท่ียวเองดว้ย ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวางนโยบายดังกล่าวควรตอ้งมีกลยุทธ์หรือการ
จดัการการท่องเท่ียวท่ีดี  
 ผา้ยกเมืองนครจดัเป็นผา้พ้ืนเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ มีคุณภาพดี และเป็นท่ีตอ้งการอยา่งกวา้งขวาง ดงัปรากฏ
ในเพลงร้องเรือท่ีวา่ “...ไปเมืองคอนเหอ  ไปซ้ือผา้ลายทองสลบั ซ้ือมาทั้งพบั สลบัทองห่างห่าง หยิบนุ่งหยบิห่ม 
ให้สมขุนนาง สลับทองห่าง ห่าง ทุกหมู่ขุนนางนุ่ง เหอ...” จากข้อความในบทเพลงน้ี ส่ือให้เห็นว่า เมือง
นครศรีธรรมราชมีผ้ายกทอง ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีคุณภาพดี หายาก เป็นผา้ท่ีใช้ส าหรับบุคคลชั้ นสูง นอกจากนั้ น           
ในวรรณคดีเร่ืองขุนช้าง ขุนแผนก็ย ังได้กล่าวถึงผ้ายกเมืองนครไว้เช่นเดียวกัน  แสดงให้ เห็นว่าเมือง
นครศรีธรรมราชมีฝีมือทางการทอผา้มาก และเป็นผา้ยกท่ีจดัไดว้า่มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เป็นงานฝีมือช่าง
ชั้ นสูง (สายฝน จิตนุพงศ์, 2558 ) ปัจจุบัน ผ้ายกเมืองนครยงัมีการผลิตและจ าหน่ายหลายแห่งในจังหวดั
นครศรีธรรมราช  ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เกิดข้ึนเน่ืองมาจาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีบ้านเนินธัมมัง หมู่ 5 ต าบลแม่
เจา้อยูห่ัว อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์
ยากของราษฎรในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีฐานะยากจน การประกอบอาชีพหลกั คือ การท านา ผลผลิตท่ีไดรั้บอยูใ่นเกณฑต์ ่า ท า
ให้หัวหน้าครอบครัวต้องออกไปหางานท าต่างถ่ินเหลือแต่แม่บ้าน เด็ก และคนชรา พระองค์จึงได้ทรง
พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ เพ่ือให้ก่อสร้างศาลาศิลปาชีพข้ึน เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้ โดยทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีและหมู่บ้านใกลเ้คียง โดยด าเนิน
กิจกรรมใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มทอผา้ กลุ่มแปรรูปกระจูด และกลุ่มปักผา้ดว้ยมือ ซ่ึงสมาชิกกลุ่มน้ีจะน าผา้ไป
ทอท่ีบา้นเม่ือเสร็จแลว้ ก็ส่งกองศิลปาชีพเพ่ือจ าหน่ายต่อไป ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงัน้ีเองเป็นแหล่งสืบสาน
และอนุรักษก์ารทอผา้ยกเมืองนครท่ีมีช่ือเสียง เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ งดงามและรักษาเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของผา้ยก
เมืองนครไวไ้ดอ้ยา่งดี สถานท่ีแห่งน้ีสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนครเพ่ือ
หนุนเสริมใหเ้กิดการจบัจ่ายสินคา้ท่ีเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์พ้ืนถ่ิน เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยชุมชนได ้
 การศึกษาประวติัและลกัษณะของผา้ยกเมืองนคร ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงัคร้ังน้ี  คณะผูว้ิจยัมีความเช่ือมัน่วา่ จะเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ไดข้อ้มูลส าคญั และแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมือง
นครให้เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวทั่วไป อีกทั้งจะเป็นการหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก สร้างงาน สร้าง
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รายได ้สร้างชีวติของคนในชุมชนบา้นเนินธมัมงัและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงใหมี้แรงพลงัในการอนุรักษ ์สืบทอดการทอผา้
ยกเมืองนครใหค้งอยูสื่บต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาประวติัและลกัษณะของผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

(2) เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบา้น
เนินธมัมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(3) เพ่ือศึกษาการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้าน
เนินธมัมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 งานวิจัยน้ี  เป็นการวิจัยแบบผสานวิ ธี  (Mixed-Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงป ริมาณ 
(Quantitative Research)  ได้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดข้อ้มูล
จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มยอ่ย พ้ืนท่ีวิจยั คือ ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงั 
หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่เจา้อยูห่วั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

ประวติั ลกัษณะ ลวดลาย 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
(4Ps ) 

การจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
(5As) 

ศูนย์ศิลปาชีพ 
บ้านเนินธัมมงั 

การจดัการแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมตามรอย 

ผา้ยกเมืองนคร 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากร คือ ปราชญ์ชาวบา้น ผูน้ าชุมชน ชาวบา้น เจา้หน้าท่ีศูนยศิ์ลปาชีพฯ และนักท่องเท่ียว กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ปราชญช์าวบา้น ผูน้ าชุมชน ชาวบา้น และเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ จ านวน 30 คน ใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง 
ส าหรับการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ และแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร และนกัท่องเท่ียว จ านวน 150 คนใชว้ธีิคดัเลือกแบบบงัเอิญ เน่ืองจากเป็นฤดูท่ี
มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวนอ้ย เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และแนวทาง
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร 
       4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เคร่ืองมือส าหรับการ
วจิยัเชิงประมาณ  คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความ
คิดเห็นต่อศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ 3) ความคิดเห็นเพ่ิมเติม น าไปทดลองใช้ได้ค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (1990) มีความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability: R) = 
.9416  (2) เคร่ืองส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ มี 3 ชนิด คือ 1) แบบสังเกต  2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) ประเด็นใน
การสนทนากลุ่มยอ่ย  
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวจิยัเชิงปริมาณ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค าถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ส่วนการวิจยัเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปจากแบบสังเกต และการสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร จากนกัท่องเท่ียวชาวไทย 5 คน ปราชญช์าวบา้น 2 คน มคัคุเทศก ์ 
5 คน เจา้หน้าท่ีส านักงานวฒันธรรมและพฒันาชุมชน 3 คน ประชาชนในพ้ืนท่ี 10 คน เจา้หน้าท่ีศูนยศิ์ลปาชีพ
บ้านเนินธัมมงั 5 คน รวม 30 คน โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
5.1 ประวัติและลักษณะของผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ประวตัขิองผ้ายกเมอืงนคร 
ผลการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสมัภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ินพบวา่ ผา้ทอพ้ืนเมืองของ

จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีทอสืบต่อกนัมาแต่โบราณ คือ ผา้ยกเมืองนคร เป็นผา้ท่ีไดรั้บการยกยอ่งมาแต่โบราณวา่ 
สวยงามแบบอยา่งผา้ชั้นดี สันนิษฐานวา่ มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผา้มาตั้งแต่ในสมยัอาณาจกัรตามพรลิงค์
หรือตัมพะลิงค์ ซ่ึงเป็นอาณาจักรโบราณท่ี มีมาตั้ งแต่ก่อนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 7 และมีศูนย์กลางอยู่ท่ี
นครศรีธรรมราชในปัจจุบนั  เป็นเมืองท่าศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ และการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
จึงมีการแลกเปล่ียนรับเอาศิลปวฒันธรรมจากจีน อินเดีย และอาหรับ ซ่ึงชาติต่างๆ เหล่าน้ี ไดน้ าเอาวชิาการทอผา้
มาถ่ายทอดไว ้ซ่ึงท าให้ชาวพ้ืนเมืองรู้จกัการทอผา้ทั้งผืนเรียบและผา้ยกดอก ส่วนการทอผา้ยกท่ีมีลวดลวดลาย 
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สีสันวิจิตรงดงาม คงเพ่ิงจะเร่ิมท ากนัในสมยัอยธุยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนตน้ กล่าวกนัว่า ชาวเมือง
นครศรีธรรมราชได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขกเมืองไทรบุรี โดยในปี  พ.ศ. 2354 เม่ือคร้ังเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ยกกองทพัไปปราบกบฏ ขากลบัไดก้วาดตอ้นครอบครัวเชลย ไดน้ าช่างทอผา้ยกมาดว้ย เหตุน้ี
เองจึงเกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมกบัความรู้ดั้งเดิมโดยใชก้รรมวธีิการทอท่ีสลบัซบัซอ้นดว้ยความพิถีพิถนั 
ประกอบกบัวสัดุท่ีน ามาทอเป็นส่ิงท่ีสูงค่า มีราคา จึงถือไดว้า่ผา้ยกเมืองนครเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเยี่ยมตั้งแต่
รัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั จนเป็นเอกลกัษณ์ของการทอผา้ยกเมืองนครท่ีข้ึนช่ือ ผา้ยกเมืองนครเป็น
ของท่ีพระมหากษตัริยพ์ระราชทานใหก้บับุคคลส าคญั เจา้นายและขา้ราชบริพารชั้นสูง ใชส้วมใส่เวลาเขา้เฝ้าเป็น
การแสดงสถานะของบุคคลนั้นๆ 

ลกัษณะของผ้ายกเมอืงนคร 
   การทอผา้ยกมีกระบวนการทอโดยเพ่ิมลวดลายผา้ให้เป็นพิเศษข้ึน มีขั้นตอนและวธีิการทอ คลา้ยการทอ
ผา้ขิดหรือผา้จก แต่ต่างกนัท่ีบางคร้ังผา้ยกจะทอเป็นลายพิเศษ มีตะกอเขาลอยยกดอกแยกเส้นยืนต่างหาก จะยก
คร้ังละก่ีเสน้ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัการออกแบบลายทอตอ้งการลวดลายอยา่งไร มีลายมีเชิงท่ีแปลกออกไป การทอจึงตอ้ง
ใชข้ั้นตอนและวธีิการเก็บลายดว้ยไมเ้รียวปลายแหลม ตามลวดลายท่ีก าหนดจนครบ คดัยกเสน้ยืนข้ึนเป็นจงัหวะ 
มีลวดลายเฉพาะส่วนสอดเสน้พุง่ไปสานขดัตามลายท่ีคดัไว ้การเก็บตะกอเขาลอยยกดอกเพ่ือผูท้อจะไดส้ะดวกไม่
ตอ้งคดัเก็บลายทีละเสน้ เป็นความสามารถและเทคนิคเฉพาะตวัของช่างแกะดอกผูกลาย ซ่ึงการร้อยตะกอเขาลาย
น้ีใชเ้วลามาก เพราะตอ้งท าดว้ยมือทั้งหมด บางลายเสียเวลาหลายเดือนกวา่จะมดัเขาเสร็จ และเม่ือร้อยตะกอเสร็จ
แลว้ ถา้เป็นก่ีกระตุกก็จะทอไดร้วดเร็วแต่ถา้เป็นก่ีโบราณก็จะทอไดช้า้ การทอผา้ยกดอกน้ีสามารถตกแต่งลวดลาย
ให้สวยงาม และทอออกมาไดห้ลายสี ลกัษณะผา้ยกเมืองนครมี 3 ลกัษณะ แตกต่างกนัในการทอและการน าไปใช้
งานดงัน้ี 
        ลกัษณะท่ี 1 กรวยเชิงซอ้นหลายชั้น เป็นผา้ส าหรับเจา้เมือง ขนุนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ์ นิยม
ทอผา้ดว้ยเส้นทอง ลกัษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอ่อนชอ้ย ลวดลายหลายลกัษณะประกอบกนั ริมผา้จะมีลาย
ขอบผา้เป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 2 ชั้นและ 3 ชั้น ลกัษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบน้ี 
คือ พ้ืนผา้จะมีการทอสลบัสีดว้ยเทคนิคการมดัหม่ีเป็นสีต่างๆ เช่น แดง น ้ าเงิน ม่วง สม้ น ้ าตาล ลายทอ้งผา้พบนิยม
ทอผา้พ้ืนและยกดอก เช่น ยกดอกลายเกร็ดพิมเสน ลายดอกพิกลุ เป็นตน้ 
  ลกัษณะท่ี 2 กรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอผา้ดว้ยเส้นทองหรือเส้นเงิน จะพบในผา้ยกเมืองนครซ่ึงเป็นผา้
ส าหรับคหบดีและเจา้นายลูกหลานเจา้เมือง ลกัษณะกรวยเชิงจะสั้น ทอคัน่ดว้ยลายประจ ายามกา้มปู ลายประจ า
ยามเกลียวใบเทศ ไม่มีลายขอบในส่วนของลายทอ้งผา้นิยมทอดว้ยเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล 
ลายกา้นแยง่ ลายดอกเขมร ลายลูกแกว้ฝงู เป็นตน้ 

ลกัษณะท่ี 3 กรวยเชิงขนานกับริมผา้ ผา้ยกเมืองนครลกัษณะน้ีเป็นผา้ส าหรับสามญัชนทั่วไปใช้นุ่ง 
ลวดลายกรวยเชิงถูกดดัแปลงมาไวท่ี้ริมผา้ดา้นใดดา้นหน่ึง โดยผสมดดัแปลงน าลายอ่ืนมาเป็นลายกรวยเชิงเพื่อให้
สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอไดเ้ร็วข้ึน ผา้ลกัษณะน้ีมีทั้งทอดว้ยไหม ทอดว้ยฝ้ายหรือทอผสมฝ้าย
แกมไหม ท่ีพบจะเป็นผา้นุ่ง ส าหรับสตรี หรือใชเ้ป็นผา้นุ่งส าหรับเจา้นาคในพิธีอุปสมบท 
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 ส าหรับลวดลายผา้ยกเมืองนครท่ีทอกนัมาแต่โบราณ มกัเป็นลวดลายท่ีพบเห็นไดอ้ยูร่อบตวัของช่างทอ
ผา้ ลวดลายเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดต่อๆกนัมา ดว้ยวิธีการจดจ าหรือทอลอกเลียนแบบอยา่งไว ้นับเป็นภูมิปัญญาและ
ฝีมือของช่างทอผา้อยา่งแทจ้ริง ลวดลายผา้ยกเมืองนครแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 
        (1) กลุ่มลายพนัธ์ุไม ้เป็นลวดลายจากดอกไมแ้ละตน้ไม ้ไดแ้ก่ ลายดอกพิกลุ ลายดอกพิกลุแกว้ ลายดอก
พิกุลเถ่ือน ลายดอกพิกลุลอ้ม ลายดอกพิกุลกา้นแยก ลายดอกพิกลุสลบัลายลูกแกว้ ลายดอกมะลิร่วง ลายดอกมะลิ
ตูมกา้นแยง่ ลายดอกเขมร ลายดอกไม ้ลายใบไม ้ลายตายา่นดั ลายหวัพลู เมด็พริกไทย ลายเครือเถา 
        (2) กลุ่มลายสตัว ์ไดแ้ก่ ลายมา้ ลายหางกระรอก ลายห่ิงหอ้ยชมสวน ลายแมงมุมกา้นแยง่ 
       (3) กลุ่มลายเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงส่ีเหล่ียม ลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชรเจียระไน ลายกา้น
แยง่ ลายราชวตัร ลายเกา้ก่ี ลายดาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่ ลายลูกแกว้ ลายลูกแกว้ฝงู 
        (4) กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ ลายไทยประยกุต ์ลายไทยประยกุตผ์สม ลายพิมพท์อง และลายอ่ืนๆ อีกท่ี
ไม่ทราบช่ือลาย  
       ส าหรับลายผา้ยกเมืองนครท่ีเป็นท่ีนิยมมาก และถือว่าเป็นลวดลายท่ีสวยงาม ไดแ้ก่ ลายเกล็ดพิมเสน 
เป็นลายโบราณท่ีมีความสวยงามมาก ทอเป็นลายอยูบ่ริเวณทอ้งผา้ ลกัษณะลวดลายเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดเลก็ และ
ผลึกรูปเพชรเจียระไน ผา้ยกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสนท่ีพบมีทั้ง ผา้ยกทองและผา้ยกไหม ส่วนลายราชวตัร เป็น
ช่ือลายผา้ท่ีไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จ นิวติัเมืองสงขลาเม่ือปี 2475 เป็นผา้ 
"ลายยกดอกกา้นแยง่" หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ "ลายหลงันกเขา" เน่ืองจากวา่มีลายคลา้ยลายขนบนหลงันกเขา 
 ส าหรับผา้ยกเมืองนครนั้น ผา้ยกเมืองนครถือเป็นผา้ส าหรับเจา้เมือง ขุนนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุ
วงศ์ ในสมยัก่อนเป็นของท่ีพระมหากษตัริยพ์ระราชทานให้กบับุคคลส าคญั เจา้นายและขา้ราชบริพารชั้นสูง ใช้
สวมใส่เวลาเขา้เฝ้าเป็นการแสดงสถานะของบุคคล ต่อมามีการดดัแปลงเป็นผา้ส าหรับคหบดี เจา้นายลูกหลานเจา้
เมือง และสามญัชนทัว่ไปใชนุ่้งส าหรับงานพิธีส าคญั 

5.2 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 
อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว จ านวน 150 คน ต่อศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม
กรอบ 5As ปรากฏผลดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร 
ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช (n=150) 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 
ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) 
ท่ีพกั (Accommodation) 
กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) 

3.89 
3.66 
3.47 
3.38 
3.38 

0.77 
0.73 
0.69 
0.67 
0.67 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.55 0.71 ปานกลาง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1913 

จากตารางท่ี 1 ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนครศูนยศิ์ลปาชีพบ้าน
เนินธมัมงั ตามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ดา้นส่ิงดึงดูดใจและการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีพกั และ
กิจกรรมการท่องเท่ียว มีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นอกจากนั้น ผลจากการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมของนกัท่องเท่ียว การสังเกตของคณะผูว้ิจยั การสัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่มยอ่ย ยงัไดแ้นวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพ
บา้นเนินธมัมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ี 
  1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ควรพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเสริมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว
ได ้หรือมีลกัษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตวัเพ่ิมเติม นอกจากผลิตภณัฑ์ผา้ยกเมืองนคร การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนในชุมชน เช่น วดั สวนสาธารณะ สวนผลไม ้สวนเกษตร เป็นตน้ เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกบั
ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงั  
  2. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) การเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ศูนยศิ์ลปาชีพ
บา้นเนินธมัมงั สามารถเดินทางเขา้ถึงไดห้ลายเส้นทาง แต่ยงัขาดป้ายบอกทาง หรือป้ายแสดงแผนท่ีหรือจุดหมาย
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเห็นไดใ้นระยะไกลในขณะขบัรถ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างถ่ิน หรือนักท่องเท่ียว
ผา่นทางสามารถแวะมาเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวได ้ 
  3. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียว
ตอ้งการไดรั้บ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวศูนยศิ์ลปาชีพบา้น
เนินธัมมงั  ควรมีการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ไฟฟ้า ประปา 
ถนน ระบบการส่ือสารต่างๆ เพ่ือใหบ้ริการประชาชนและนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
  4. ท่ีพกั (Accommodation) การเดินทางท่องเท่ียวนั้ น ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวมีความตอ้งการ คือ ท่ีพกัแรม 
เน่ืองจากในการเดินทางไปท่องเท่ียวนั้นบางคร้ังอาจมีการนอนพกัคา้งภายในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือการอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียว ควรมีการจัดบริการท่ีพกัแรมภายในแหล่งท่องเท่ียวด้วย หรือควรสร้างท่ีนั่งพกั ศาลา 
ส าหรับนัง่พกัผอ่น ท ากิจกรรมหรือรับประทานอาหารเพ่ิมเติม 

5. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ควรจดักิจกรรมเพ่ิมเติมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ศูนยศิ์ลปา
ชีพบ้านเนินธัมมงั เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ ฝึกหัดการทอผา้ หรือผกักระเป๋า หรือปักผา้ข้ึน มีการสาธิต 
อธิบาย หรือจดัฝึกอบรม เป็นตน้ 

5.3 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 
อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียว การสังเกตจากคณะผูว้ิจัย การ
สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่มยอ่ยกบัประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมศูนย์
ศิลปาชีพบา้นเนินธมัมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดข้อ้มูลและแนวทางส าคญัโดยแบ่งออกเป็น 4 
ประเด็นดงัน้ี 
 1. อตัลกัษณ์และความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองนักท่องเท่ียว ควรมีการจัดการอตัลกัษณ์ 
วฒันธรรม ประเพณีท่ีมีอยู่ในชุมชน ประสานให้มาอยู่แนวเดียวกันกับเส้นทางการท่องเท่ียว เพราะว่าแหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีมีจุดขาย หรือจุดดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวหลากหลาย ก็จะสามารถจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มา
ในแหล่งท่องเท่ียวได ้การน าผา้ยกเมืองนครมาเช่ือประสานกบัวฒันธรรมอ่ืนๆ ควรมีการจดัการให้เหมาะสมโดย
ไม่สูญเสียอตัลกัษณ์ของชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ ปัจจยัส าคญัของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ งคนภายในและคนภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชนในชุมชนทุกคนท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัให้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยอกเมืองนคร
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความยัง่ยืน จนสามารถสร้างงาน สร้างรายไดแ้ละสร้างชีวิตจากวฒันธรรม
ผา้ทอท่ีเป็นสายใยของชุมชนบา้นเนินธมัมงัได ้ 

3. การประชาสัมพนัธ์ สังคมสมยัใหม่เช่ือมต่อส่ือสารกนัผ่านโลกออนไลน์เป็นส่วนมาก การเขา้ถึง 
ทราบข่าว การแชร์ผ่านโลกโซเชียลท าได้ง่าย ดังนั้น การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ ส่ือ
ดิจิทลัตอ้งมีผูจ้ดัการดูแลอย่างเป็นระบบ การแบ่งหน้าท่ีให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ช่วยจดัการในส่วนน้ีจะเพ่ิม
นกัท่องเท่ียวเขา้มาสู่ชุมชนไดม้าก 

4. การจดัการแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างจากการท่องเท่ียวประเภทอ่ืน เพราะ
การรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมดั้งเดิมไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งการเสพความแท ้ความดั้งเดิม
ของวฒันธรรมนั้น การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียวนั้นจึงไม่ใช่แนวทางท่ีถูกตอ้ง และจะ
ไม่สามารถสร้างความยัง่ยนืของการท่องเท่ียวไดใ้นระยะยาว 

สรุปแนวทางการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้าน
เนินธัมมัง อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช มี 4 ประการ คือ 1) อัตลักษณ์และความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองนักท่องเท่ียว 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสัมพนัธ์ 
และ 4) การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

6. อภิปรายผล  
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอ

เชียรใหญ่จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแห่งใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก แต่มีอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น และเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน คือ ผา้ยกเมืองนคร การพฒันาศกัยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั ตอ้งให้ความส าคญักบัการ
พฒันาส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวและการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัรัฐนนัท์ พงศว์ิริทธ์ธร และ
ภาคภูมิ ภคัวภิาส (2555) ท่ีคน้พบวา่แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคญั ควรมุ่งเนน้ 1) การ
บริหารการจดัระบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้เกิดประสิทธิภาพในมิติต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 
วฒันธรรมและระบบนิเวศของชุมชน 2) ตอ้งให้ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในดา้นต่างๆ เพ่ือผลในมิติของ
การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 3) การก าหนดกติกาและการจดัการร่วมกนัในดา้นการจดัการส่ิงปฏิกลูเพ่ือด ารงไว้
ของวฒันธรรมท่ีดีของชุมชน 4) การจดัการดา้นการตลาด ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัต่างๆ และ
สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเพ่ิมเติม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพพล เจริญสุข (2557) ท่ีพูดถึงพลวตั
ของผา้ทอภาคใตไ้ดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่ การเปล่ียนแปลงในการใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงน าไปสู่
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การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจจากการผลิตเพ่ือใชใ้นครัวเรือนไปสู่การผลิตเพ่ือขาย เปล่ียนจากผา้นุ่งไปผลิต
ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น กระเป๋า ยา่ม เส้ือสูท เป็นตน้ โดยประยกุต์ ปรับปรุงภูมิปัญญาทอผา้ดั้ งเดิมไปสู่ภูมิปัญญา
วิวฒัน์เพ่ือเป็นจุดขายท่ีส าคญัในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  เช่น การผลิตเคร่ืองประดับตกแต่งในงาน
สถาปัตยกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผ่านพิพิธภณัฑ์ในฐานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผา้ยกเมืองนครของศูนยศิ์ลปาชีพ
บ้านเนินธัมมังได้ สรุปได้ว่า การจัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้าน
เนินธัมมังต้องให้ความส าคัญ 4 ประการ คือ 1) อัตลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนอง
นกัท่องเท่ียว 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสมัพนัธ์ และ 4) การบริหารจดัการ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเน้นการสร้างเร่ืองราว บอกกล่าวถึงท่ีมา ความส าคญั
ของผา้ยกเมืองนคร จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างความดึงดูดใจ และเห็นคุณค่าในวฒันธรรมพ้ืนถ่ินของตนเอง
ได ้

(2) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามรอยผา้ยกเมืองนคร ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมงัยงัขาดการ
ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัเพ่ือให้ประชาชนหรือนกัท่องเท่ียวไดท้ราบ ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้จกักนั
ในวงแคบ ดงันั้น ควรพฒันาส่ือดิจิทลัเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เช่น เวปไซต ์แฟนเพจ แผ่นพบั ป้ายประชาสัมพนัธ์
ตามถนน เป็นตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าวจิยัในประเด็นเก่ียวกบัการธ ารงอตัลกัษณ์ผา้ยกเมืองนครสู่การพฒันาการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
(2) ควรท าวจิยัเพื่อขยายประเด็นในเร่ืองผา้ทอในวถีิชีวติคนภาคใต ้ความงาม คุณค่า และพิธีกรรมท่ี

เก่ียวนอ้งกบัผา้ทอ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์
การเผยแผพุ่ทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ2) เพื่อน าเสนอยทุธศาสตร์การเผยแผพ่ทุธธรรม
ของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัแบบผสานวธีิ การวิจยัเชิงปริมาณใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 360 รูป เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามมีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.81 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากพระสังฆาธิการระดบั เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้
คณะต าบล เจา้อาวาส และผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั จ านวน 30 รูป/คน วเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงเน้ือหาโดยการแปลความ และการตีความ 
 ผลการวิจัย  พบว่า 1) หลักพุทธธรรมในการสอนของพระสงฆ์  และวิธีการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทั้ง 2 ตวัแปรสามารถท านายการก าหนดยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ไดร้้อยละ 55.50 (R2 = 0.555) และจากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการระดบัเจา้คณะจงัหวดั เจา้
คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล เจา้อาวาส และผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั มีความคิดเห็นวา่
ยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์โดยภาพรวมมีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 2) น าเสนอยทุธศาสตร์
การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 1) 
ยทุธศาสตร์ธ ารงรักษาแก่นพทุธธรรม 2) ยทุธศาสตร์เสริมสร้างศรัทธาท่ีมัน่คงในพระพทุธศาสนา 3) ยทุธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 4) ยทุธศาสตร์การพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก และ5) ยทุธศาสตร์
การสร้างเครือข่ายพทุธศาสนิกสมัพนัธ์ 
 
ค าส าคญั :  ยทุธศาสตร์การเผยแผ,่  พทุธธรรม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1)  to study the factors affecting the Buddhism propagation 
strategies of sangha in northern region of Thailand 2)  to propose the strategies for Buddhism propagation of 
sangha in northern region of Thailand.  The mixed research methods was quantitatively and qualitatively 
applied. The quantitative research was conducted by using a questionnaire with the 0.81 reliability for data 
collection from 360 samples. The statistical data analysis was done by using percentage, average, standard 
deviation, and stepwise regression analysis. The qualitative research was conducted by using structurally 
interviewing from 30 purposive samples. The data analysis was the content interpretation. 
 The results revealed that was 1) Buddhism propagation of sangha and propagation methods, these two 
variables having the predicted the strategies for Buddhism propagation of sangha in northern region of Thailand 
capability 5 5.5 0  (R2 = 0.555) at the .05 level of the statistical significance; in addition from the interviews, 
central ecclesiastical officials who were ecclesiastical provincial governor, ecclesiastical district officer, 
ecclesiastical commune-chief and abbot and some executives and officers of National Office of Buddhism  
overall agree with the Buddhism propagation strategies of sangha at the highest level and 2)  propose the 
strategies for Buddhism propagation strategies of sangha in northern region of Thailand consisted of fifth 
importance strategies were ( 1 )  The strategy for maintain Buddhism, ( 2 )   The strategy for strengthen faith 
security in Buddhism, ( 3 )  The strategy for Buddhism reform, ( 4 )  The development strategies for proactive 
Buddhism propagation and(5) The fellowship of Buddhists networking strategies. 
 
KEYWORDS: Propagation strategies, Buddhism 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในประเทศไทยยดึถือรูปแบบวิธีการเผยแผ ่และหลกัพทุธธรรมในการเผยแผ่
ตามพุทธวิธีท่ีเร่ิมตน้จากยคุมุขปาฐะ ในสมยัพุทธกาล ยคุพระเจา้อโศกมหาราช ยคุสมยัสุโขทยั ยุคสมยักรุงศรี
อยธุยา ยคุกรุงธนบุรี และตราบเท่าปัจจุบนั ในแต่ละยุคสมยัลว้นแต่ยึดถือแนวทางเดียวกนัคือ แนวทางแห่งเถร
วาท ท่ียดึรูปแบบขององคส์มเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นแนวทางหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด หรือเรียกวา่
นิกายพุทธธรรมเดิม ยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิมจึงท าให้พระพุทธศาสนาเจริญสืบเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 2500 ปี 
ตราบจนปัจจุบนัน้ี ซ่ึงท าใหพ้ระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยในทางพฤตินยั (คนึงนิตย ์ จนัทบุตร. 2532 
: 217) “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ด ารงฐานะเป็นกลางและเป็นศูนยร์วมของจิตใจประชาชน 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาพฒันาคุณภาพของประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รับผิดชอบ 
สมคัรสมานสามคัคี ส่งเสริมความมัน่คงของชาติทั้ง 3 ดา้น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กล่าวไดว้่า
ศาสนาเป็นรากเหงา้แห่งความเป็นชาติ และความเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมแห่งชาติไทย ทั้งทางสงัคม วฒันธรรม” 
 การเผยแผ่หลกัพทุธธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั ประสบปัญหาอยา่งมากทั้งท่ี
เกิดจากปัจจยัภายในองคก์ร และเกิดจากปัจจยัภายนอกองคก์รดว้ย (จตุรงค ์ บุณยรัตนสุนทร. 2540) ความตอ้งการ
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ทางวตัถุถาโถมเขา้มาสู่สังคมไทย ส่งผลให้สังคมไทยตอ้งเผชิญกับภาวะวิกฤติซ่ึงถือเป็นความไม่มัน่คงแห่ง
สังคมไทยในหลายๆ ดา้น กล่าวคือ 1) วิกฤติการเมือง 2) วิกฤติดา้นเศรษฐกิจ 3) วิกฤติดา้นสังคม และ4) วิกฤติ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วกิฤตเหล่าน้ีลว้นเกิดข้ึนจากผลท่ีพระพทุธศาสนาถูกลืมเลือนไปจากจิตใจของผูค้นสมยัใหม่ท่ีให้
ความส าคญักบัยคุสมยันาโนเทคโนโลย ีซ่ึงท าให้เป็นความทา้ทายท่ีส าคญัยิง่ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (รศ.
ดร.จ านงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ. 2545) 1) ปัญหาท่ีเกิดจากองคก์รภายในพระพุทธศาสนา 2) ปัญหาการรุกรานของลทัธิ
ความเช่ือและองคก์รศาสนาอ่ืน  3) ความเช่ือและค่านิยมใหม่ๆ การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในประเทศไทยสามารถ
สรุปออกมาไดเ้ป็นประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 1) ปัญหาระดบัศาสนา คือ มีการบิดเบือนพระธรรมค าสอน  2) 
ปัญหาระดบัหลกัพระธรรมวนิยั คือ มีการตีความหลกัพระธรรมวนิยัผิดพลาดคลาดเคล่ือน 3) ปัญหาระดบัองคก์ร
ปกครองก ากบัดูแล ไดแ้ก่ องคก์รปกครองสงฆ ์องคก์รก ากบัดูแลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง พ.ร.บ. คณะ
สงฆ์ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ปัญหาระดบัองค์กร คือ วดั และ5) ปัญหาระดบับุคคล คือ 
พระภิกษุ สามเณร พทุธศาสนิกชนทัว่ไป (ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. 2554)  
 การบริหารกิจการงานคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ จงัหวดัพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทยั 
อุตรดิตถ์ นครสวรรค ์ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทยัธานี ยึดหลกัในงานบริหารจดัการกิจการของคณะสงฆ์ใน 6 
ดา้นท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ คือ ดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการ
เผยแผ ่ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ โดยไดด้ าเนินกิจการงานคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปตามหลกัแห่ง
พระธรรมวินยั กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั มติ พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราชหรือค าสั่งของ
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน การระงบัอธิกรณ์ การวนิิจฉัย การลงนิคหกรรม การวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ต่างๆ ตลอดถึงการ
แต่งตั้งถอดถอนเจา้คณะพระสังฆาธิการ ในการบริหารงานดา้นการเผยแผ่หลกัพุทธธรรมของพระสังฆาธิการใน
เขตภาคเหนือตอนล่างนั้น ไดป้ระสบปัญหาในการปฏิบติังานเชิงโครงสร้างของการบริหาร คือ 1) ขาดยทุธศาสตร์
ดา้นการเผยแผห่ลกัพุทธธรรมท่ีชดัเจน 2) ขาดนโยบายดา้นการเผยแผ่หลกัพุทธธรรมท่ีชดัเจน 3) ขาดโครงการ
และกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการเผยแผ่ 4) ขาดบุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีชดัเจนในงานดา้นการเผยแผ่ 5)  ขาด
หน่วยงานรับผิดชอบท่ีชดัเจนในการขบัเคล่ือนงานดา้นการเผยแผ่ 6) ขาดการน าหลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นแก่นแท้
มาจัดท าหลักสูตรการสอนท่ีเป็นเอกภาพ 7) โครงสร้างการบริหารงานด้านการเผยแผ่หลักพุทธธรรมทาง
พระพทุธศาสนาไม่ทนัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (พระราชบญัญติัคณะสงฆ.์ 2535) 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อหารูปแบบ
ยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในปัจจยัดา้นต่างๆ คือ ยทุธศาสตร์การ
เผยแผพุ่ทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่างวา่จะส่งเสริมการเผยแผห่ลกัพทุธธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
ของคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่างอยา่งไร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

(2) เพื่อน าเสนอยทุธศาสตร์การเผยแผพ่ทุธธรรมของคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่าง 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) หลักธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากหนังสือต่างๆ คือ 
นวโกวาท . (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2551). 2) วิธีการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จากหนังสือต่างๆ คือ หลกัปฏิบติัสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน. (พระธรรมธรราชมหามุนี. 2531). 
พทุธวธีิในการสอน. (พระเทพเวที (ประยทุธ์  ปยตฺุโต). 2532). พทุธวธีิการบริหาร. (พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู  
ธมฺมจิตฺโต). 2549). และ3) ยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จากหนังสือ
ต่างๆ คือ (พระราชบญัญติัคณะสงฆ.์ 2535). และพระไตรปิฎกภาษาไทย ไดก้รอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 
 

  ตัวแปรอสิระ                                 ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ในคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดทิศทางในการวจิยัไวเ้ป็นการศึกษาวิจยัแบบผสานวธีิ (Mixed Methods) ประกอบดว้ย การวจิยัใน
เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กนักบัขอ้มูลในเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล (นิศา ชูโต. 2551 : 24-25) ส่วนท่ีสอง การวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
(Key Informants) ในการวิจยัเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก (In-Depth) ผูว้ิจยัจะน าเสนอวิธีการวิจยั
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  1. ประชากร คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การเผยแผ่พทุธธรรม 

หลักพทุธธรรมในการสอนของพระสงฆ์ 
1. หลกัการสอนดว้ยอริยสัจ 4 
2. หลกัการสอนดว้ยไตรลกัษณ์ 3 
3. หลกัการสอนดว้ยอุบาสกธรรม 5 
4. หลกัการสอนดว้ยอปริหานิยธรรม 7 
5. หลกัการสอนดว้ยสัปปุริสธรรม 7 
6. หลกัการสอนดว้ยอริยมรรค 8 

วิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 
1. วธีิการใชว้ธีิมุขปาฐะ 
2. วธีิการส่ือสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอล 
3. วธีิการปฏิบติัธรรม 
4. วธีิการบริหารกิจการงานคณะสงฆ ์

 
 

 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
1. การสร้างความน่าเช่ือถือท่ีมัน่คงให้แก่พุทธศาสนิกชนของคณะสงฆ ์
2. การน าเสนอเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามหลกัพระธรรมวนิยัของคณะสงฆ ์
3. การเผยแผด่ว้ยการยดึมัน่ในหลกัธรรมท่ีท าให้มนุษยส์ัมพนัธ์ย ัง่ยนื 
4. การสืบต่ออายพุระพุทธศาสนาให้ด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของคณะสงฆ ์
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  ประชากร ไดแ้ก่ พระสังฆาธิการ ระดบัเจา้คณะจงัหวดั เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้า
อาวาส ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ จงัหวดัพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุตรดิตถ ์นครสวรรค ์ก าแพงเพชร 
พิจิตร และอุทยัธานี รวมประชากร 4,200 รูป 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  2.1 การวิจยัเชิงปริมาณ  คือ  ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมด ในการ
ตอบแบบสอบถาม  ก าหนดดว้ยวิธีของ Taro Yamane โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยก าหนดให้มีความ
คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 41-42) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 4,200 รูป รวมจ านวนทั้งส้ิน 360 รูป 
   2.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 พระสงัฆาธิการในเขตภาคเหนือตอนล่าง  จ านวน  20  รูป 
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัในเขตภาคเหนือตอนล่าง
จ านวน  10  คน 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 
 1.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ คือ หลกัพุทธธรรมในการสอนของพระสงฆ์ 
ไดแ้ก่ 1) หลกัการสอนดว้ยอริยสัจ 4 2) หลกัการสอนดว้ยไตรลกัษณ์ 3 3) หลกัการสอนดว้ยอุบาสกธรรม 5 4) 
หลกัการสอนดว้ยอปริหานิยธรรม 7 5) หลกัการสอนดว้ยสปัปุริสธรรม 7 และ6) หลกัการสอนดว้ยอริยมรรค 8 
 1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์ คือ วิธีการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ไดแ้ก่ 1) วิธีการใชว้ิธีมุขปาฐะ 2)วิธีการส่ือสารโดยการพิมพ์ 3) วิธีการส่ือสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอล 4) 
วธีิการปฏิบติัธรรม และ5) วธีิการบริหารกิจการงานคณะสงฆ ์ 
 2. ตัวแปรตาม คือ ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ประกอบด้วย 1) การสร้างความน่าเช่ือถือท่ีมัน่คงให้แก่พุทธศาสนิกชนของคณะสงฆ์ 2) การน าเสนอเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามหลกัพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ 3) การเผยแผ่ดว้ยการยึดมัน่ในหลกัธรรมท่ีท าให้มนุษย์
สมัพนัธ์ย ัง่ยนื และ4) การสืบต่ออายพุระพทุธศาสนาใหด้ ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของคณะสงฆ ์
 4.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีโดยใชว้ิธีการวจิยัแบบผสานวธีิทั้งแบบ
การวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่กนั ประกอบดว้ย 

1. การวจิยัเชิงปริมาณ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

เองโดยน าไปใชก้บัพระสงัฆาธิการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัพทุธธรรมในการสอนของพระสงฆ ์
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัวธีิการเผยแผห่ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
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  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของ
คณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่าง 

2. การวจิยัเชิงคุณภาพ 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ จงัหวดัพิษณุโลก ตาก 
เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุตรดิตถ ์นครสวรรค ์ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทยัธานี ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 พระสังฆาธิการ
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  จ านวน  20  รูป กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีนักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัในเขต
ภาคเหนือตอนล่างจ านวน  10  คน  รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 รูป/คน โดยการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกรอบแนวคิดในการวจิยั เป็นหลกัในการก าหนดประเด็นค าถามในการวจิยั เพ่ือใชใ้นการสมัภาษณ์ 
 4.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าคญั ดงัน้ี 
   1.1 ผูว้ิจยัน าหนังสือน าจากบณัฑิตวิทยาลยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ถึงส านักงานเจา้คณะพระสังฆาธิการ เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1.2 แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดดว้ยตวัเอง 
  1.3 ผูว้ิจยัอธิบายการกรอกขอ้มูลแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งและน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ตามขั้นตอนต่อไป 
 2. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  2.1 ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือแจง้ความประสงค์ในการสัมภาษณ์กบักลุ่มท่ี 1 โดยการ
สัมภาษณ์เจา้คณะพระสังฆาธิการระดบัเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล และเจา้อาวาส จ านวน 20 
รูป และกลุ่มท่ี 2 โดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั จ านวน 10 คน 
  2.2 นดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการสมัภาษณ์ทั้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
   2.3 ด าเนินการสมัภาษณ์ ตามท่ีนดัหมาย 
  2.4 ถอดเทปบนัทึกการสมัภาษณ์พร้อมทั้งวเิคราะห์เน้ือหาเพ่ือน ามาประกอบการสรุปผลการวจิยั 
   4.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลและเก็บขอ้มูลท่ีไดน้ าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั
ประกอบดว้ย 
  1. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 360 ชุด น ามาวเิคราะห์ 
   1.1 ใชส้ถิติค่าร้อยละ และการหาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวดัระดบั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
   1.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ตน้ 
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   1.3 ใชส้ถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพื่อเลือกตวัแปร
ตน้ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์การเผยแผพ่ทุธธรรมของคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่าง 
  2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยน ามาจดักลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายขอ้ และวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบ
บริบท (Content Analysis Techniques) โดยสรุปการสงัเคราะห์เน้ือหาและน าเสนอขอ้มูลแต่ละประเด็นต่อไป 
 

5.  สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์การเผยแผพ่ทุธธรรมของคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่าง
ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัโดยรวมดงัน้ี 
  1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พบวา่ ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 2 ปัจจยั โดยพิจารณาตามสมการพยากรณ์ซ่ึงล าดบัจากสูงไปต ่า ไดแ้ก่ หลกัพุทธ
ธรรมในการสอนของพระสงฆ์ (β = 0.469) และวิธีการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา (β = 0.359) โดย
ปัจจยัดงักล่าวสามารถท านายความผนัแปรของสภาพและปัญหาของการเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ไดร้้อยละ 54.50  (R2 = 0.545) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั พบวา่ ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนอีกสองประการ คือ ปัจจยัดา้นหลกัพทุธธรรมในการสอนของพระสงฆ์ ท่ีคณะ
สงฆ์ตอ้งยึดถือหลกัพุทธธรรมท่ีเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาท่ีองคส์มเด็จสัมมาสมัพุทธเจา้ไดท้รงประกาศให้
เป็นอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการ มาอยา่งไดผ้ลในอดีต และอีกปัจจยัหน่ึงปัจจยัดา้นวิธีการเผยแผ่หลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และควรเพ่ิมความแปลกใหม่ในรูปแบบ เทคนิค วิธีการเผยแผ่เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความสนใจ และควรสร้างเครือข่ายในการเผยแผก่บักลุ่มศาสนาต่างๆ ทัว่โลกดว้ย 
 2. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า สภาพปัญหาโดยรวมของยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบดว้ย 1) ปัญหาภายในการบริหารจดัการกิจการงานคณะสงฆ์ 2) ปัญหาภายนอกจาก
ต่างศาสนาท่ีมุ่งจะท าลายความน่าเช่ือถือของคณะสงฆ์ 3) ปัญหาในการจดัระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 4) 
ปัญหาด้านความประพฤติของพระสงฆ์ และ5) ปัญหาพ้ืนฐานความรู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนาของ
พทุธศาสนิกชน ส่วนขอ้เสนอแนะในการก าหนดยทุธศาสตร์การเผยแผพุ่ทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างประกอบดว้ย 1) ควรปฏิรูประบบการบริการจดัการกิจการงานของคณะสงฆ์ 2) ควรสานความสัมพนัธ์
กบัศาสนาต่างๆ 3) ควรปฏิรูประบบการการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ 4) ควรมีมาตรการควบคุมพฤติกรรมของ
พระสงฆ์ด้วยการบังคบัใช้พระธรรมวินัยให้เขม้แข็ง และ5) ควรสร้างความน่าเช่ือถือและน่าเคารพให้เกิดแก่
พทุธศาสนิกชน 
 

6. อภิปรายผล  
 การอภิปรายผลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลโดยรวมดงัน้ี 
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 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์การเผยแผพ่ทุธธรรมของคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า ยทุธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ย
มาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การสร้างความน่าเช่ือถือท่ีมัน่คงให้แก่พุทธศาสนิกชนของคณะสงฆ์ พระสงฆ์มี
รูปแบบท่ียดึถืออยา่งมัน่คงมาจากสมยัพทุธกาลเป็นแบบแผนในการประพฤติ การน าเสนอเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
ตามหลกัพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ การน าเสนอหลกัธรรมของพระสงฆ์มีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายและมี
ความทนัสมยัตามหลกัพระธรรมวนิยัอยา่งเหมาะสม การเผยแผด่ว้ยการยดึมัน่ในหลกัธรรมท่ีท าใหม้นุษยส์มัพนัธ์
ย ัง่ยืน พระสงฆ์สามารถน าหลกัธรรมไปเผยแผ่ดว้ยยึดถือความหวงัดีต่อสรรพสัตวท่ี์เน้นถึงประโยชน์สูงสุดคือ 
พระนิพพานท่ีท าให้สตัวท์ั้งหลายหลุดพน้จากความทุกขไ์ดอ้ยา่งถาวร การสืบต่ออายพุระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่
อยา่งมัน่คงของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์มีความประพฤติท่ียึดถือเอากรอบแห่งพระธรรมวินยัเป็นแนวทางอนังดงาม
แห่งขอ้วตัรปฏิบัติตนถึงแมจ้ะมีจุดด้อยบา้งแต่จุดดีก็คือวิถีทางแห่งเถรวาทท่ียงัมัน่คงอย่างไม่มีสั่นคลอน การ
บริหารกิจการงานคณะสงฆก็์เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งสองดา้นคือ แก่พระสงฆแ์ละประโยชน์สุขแก่สงัคมไทย กฏ
ระเบียบ ค าสั่ง ต่างๆ ท่ีคณะสงฆ์ก าหนดข้ึนมาลว้นเป็นความปรารถนาดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
ทั้งส้ิน รูปแบบการน าเสนอหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม การ
อภิปรายธรรม การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม ท่ีมีการประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัยอยู่เสมอท าให้
พระพทุธศาสนาเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็วในเวลาอนัสั้นรวมถึงวิธีการปฏิบติัทั้งสมถะและวิปัสสนาท่ีเป็น
จุดแข็งลว้นท าให้ชาวโลกหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กรกต  ชาบณัฑิต.
2556) ท าการศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกผลการวิจัย พบว่า การเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในอดีตดว้ยรูปแบบการเผยแผ่รูปแบบเก่า มีเป้าหมายท่ีชดัเจนคือเพ่ือประโยชน์สุขแก่เวไนยสตัว์
ทั้งหลาย และเพ่ือใหเ้วไนยสตัวท์ั้งหลายไดบ้รรลุมรรคผลและนิพพาน ส าหรับรูปแบบการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
ในอดีตนั้น มีทั้ งเชิงรับและเชิงรุกส่วนวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธองค์ทรงมีพุทธวิธีการเผยแผ่หลายแบบ ซ่ึง
พระองค์ทรงประยุกต์วิธีการเผยแผ่ให้เข้ากับบุคคล สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรูปแบบและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอดีตลว้นมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จทั้งส้ินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั มี
เป้าหมายการเผยแผ่เพ่ือมุ่งเนน้ให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
อยา่งถูกตอ้งและสามารถน าไปปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับรูปแบบการเผยแผ่นั้นใน
ปัจจุบนัเป็นแบบเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ ส่วนวธีิการเผยแผ่นั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถและเช่ียวชาญของผูเ้ผยแผ ่ซ่ึง
มีวิธีการเทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยกุต์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ไทย มีเป้าหมาย 3 ด้านคือ 1) ด้านการศึกษา เป็น
การศึกษาเร่ืองไตรสิกขา 2) ดา้นศาสนาคือ การเรียนรู้ และเขา้ใจศาสนพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา และ3) ดา้น
วฒันธรรม คือ การตระหนกัถึงคุณค่าทางประเพณีและวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา ส าหรับรูปแบบและวธีิการ
เผยแผพ่ระศาสนานั้นตอ้งเป็นแบบเชิงรุกโดยผูเ้ผยแผพ่ระศาสนา แต่ละท่านตอ้งประยกุตค์วามถนดัของตนใหเ้กิด
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวต้ามยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีน าเสนอประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย โดยใช้ความร่วมมือจากทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 2) 
ยทุธศาสตร์การขยายพลงั โดยสนธิความสามารถของกลุ่มศาสนิกชนต่างๆ ใหเ้กิดพลงั 3) ยทุธศาสตร์การปลูกฝัง
ศรัทธา กระท าโดยพฒันาแบบการปฏิบติัในการเขา้ถึงหลกัธรรมอย่างถูกตอ้ง และ4) ยุทธศาสตร์การแสวงหา
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ความหลุดพน้กระท าโดยมุ่งเนน้ปฏิบติัต่อกลุ่มพุทธศาสนิกชนท่ีเหมาะสม เพ่ือการหลุดพน้ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง ซ่ึง
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัของคณะสงฆ์ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุกต่อไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (อุทิศ  จิตเงิน. 2542) ศึกษา เร่ืองพทุธปรัชญาเพื่อพลงัชุมชน ผลการศึกษา
พบวา่  พระพุทธศาสนามีหลกัธรรมค าสอนต่างๆ มากมายหลายหมวดแต่ละหมวดมีระดบัความลึกซ้ึงท่ีแตกต่าง
กันทั้ งทางในทางโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม และภายในหลักธรรมแต่ละหมวดก็มีข้อปลีกย่อยหรือ
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัส่งเสริมสนบัสนุนเก้ือกลูกนัทั้งภายในหมวดเดียวกนัและระหวา่งหมวดเป็นดงั
โครงข่ายใยแมงมุมหลกัการของพทุธปรัชญาท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ พทุธปรัชญาเป็นกระบวนการฝึกอบรมและ
พฒันามนุษยใ์หรู้้ เขา้ใจ และมีท่าทีท่ีถูกตอ้งต่อส่ิงต่างๆ และสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริงรวมทั้งรู้และเขา้ใจผลการ
ปฏิบัตินั้นดว้ยไม่ใช่เพียงแค่คิด รู้ เขา้ใจเฉพาะแต่ในทฤษฎีเท่านั้นเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการ
กระท า (กรรมวาทและกิริยาวาท) เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามไม่ใช่ศาสนาแห่งการออ้นวอนร้องขอแต่ลง
มือท าดว้ยตนเองจากแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามาประยกุตใ์ชส้ร้างพลงัชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งไดโ้ดยล าดบั
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ 1) การสร้างพลงัความคิดหรือสัมมาทิฏฐิร่วม 2) การสร้างพลงัแห่งการกระท า 3) การสร้าง
ความมีระเบียบวนิยัและการป้องกนัความสลายของชุมชน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) คณะสงฆ์ควรก าหนดยทุธศาสตร์โดยยึดหลกัพุทธธรรมค าสอนขององคส์มเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจา้เป็นหลกั 

(2) คณะสงฆ์ควรยึดรูปแบบวิธีการเผยแผ่ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นแบบแผนในการ
ด าเนินงานกิจการงานศาสนาดา้นการเผยแผ ่

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) คณะสงฆค์วรก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) คณะสงฆค์วรสร้างเครือข่ายร่วมมือกนัในการด าเนินงานดา้นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาอนัเป็น

การสร้างศาสนิกสมัพนัธ์ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์และคณาจารยทุ์กท่าน ขอขอบคุณ
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พลเอกดร. เกษมชาติ นเรศเสนีย ์และดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
วิทยานิพนธ์ คณาจารย ์และเจา้หน้าท่ี ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสตร์ทุกท่าน ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน ท่ีให้การ
สนบัสนุนในการท าวจิยัคร้ังน้ีจนประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดียิง่ 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชในหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ผูว้ิจยัใช้
แนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างกวี วรรณกรรม และสังคม การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวติั พระราช
สมญัญาและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบของการพรรณนาวเิคราะห์ 
           ผลการวิจยัพบว่า พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกสะทอ้นพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชสมญัญาและพระเกียรติคุณท่ีประชาชนชาวไทยและ
นานาชาติถวายแด่พระองค์ทั้ งหมด  9 ดา้น ไดแ้ก่ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน อคัรศิลปิน กษตัริยเ์กษตร พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย พระมหากษตัริยน์ักพฒันา พ่อแห่งแผ่นดิน พระผูเ้ป็นครูแห่งแผ่นดิน พระบิดาแห่ง             
การประดิษฐ์โลก และพระภัทรมหาราช  นอกจากพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกมีคุณค่าในการให้คติ         
เร่ืองความวริิยะจากเร่ืองราวของพระมหาชนกผูเ้ป็นพระโพธิสตัวต์ามความเช่ือของพระพทุธศาสนาแลว้  ผูอ่้านยงั
ไดท้ราบและเรียนรู้พระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านกลวิธีทาง
วรรณศิลป์และองค์ประกอบต่างๆ ในการสร้างสรรค์รูปเล่มหนังสือ พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกเป็น
วรรณกรรมล ้าค่าหรือหนงัสือท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของสังคมไทยจากการสะทอ้นและบนัทึกเร่ืองราวของพระมหากษตัริย ์ 
ท่ีทรงงานหนกัท่ีสุดในโลก “ผูท้รงปราดเปร่ืองในศาสตร์และศิลป์” ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดไป  
 
ค าส าคญั:    พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,                        

พระราชอจัฉริยลกัษณ์ 
 

ABSTRACT  
 This study aims at analyzing the prodigious ability of His Majesty the Late King Bhumibol 
Adulyadej, through one of his literary works-the story of Mahajanaka. This documentary research employs the 
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framework of the relationships among the writer, literary work and society. The background knowledge of 
autobiographical literary works, the royal designations and virtue of His Majesty the late King Bhumibol 
Adulyadej are also beneficial for the descriptive analysis of the study’s results.   
           It was found that the story of Mahajanaka reflects the prodigious ability of His Majesty the late King 
Bhumibol Adulyadej which is in line with His royal designations and praise from both Thais and foreigners.      
The late King was known as the country’s Sage, the Maestro, the King of agriculture, the Father of Thailand’s 
technology, the King Developer, the country’s Father, the country’s Teacher, the Father of the world’s 
inventions, and the glorious King. These royal designations embody His ability in 9 aspects. The didactic story 
of Mahajanaka not only portrays the perseverance of Prince Mahajanaka as a Bodhisattva but also reflects  the 
prodigious ability of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej through several literary devices.His 
Majesty’s story of Mahajanaka is considered a seminal work or a sacred book of the country, which reflects and 
records the life of the great King, who worked the hardest in the world, and who is the Sage of “art and 
science.” All Thais can forever learn about Him from this book.  
 
KEYWORDS:  The King’s story of Mahajanaka, His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, prodigious 

ability 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีสงัคมไทยรู้จกั
อยา่งแพร่หลายและเป็นท่ีนิยม เน้ือเร่ืองแสดงคติธรรมเร่ืองความเพียรแทท่ี้จะน าบุคคลไปสู่ความส าเร็จในชีวิต
ผา่นเร่ืองราวของพระมหาชนกผูไ้ม่ละความเพียร วา่ยน ้ าอยูใ่นมหาสมุทรดว้ยความมุ่งมัน่เป็นเวลาถึง 7 วนั  7 คืน 
จนนางมณีเมขลาเหาะมาอุม้พาไปข้ึนฝ่ัง ต่อมาพระมหาชนกไดเ้ป็นกษตัริยค์รองเมืองมิถิลาตามความประสงค ์
พระองคไ์ดฟ้ื้นฟูตน้มะม่วงท่ีชาวเมืองท าลายเพราะขาดสติปัญญา และก่อตั้งปูทะเลยม์หาวิชชาลยัหรือโพธิยาลยั
ใหเ้ป็นสถาบนัทางการศึกษา  
 การพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกท าให้ความนิยมชาดกในสังคมไทยฟ้ืนกลับมาอีกคร้ัง 
นอกเหนือจากความนิยมเร่ืองเวสสนัดรชาดกท่ีมีมาแต่โบราณ  ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ (2552: 75-85) กล่าวถึงท่ีมาของ       
พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก สรุปไดว้า่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงน าเน้ือเร่ืองมา
จากอรรถกถามหาชนก พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย ในพระไตรปิฎก แต่ทรงดัดแปลงเน้ือเร่ืองให้แตกต่าง
ออกไปเพ่ือใหอ่้านเขา้ใจง่ายและแสดงถึงพระราชด าริของผูท้รงพระราชนิพนธ์  พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก
ตีพิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2539 รวมระยะเวลาท่ีทรงพระราชนิพนธ์ทั้ งส้ิน 19 ปี (พ.ศ. 2520-2539) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกไวว้า่ 
ทรงรักพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ียิง่กวา่พระราชนิพนธ์เร่ืองอ่ืน  พระราชนิพนธ์เร่ืองอ่ืนไม่อาจเทียบกบัพระราชนิพนธ์
เร่ืองพระมหาชนกได ้และการพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีเป็นการท างานท่ีคุม้ค่า อีกทั้งมีผูเ้ห็นวา่ พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ี
นบัวา่เป็นหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของสงัคมไทย  
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 นบัตั้งแต่พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกตีพิมพเ์ผยแพร่ มีนกัวิชาการให้ความสนใจศึกษาพระราช
นิพนธ์เร่ืองน้ีเป็นจ านวนมาก ทั้งในดา้นคุณธรรม ภาษาวรรณศิลป์ และการน าแนวคิดจากพระราชนิพนธ์ไปใช้
พฒันาสังคม  มีนักวิชาการบางท่าน มองเห็นว่า พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกได้สะท้อนพระราชอจัฉริย
ลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ไม่ไดมุ่้งศึกษาประเด็นดงักล่าวเป็นหลกัอย่าง
จริงจงั เช่น วนิดา บ ารุงไทย (2542: 1-12) เขียนบทความเร่ือง “พระมหาชนก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ            
พระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความงดงามแห่งวรรณกรรมสยาม ความงดงามแห่งน ้ าพระราชหฤทยั” สรุปไดว้า่
วา่ องคป์ระกอบและเร่ืองราวของพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกสะทอ้นพระอารมณ์ขนั พระปรีชาสามารถใน
เชิงภาษา ความใฝ่พระทยัในการฟ้ืนฟู บูรณะ และสร้างสรรค์งานเกษตรกรรมของชาติตลอดมา ทรงโปรดงาน
แผนท่ีและการพยากรณ์อากาศ  ความสนพระทัยและทรงมีพระปรีชาสามารถในเชิงประดิษฐ์ และความสน
พระทยัดา้นการศึกษา  ช านาญ รอดเหตุภยั (2545: 286-317) เขียนรายงานการวิจยัเร่ือง “พระราชอจัฉริยปรีชญา
แห่งพระมหากษตัริยใ์นการสร้างสรรคภ์าษาและวรรณกรรม” สรุปไดว้า่ พระราชอจัฉริยภาพทางดา้นวรรณศิลป์
ในพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก ไดแ้ก่ ศิลปะการเลือกสรรแน วคิด ศิลปะการสร้างสรรคส์ารัตถะ ศิลปะการ
ด าเนินเร่ือง และศิลปะการใชภ้าษา และร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ (2557: 73-109) เขียนบทความเร่ือง “พระมหาชนก:     
ค  าสอนจากพ่อ”  สรุปไดว้่า พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกแสดงให้เห็นถึงพระลกัษณะของผูท้รงพระราช
นิพนธ์ คือ การศึกษาคน้ควา้ความรู้แขนงต่างๆ ทรงทดลองกระท าเป็นแบบอยา่ง แลว้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
เผยแพร่ความรู้นั้นแก่ประชาชน  การน าเสนอยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งการพฒันาคนและสังคมไทยตามพระราช
ปณิธาน คือ การบูรณาการยทุธศาสตร์แห่งการพฒันาและสูตรแห่งการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ความเพียร 
ปัญญา และก าลงั  

ผูว้ิจยัสนใจวิเคราะห์พระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ี
ปรากฏในพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกใหช้ดัเจน การศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้เห็นคุณค่าของพระราชนิพนธ์เร่ือง
พระมหาชนกท่ีแฝงตวัตนของผูแ้ต่ง โดยเฉพาะพระราชอจัฉริยลกัษณ์ของผูท้รงพระราชนิพนธ์ไวด้ว้ย อนัแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกวี วรรณกรรม และสังคมอย่างเด่นชัด รวมถึงการขยายแนวทางการศึกษา
วรรณกรรมเร่ืองน้ีใหก้วา้งขวางและด ารงอยูใ่นสงัคมไทยตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระวริิยอุตสาหะอยา่งยิง่ยวดในการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเร่ืองน้ีเป็นระยะเวลายาวนานถึง 19 ปี  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีสะทอ้นจาก  
พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ผูว้ิจัยใช้แนวคิดทางวรรณกรรมเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างกวี วรรณกรรม และสังคม การศึกษา
วรรณกรรมแนวชีวประวติั พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ              
พระเกียรติคุณท่ีประชาชนชาวไทยและนานาชาติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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  3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่าง กว ีวรรณกรรม และสังคม  จากความคิดของวทิย ์ศิวะศริยานนท ์(2544: 
196-235) สรุปได้ว่า วรรณกรรมเป็นแสงสะท้อนหรือเป็นฉายาของชีวิต ทุกแง่มุมของชีวิตจะปรากฏใน
วรรณกรรม ทั้งชีวิตของมนุษยท์ัว่ไปและชีวิตของกวีดว้ย กวีเป็นทั้งนกัประพนัธ์  เป็นหน่วยหน่ึงของคนรุ่นนั้น 
และเป็นพลเมืองของสังคม  กวีสร้างสรรค์ศิลปะของตนให้เลิศลอยเพื่อส่ือความคิด ความรู้สึก อุดมคติของตน      
ท่ีตนมีส่วนร่วมกบัคนร่วมสมยัออกมาผ่านวรรณกรรม วรรณกรรมจึงเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูแ้ต่งกับ
ผูอ่้าน วรรณกรรมกบัตวัตนและความรู้สึกนึกคิดของกวจึีงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด    
  3.2 การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวัติ  จากความคิดของประคอง  เจริญจิตรกรรม (2551: 116-
120) สรุปไดว้า่ การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวติัจะเก่ียวขอ้งกบัชีวติของผูแ้ต่งและความคิดของผูแ้ต่งท่ีปรากฏ
ในงานวรรณกรรม บางคร้ังชีวติของผูแ้ต่งเป็นขอ้มูลส าคญัในการแต่งเร่ือง บางคร้ังความคิดของผูแ้ต่งก็มีอิทธิพล
ต่อยคุสมยัของผูแ้ต่ง บางคร้ังสามารถช้ีน าผูอ่้านไปสู่ความคิดท่ีกวา้งไกลในโลกอนาคต ชีวประวติัของผูแ้ต่งจึง
เปรียบเสมือนเงาท่ีแฝงอยูใ่นผลงานของผูแ้ต่งแต่ละคนเสมอ การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวติัในประเทศไทย
มี 2 แนวทาง คือ การน าชีวประวติัของผูแ้ต่งมาประกอบการศึกษาวรรณกรรม เพ่ือให้เขา้ใจวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ 
กระจ่างชัดข้ึน และ การน าวรรณกรรมมาวิเคราะห์เพ่ือทราบความเป็นไปของชีวิตและความคิดของผูแ้ต่ง 
การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวติัเพื่อให้ทราบความเป็นไปของชีวิตและความคิดของผู ้แต่ง เช่น ชลดา          
เรืองรักษลิ์ขิต (2559: 8-60) เขียนบทความวจิยัเร่ือง “สหวทิยาการในงานของสุนทรภู่” พบวา่ งานวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ โดยเฉพาะเร่ืองพระอภยัมณี  แสดงให้เห็นวา่ สุนทรภู่มีความรู้เร่ืองต่างๆ อยา่งหลากหลาย มีความรู้ลึกใน
เร่ืองต่างๆ ไม่นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่รู้พงศาวดารจีนแปลเป็นไทยอยา่งลึกซ้ึง สุกญัญา สุจฉายา (2545: 109-113) 
เขียนบทความเร่ือง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวในฐานะนักคติชน” กล่าวว่า จากการรวบรวม     
พระราชนิพนธ์เร่ืองต่างๆ พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเป็นนักคติชน ทรงสนพระราช
หฤทยัในอาชีพราษฎร แผนท่ีภูมิศาสตร์ วฒันธรรม นิทาน วรรณกรรม ความเช่ือ มนุษย ์ตลอดรัชกาลท่ีพระองค์
เสด็จประพาสยงัท้องถ่ินต่างๆ ทรงบันทึกคลังข้อมูลท้องถ่ินท่ีส าคญัยิ่ง หากจัดประเภทมีทั้ งนิทานพ้ืนบ้าน       
เพลงพ้ืนบ้าน การละเล่น การแสดง ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน และทรงเก็บขอ้มูล
ลกัษณะเดียวกบันกัคติชน  
                3.3 พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชสมญัญาท่ีจะ
น ามาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อคัรศิลปิน พระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย พระมหากษตัริยน์กัพฒันา พระผูเ้ป็นครู
แห่งแผน่ดิน และพระบิดาแห่งการประดิษฐโ์ลก  
        3.4 พระเกยีรตคุิณในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  พระเกียรติคุณท่ีจะน ามา
เป็นแนวทางการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน กษตัริยเ์กษตร พ่อแห่งแผ่นดิน และพระภทัร
มหาราช 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง น้ี เป็นการศึกษาวิ เคราะ ห์ จาก เอกสาร (Documentary research) จะแสดง                         
ผลการศึกษาวจิยัท่ีมีการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา และในการรายงานผลการวจิยัใชแ้บบ
พรรณนาวเิคราะห์  (Descriptive analysis) มีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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1. ศึกษาพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
2. ศึกษาพระราชประวติั  พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเอกสารต่างๆ 
3. ศึกษาแนวคิดทางวรรณกรรมเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัผูแ้ต่ง พระราชสมญัญาใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระเกียรติคุณท่ีประชาชนชาวไทยและนานาชาติถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเอกสารและงานวจิยั  
  4. วิเคราะห์พระราชอัจฉริยลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจาก                
พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชสมญัญา และพระเกียรติคุณท่ีทรงไดรั้บการยกย่อง     
พระเกียรติคุณทั้งจากประชาชนชาวไทยและนานาชาติ   

5. สรุปและอภิปรายผล 
 

5. ขอบเขตการวจัิย  
 5.1  ตน้ฉบบัพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก ใชต้น้ฉบบัตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2557  โดยบริษทัอมัรินทร์  
บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน  162 หนา้  
 5.2  ศึกษาพระราชอัจฉริยลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจาก                   
พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกท่ีปรากฏชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชสมญัญาและพระเกียรติคุณทั้งหมด      
9 ด้าน ได้แก่ จอมปราชญ์แห่งแผ่น ดิน อัครศิลปิน กษัตริย์เกษตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 
พระมหากษัตริยน์ักพฒันา  พ่อแห่งแผ่นดิน พระผูเ้ป็นครูแห่งแผ่นดิน พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก และ           
พระภทัรมหาราช 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
  พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกสะท้อนพระราชอจัฉริยลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร           
มหาภูมิพลอดุลยเดชทั้ งหมด 9 ด้าน ได้แก่ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน อคัรศิลปิน กษตัริยเ์กษตร พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย พระมหากษตัริยน์ักพฒันา  พ่อแห่งแผ่นดิน พระผูเ้ป็นครูแห่งแผ่นดิน พระบิดาแห่งการ
ประดิษฐ์โลก  และพระภทัรมหาราช  พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกไดส้ะทอ้น บนัทึกพระราชประวติัและ
พระปรีชาสามารถของผูท้รงพระราชนิพนธ์ไวอ้ยา่งแยบยล ดงัน้ี 
 6.1 จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน   ประชาชนชาวไทยน้อมเกลา้ฯ ถวายพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา่ “จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน” เน่ืองจากทรงมีความรู้ความช านาญในศาสตร์
และศิลป์หลากหลายแขนง ดงัเห็นเป็นประจกัษจ์ากการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขแก่พสกนิกร
ไทยมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี  พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกแสดงถึงพระราช
อจัฉริยลกัษณ์ในฐานะจอมปราชญผ์ูรู้้ธรรมและจอมปราชญน์านาศาสตร์   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแตกฉานในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา       
ทรงน าเสนอแนวคิดเร่ืองความเพียรและปัญญาผ่านตวัละครพระมหาชนกโพธิสัตวท่ี์เป่ียมดว้ยวิริยะและปัญญา 
หลงัจากท่ีไดไ้ตร่ตรองดว้ยพระปัญญาอนัเฉียบแหลม  ก าหนดเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปถึงเมืองมิถิลา แลว้จึงทรง
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มีพระวิริยะว่ายน ้ าในมหาสมุทรอย่างมุ่งมัน่ และในตอนพระมหาชนกกล่าวกบันางมณีเมขลา (พระมหาชนก, 
2557:  69) ความวา่ “ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะน้ัน  
ถึงจะมองไม่เห็นฝ่ัง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ ท่ามกลางมหาสมุทร”  สะท้อนถึงผูท้รงพระราชนิพนธ์ว่า ทรง
ตระหนกัรู้ในอานิสงส์แห่งความเพียรอยา่งแทจ้ริงและการตระหนกัรู้ดงักล่าวน้ีเกิดจากการไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้น มี
เหตุมีผล เม่ือตระหนักรู้แลว้จึงลงมือกระท าความเพียรดว้ยความกลา้หาญ เป็นการใช้ปัญญาน าวิริยะเพื่อไปสู่
เป้าหมายหรือความส าเร็จท่ีบุคคลปรารถนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยงัทรงน าเสนอ
พระราชด าริผา่นความคิดของพระมหาชนกวา่ ความส าเร็จของบุคคลมิไดส้ าเร็จดว้ยเพียงความคิด จะตอ้งลงมือท า 
ซ่ึงตอ้งอาศยัความเพียร จึงจะท าใหบ้รรลุ “โภคะ” ทั้งปวงท่ีปรารถนา   

เหตุการณ์ตอนพระมหาชนกว่ายน ้ าอยู่ในมหาสมุทรและสนทนาเร่ืองความเพียรกับนางมณีเมขลา        
จนนางมณีเมขลาสรรเสริญพระมหาชนกเป็นบณัฑิตผูมี้ความบากบัน่มากและจะน าพระมหาชนกไปในท่ีท่ีใจของ
พระองค์ปรารถนา การท่ีนางมณีเมขลาผูเ้ป็นตวัแทนของความสูงส่งและความศกัด์ิสิทธ์ิยอมรับความรู้แจง้และ     
รู้จริงของพระมหาชนกดงักล่าวน้ี แสดงถึงการยอมรับและสรรเสริญพระมหาชนกและผูท้รงพระราชนิพนธ์ใน
ฐานะจอมปราชญผ์ูรู้้ธรรมอยา่งชดัเจน 

ผูท้รงพระราชนิพนธ์ยงัสอดแทรกพระราชวิสัยทศัน์เร่ืองการสร้างปัญญาจากการรู้จกัสังเกต สะทอ้น
ผ่านเหตุการณ์พระมหาชนกสังเกตว่าน่าจะเกิดพายุและเรือตอ้งล่มเป็นแน่ จึงทรงเตรียมตวัรับมือ โดยการน า
น ้ าตาลกรวด เอาผา้ชุบน ้ ามนัมาพนัรอบกาย และปีนข้ึนไปบนเสากระโดงเรือ และเหตุการณ์ท่ีประชาชนท าลาย
ตน้มะม่วง  (พระมหาชนก: 124) พระมหาชนกทรงด าริวา่ “ต้นนีมี้วรรณะสดเขียวตั้งอยู่แล้ว เพราะไม่มีผล แต่ต้น
นีถู้กหักโค่นลงเพราะมีผล...ก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผล จักเป็นเหมือนต้นไม้หาผลมิได้”  ต่อมา หลงัการ
ก่อตั้งปูทะเลยม์หาวิชชาลยั พระมหาชนกไดรั้บการยกย่องจากอุทิจจพราหมณ์มหาศาล (พระมหาชนก: 140) ว่า 
“พระราชา ผู้ เป็นบัณฑิต”  และ “มิถิลาไม่ส้ินคนดี”  แสดงใหเ้ห็นวา่มหาชนยอมรับพระราชด าริเก่ียวกบัการสร้าง
ปัญญาจากการรู้จกัสังเกตเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง  ผูมี้ปัญญาจากการสังเกตของพระมหาชนกสอดคลอ้งกบัพระราช
อจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดงัเช่น ทรงสังเกตเห็นกอ้นเมฆรวมตวักนับน
ทอ้งฟ้า แลว้ทรงมีพระราชด าริใหเ้มฆตกลงมาเป็นฝน เป็นท่ีมาของการคิดคน้และพฒันาจนเกิดโครงการฝนหลวง
เพ่ือแกปั้ญหาภยัแลง้ หรือ ทรงสงัเกตการกินอาหารของลิงเป็นท่ีมาของโครงการแกม้ลิงเพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 

พระราชอจัฉริยลกัษณ์ความเป็นจอมปราชญ์ผูรู้้ธรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชยงัสะทอ้นผ่านภาพวาดประกอบหนังสือพระราชนิพนธ์ท่ีแสดงให้เห็นวา่อวิชชาเป็นส่ิงน่ากลวั ไดท้รงแจก
แจงวา่อวิชชาท่ีคนในสังคมไทยก าลงัเผชิญอยู่ ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยีอย่างไม่ถูกตอ้ง การท าลายส่ิงแวดลอ้ม  
การมวัเมาในอบายมุขทั้งยาเสพติด การพนนั และกามารมณ์ ในภาพวาดดงักล่าวน้ี ยงัไดท้รงพระราชทานศาสตร์
แห่งการพฒันาสู่ความสุขยัง่ยืน ไดแ้ก่  อนุรักษ ์ วิริยะ และพฒันา และบุคคลทุกคน ทุกอาชีพ ตอ้งมีคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐานชีวติอนัจะค ้าชูชีวติใหพ้บความสุข ความเจริญ เม่ือมิถิลาไม่ส้ินคนดีแลว้ อวชิชาทั้งหลายจะหมดไป  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยงัทรงมีพระราชอจัฉริยลกัษณ์แห่งจอมปราชญน์านา
ศาสตร์ท่ีคนไทยและนานาชาติยอมรับ พิจารณาไดจ้ากพระมหาชนกทรงร ่ าเรียนไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั้งปวง
ส าเร็จเม่ือทรงมีพระชนมายเุพียง 16 พรรษา สอดคลอ้งกบัท่ีผูท้รงพระราชนิพนธ์ทรงใหค้วามส าคญักบัการศึกษา 
ทรงสอดแทรกพระราชวิสัยทศัน์ผา่นเหตุการณ์ดงักล่าวไวด้ว้ยวา่ การศึกษาหาความรู้ทั้งปวงเป็นหนา้ท่ีหลกัของ
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เยาวชน ในพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกยงัแสดงถึงพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในเร่ืองแผนท่ี อุตุนิยมวิทยา และโหราศาสตร์ พิจารณาไดจ้ากภาพฝีพระหัตถ์แผนท่ีแสดง
สถานท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่งท่ีกล่าวถึงในพระราชนิพนธ์ คือ เมืองมิถิลา ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเก่ียวกับทิศทางลม ระยะเวลาในการเดินทางทางทะเล ตลอดจนจุดอับปางของเรืออับโชค               
ทรงคาดคะเนโดยอาศยัขอ้มูลทางโหราศาสตร์  
 6.2  อัครศิลปิน   ปวงชนชาวไทยน้อมเกลา้ฯ ถวายพระราชสมญัญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชว่า อคัรศิลปิน หมายถึง ผูท้รงเป็นศิลปินท่ียิ่งใหญ่  เม่ือ พ.ศ.2529 เน่ืองจากทรงเป่ียมดว้ย  
พระปรีชาสามารถดา้นการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมหลายแขนง  พระราชอจัฉริยลกัษณ์ด้านศิลปกรรมท่ีสะทอ้น
จากพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก ได้แก่ การเลือกและดัดแปลงเร่ืองพระมหาชนกจากตน้เร่ืองภาษาบาลี 
โดยเฉพาะทรงดดัแปลงตอนจบของเร่ือง คือ พระมหาชนกไม่ได้ออกบวชตามอย่างมหาชนกชาดกท่ีไดส่ื้อถึง
แนวคิดเร่ืองความวิริยะอยา่งเด่นชดัตามพระราชปณิธานของผูท้รงพระราชนิพนธ์  การใชภ้าษาท่ีมีศิลปะทั้งการ
เลือกใชค้  าง่าย มีความทันสมยั แสดงถึงอารมณ์ขนั แสดงอารมณ์จินตภาพ การใช้ความเปรียบ และพระปรีชา
สามารถดา้นการแปลภาษาองักฤษ นอกจากน้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทยวาด
ภาพสีสันสวยงามประกอบตามพระราชด าริท่ีแสดงถึงทรงน าศิลปะมาใช้เพ่ือการสั่งสอนธรรมะให้เกิด
ประสิทธิภาพและท าให้พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกมีฐานะเป็นวรรณกรรมชาดกร่วมสมยัท่ีน่าสนใจและ
ไดรั้บความนิยมจากคนไทยในปัจจุบันสมดงัพระราชประสงค์  อีกทั้ งการตีพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์เร่ือง    
พระมหาชนกคร้ังแรก เม่ือปี 2539 ทรงโปรดเกลา้ให้ศิลปินไทยสร้างเหรียญพระมหาชนกจัดจ าหน่ายพร้อม
หนังสือ ดา้นหน่ึงเป็นภาพนูนต ่าตอนทรงงาน อีกดา้นหน่ึงเป็นภาพนูนต ่าตอนพระมหาชนกก าลงัวา่ยน ้ าอยูใ่น
มหาสมุทร ทรงมีพระวนิิจฉยัหลายคร้ังกวา่จะไดเ้หรียญท่ีมีคุณค่าทางจิตใจและมีความหมายท่ีดีงาม  
 6.3 กษัตริย์เกษตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฟ้ืนฟูเกษตรกรรมไทยให้
กา้วหนา้ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงทรงไดรั้บการยกยอ่งเป็นกษตัริยเ์กษตร ดงัเช่น โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ท่ีมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีดินและปลูกพืชหมุนเวียน การแก้ปัญญาเร่ืองดิน น ้ า และป่าไม ้อย่างถูกวิธี      
พระราชอัจฉริยลักษณ์แห่งความเป็นกษตัริยเ์กษตรดังกล่าวสะท้อนจากเหตุการณ์ท่ีพระมหาชนกทรงฟ้ืนฟ ู       
ตน้มะม่วง 9 วธีิท่ีถูกชาวเมืองท าลายเพราะขาดปัญญา ไดแ้ก่ เพาะเมลด็ ถนอมรากใหง้อกใหม่ ปักช าก่ิง เอาก่ิงดีมา
เสียบยอด เอาตามาต่อก่ิง ทาบก่ิง ตอนก่ิงให้ออกราก รมควนัท่ีต้นไม่มีผล และท าชีวาณูสงเคราะห์หรือ               
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ แสดงถึงการท าเกษตรกรรมสมยัใหม่ผสมผสานกบัการท าเกษตรกรรมแบบเดิมท่ีไดแ้กไ้ข
ปัญหาซ่ึงเกิดจากการท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพียงอยา่งเดียวของคนไทย 

6.4 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  ปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา่ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เม่ือ พ.ศ. 2543 จากการท่ี
ทรงน าเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่พสกนิกรไทย เช่น เทคโนโลยีการท าฝนหลวง  เทคโนโลย ี           
การส่ือสารทางไกลผ่านดาวเทียมและวิทยุส่ือสาร  เทคโนโลยีการผลิตพลงังานทดแทน พระราชนิพนธ์เร่ือง     
พระมหาชนกสะท้อนพระราชอัจฉริยลักษณ์ดังกล่าวน้ีผ่านเหตุการณ์ท่ีพระมหาชนกพระราชทานแนวทาง        
การฟ้ืนฟูตน้มะม่วงด้วยการท า “ชีวาณูสงเคราะห์” หรือ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  เน้ือหาส่วนน้ีมีความทันสมัย 
น่าสนใจ และแปลกใหม่ส าหรับผูอ่้านในยคุปัจจุบนั ซ่ึงไม่ปรากฏในอรรถกถามหาชนกชาดก  
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6.5 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพฒันาคนและ
สังคมไทยอย่างไพศาลมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ 70 ปีผ่านการด าเนินโครงการใน
พระราชด าริต่างๆ กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  ปวงชนชาวไทยและองค์การยูเนสโกจึงน้อมเกลา้ฯ ถวาย     
พระราชสมญัญาว่า พระมหากษตัริยน์ักพฒันา เม่ือ พ.ศ. 2549 พระราชอจัฉริยลกัษณ์ดังกล่าวน้ี สะท้อนผ่าน     
การ เล่ าเร่ืองโครงการในพระราชด าริต่ างๆ  ด้วยภาพวาดประกอบพระราชนิพน ธ์  เช่น  การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายตามแนวพระราชด าริ การปลูกป่า การอนุรักษ์ พฒันา บนพ้ืนฐานของคุณธรรม
และความวิริยะ ในพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกยงัสะทอ้นถึงแนวพระราชด าริการพฒันา “คน” ทรงเช่ือมัน่
ในศกัยภาพของมนุษย ์ดงัตอนท่ีเรือโดยสารเผชิญกบัพาย ุพระมหาชนกไม่ทรงกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเหมือนคน
อ่ืน แต่ทรงพ่ึงตนเองดว้ยการใชปั้ญญา อีกทั้งเหตุการณ์นางมณีเมขลาละเลยหนา้ท่ี มวัแต่เขา้เทวสมาคม หากพระ
มหาชนกไม่พ่ึงตนเอง ยอ่มมีชะตากรรมไม่ต่างจากคนอ่ืน  ส่วนเหตุการณ์ท่ีพระมหาชนกทรงยกยอ่งนายอุทยาน
บาลท่ีน าผลไม ้นอ้ยใหญ่ต่างๆ และดอกไมต้่างๆ มาถวาย สะทอ้นแนวพระราชด าริการพฒันาบา้นเมืองตอ้งอาศยั
ความร่วมมือของคนหลายคนและผูน้ าจะตอ้งฉลาดในการผูกใจคน นอกจากน้ี ภาพวาดแสดงความอุดมสมบูรณ์
ของบ้านเมืองและประชาชนมีความสุขในตอนท้ายเร่ืองแสดงถึงพระบรมโพธิสมภารแห่งนักพฒันา อนัเก้ือ
คุณูปการเป็นความสุขศานตข์องราษฎร 

6.6 พ่อแห่งแผ่นดิน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป่ียมดว้ยภาวะผูน้ า ผูดู้แล
ทุกขสุ์ขของราษฎร ทรงใหค้วามใกลชิ้ด ปราศจากการถือพระองคก์บัราษฎรมาตลอดรัชสมยัแห่งการครองสิริราช
สมบติั อีกทั้งยงัทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทรงให้ความส าคญักบัความสุข
ของประชาชนผูเ้ปรียบเสมือน “ลูก” ยิ่งกว่าความสุขส่วนพระองค์ แสดงถึงพระลกัษณะของความเป็นพ่อแห่ง
แผน่ดิน อนัเป็นภาวะของผูน้ าท่ีใหค้วามใกลชิ้ดกบัประชาชน และเป่ียมดว้ยความเสียสละอยา่งยิ่งใหญ่เพ่ือคนทั้ง
แผน่ดินจ านวนมาก พระราชอจัฉริยลกัษณ์ดงักล่าวน้ี เห็นไดจ้ากพระมหาชนกเป็นผูน้ าในการฟ้ืนฟตูน้มะม่วงและ
การเสียสละไม่ออกผนวชเพ่ือดูแลประชาชน สะทอ้นพระราชด าริของผูท้รงพระราชนิพนธ์ท่ีให้ความส าคญัและ
ยดึมัน่ในการท าหนา้ท่ีพอ่ผูเ้สียสละ 

 6.7 พระผู้ เป็นครูแห่งแผ่นดิน  กระทรวงศึกษาธิการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา่ “พระผูเ้ป็นครูแห่งแผ่นดิน”  เม่ือ พ.ศ. 2554 เน่ืองดว้ยทรง
เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้และทรงมีพระคุณสมบติัของความเป็นครู คือ การสัง่สอนศิษยใ์ห้มีความรู้และเป็นคนดีดว้ย
ความรักและเมตตา ดงัการพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรมแก่ประชาชนเสมอมาดว้ย
พระเมตตา สอดคลอ้งกบัการท ากิจท่ีแทจ้ริงของพระมหาชนกตามพรของนางมณีเมขลาท่ีวา่ตอ้งให้สาธุชนได้
สดับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ และเหตุการณ์พระมหาชนกไม่ทรงโกรธนางมณีเมขลาท่ีกล่าวดูถูกพระองค์
ในขณะก าลงักระท าความเพียรอยู ่แต่ทรงชกัชวนให้นางเห็นคลอ้ยตามดว้ยการแสดงเหตุผล (พระมหาชนก: 86)  
ความว่า  “ดูก่อนเทวดา ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอ่ืนๆ จมในมหาสมุทรหมด        
เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่  และได้เห็นท่าน มาสถิตอยู่ใกล้ๆ เรา”  รวมถึงพระราชกรณียกิจดา้นการศึกษา ไดแ้ก่       
การก่อตั้ งโรงเรียน การพระราชทานทุนการศึกษา การก่อตั้ งศูนยศึ์กษาและพัฒนาโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 6 ศูนยท์ัว่ประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการก่อตั้งปูทะเลยม์หาวชิชาลยัเพ่ือท าใหค้นมีปัญญา  
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6.8 พระบิดาแห่งการประดษิฐ์โลก   องคก์รการประดิษฐน์านาชาตินอ้มเกลา้ฯ ถวายพระราชสมญัญาแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา่  “พระบิดาแห่งการประดิษฐโ์ลก” เม่ือ พ.ศ. 2559 เน่ืองจาก
ทรงประดิษฐ์ผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ถือเป็นพระมหากษตัริยเ์พียงองค์เดียวของโลกและเป็น      
การมอบพระเกียรติยศน้ีคร้ังแรกของโลก เช่น กงัหันน ้ าชยัพฒันา ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาน ้ าเสียดว้ยวิธีการเพ่ิม
ออกซิเจนในน ้ าและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร พระราชนิพนธ์เร่ือง                
พระมหาชนกสะทอ้นพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในการเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐโ์ลกผ่านเหตุการณ์ท่ีพราหมณ์
ใชเ้คร่ือง “ยนัตกล” มาใชใ้นการบูรณะตน้มะม่วงท่ีถูกชาวเมืองท าลาย พวกพราหมณ์ไดน้ าเคร่ืองยนัตกลมาใช้
โค่นตน้มะม่วง แต่ภายหลงัได้ใช้เคร่ืองยนัตกลน้ีในการบูรณะต้นมะม่วงท่ีถูกท าลายในคราวแรก แสดงถึง                     
พระราชวิสัยทศัน์วา่ เทคโนโลยีเก่ียวกบัการประดิษฐ์สามารถให้ทั้งโทษและคุณ ตอ้งใชอ้ยา่งเหมาะสมและตอ้ง
ระมดัระวงั จึงจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

6.9 พระภัทรมหาราช  พระราชสมญัญา “พระภทัรมหาราช” หมายถึง พระมหากษตัริยผ์ูป้ระเสริฐอยา่ง
ยิง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผน่ดินโดยธรรมสมดงัพระราชสัตยาธิษฐานเม่ือ
คร้ังเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”        
(ปิยนาถ บุนนาคและคณะ, 2554: 4) ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบติั ทรงค านึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนเหนือความสุขสบายส่วนพระองค์ ทรงมีพระวิริยอุตสาหะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่พสกนิกรด้วย    
การทรงงานต่างๆ อย่างมากมาย สมดังท่ีนานาชาติได้ขนานพระนามว่า กษัตริยท่ี์ทรงงานหนักท่ีสุดในโลก      
กล่าวไดว้า่ ทรงเป็นพระมหาชนกแห่งแผน่ดินผูเ้ป่ียมดว้ยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิได ้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระภทัรมหาราชผูท้รงตระหนกัในหน้าท่ี
ของความเป็นพระมหากษตัริย ์คือ การช่วยเหลือและบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขนานาประการให้แก่พสกนิกร สะทอ้น
ผ่านความคิดของพระมหาชนก (พระมหาชนก: 129) ว่า “ทุกบุคคลจะเป็นพ่อค้าวาณิช เกษตรกร กษัตริย์ หรือ
สมณะ ต้องท าหน้าท่ีท้ังน้ัน” นอกจากน้ี  การดดัแปลงตอนจบของพระราชนิพนธ์ให ้พระมหาชนกไม่ไดอ้อกบวช
ตามเน้ือเร่ืองในอรรถกถามหาชนกชาดก แสดงใหเ้ห็นวา่ ทรงใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีของพระมหากษตัริยใ์นการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ียงัมีความเดือดร้อนในชีวิตและลุ่มหลงในโมหภูมิ อีกทั้งเหตุการณ์พระโปลชนกหลุดจาก
เคร่ืองจองจ าด้วยอ านาจสัจจอธิษฐาน พระมหาชนกทรงครองราชสมบัติ 7,000 ปีด้วยทศพิธราชธรรม และ       
พระอริฐชนกเช่ือค ายยุงของอ ามาตย ์ตอ้งท าศึกกบัพระอนุชาและส้ินพระชนมใ์นท่ีสุด สะทอ้นวา่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมัน่ในทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะเร่ืองปัญญาและความเท่ียงตรงตาม
พระราชสตัยาธิษฐานตลอดมา   

 

7. อภิปรายผล  
 7.1 พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกกับการบันทึกพระราชประวัติและพระราชอัจฉริยลักษณ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกไดส้ะท้อนและบันทึก   
พระราชประวติัและพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของวนิดา บ ารุงไทย และร่ืนฤทัย สัจจพนัธ์ุ การอ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีอย่างลึกซ้ึง จะเห็นความ
ยิง่ใหญ่และคุณค่าในการเป็นมรดกทางวรรณกรรมท่ีไดบ้นัทึกเร่ืองราวของพระมหากษตัริย ์ผูย้ิ่งใหญ่ไวไ้ดอ้ยา่ง
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น่าสนใจอนัจะอยูคู่่กบัสังคมและความเป็นไทยสืบไป พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกจึงมิเพียงเป็นพระราช
นิพนธ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรักมากท่ีสุด แต่ยงัเป็นหนังสือท่ีคนไทยทั้ ง
ประเทศควรรักมากท่ีสุดเช่นกนั  
 7.2 พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกกับความสัมพันธ์ระหว่างกวี วรรณกรรม และสังคม  พระราช
นิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกสะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกวี วรรณกรรม และสังคมอยา่งชดัเจน เห็นไดว้่า 
ตวัตนของกวีได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีเป็นจ านวนมาก การศึกษาวรรณกรรมอย่างลึกซ้ึงจึงท าให้
เขา้ใจผูแ้ต่งไดม้ากยิง่ข้ึน กล่าวไดว้า่ กวแีละเน้ือหาของวรรณกรรมมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และเน้ือหาของ
วรรณกรรมยอ่มเป็นกระจกส่องใหเ้ห็นตวัตนของกวดีว้ย สอดคลอ้งกบัความคิดของวทิย ์ศิวะศริยานนท์  
 7.3 การน าผลวิจัยไปใช้   ด้านการเรียนการสอน ผลการวิจัยช้ีให้เห็นคุณค่าของพระราชนิพนธ์เร่ือง              
พระมหาชนกนอกเหนือจากคุณค่าด้านการเป็นวรรณกรรมค าสอน คือ คุณค่าในการสะท้อนตวัตนของผูแ้ต่ง       
ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมได ้และเน่ืองจากพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกได้
บนัทึกพระราชประวติัและพระราชอจัฉริยลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไวด้ว้ย    
จึงมีบทบาทธ ารงสถาบนัพระมหากษตัริยข์องไทยใหค้งอยูจ่ากการเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระมหากษตัริยผ์า่น
วรรณกรรม นอกจากน้ี ความเพียรของผูท้รงพระราชนิพนธ์ดงัสะทอ้นผ่านการพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก 
ดว้ยพระวริิยะอุตสาหะเป็นแบบอยา่งท่ีคนไทยควรนอ้มน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกกบัเร่ืองเล่าพระมหาชนกในรูปแบบอ่ืนๆ 

เช่น หนังสือการ์ตูน การ์ตูนแอนิแมชัน่ ละครเวที บทเพลง จิตรกรรม เพ่ือให้เห็นคุณค่า ความส าคญั ความนิยม 
และความแพร่หลายของพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกในสงัคมไทย 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนและศักยภาพของผลิตภณัฑ์ชุมชน
บอ้งต้ี โดยใชก้ระบวนการแนวคิดเร่ือง เคร่ืองมือส่ือความคิดการศึกษาชุมชน เพื่อท าความเขา้ใจเร่ือง ศกัยภาพ
ของผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียง พบขอ้มูลท่ีสะทอ้นถึงศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียง ไดแ้ก่ ศกัยภาพเชิง
พ้ืนท่ี ปฏิทินการผลิตและการใช้แรงงานของครัวเรือนผูผ้ลิต แผนผงัความสัมพนัธ์การผลิต ทุนการด ารงชีพ          
5 รูปแบบ ได้แก่ ทุนทางมนุษย ์ทุนทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน และจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั 
 

ค าส าคญั: ศกัยภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง, ผา้ทอกะเหร่ียง และเคร่ืองมือส่ือความคิดการศึกษาชุมชน  
 

ABSTRACT 
 This Article had the objectives to study the potential of Community and the potential of Bongti 
Products. Used the Ideas for Community Studies Conceptual process to understanding the Potential of Karen 
Woven Textile Products found the data to reflects the potential of Karen Woven Textile Products including;  
The Spatial potential, Production and labor calendar of Karen Woven Fabric production households,              
The Relationship diagram, The Livelihood Capital such as Human Capital, Social Capital, Natural Capital, 
Physical Capital, Financial Capital and The SWOT analysis. 
 

KEYWORDS:  The Potential of Karen Woven Textile Products, Karen Woven Textile Products   
  and the Ideas for Community Studies Concept. 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การด ารงอยูข่องชุมชนทอ้งถ่ิน มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบทุนนิยมโลกาภิวตัน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ทั้งทางดา้นการเขา้มามีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
ดงันั้นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระดบัสังคมโลกกบัชุมชนทอ้งถ่ิน จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สงัคมต่างๆ เกิดการเช่ือมโยงระบบทุนนิยมโลกาภิวตัน์มาสู่ชุมชนทอ้งถ่ินสู่การผลิตเพ่ือการคา้และอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ีก็เพ่ือสนองความตอ้งการในการบริโภคของโลก ชุมชนทอ้งถ่ินจึงไดใ้ชย้ทุธวธีิของตนเอง เพ่ือปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาอยา่งรวดเร็ว (Robinson, 2004) ดว้ยการใช้กลยุทธ์วิธีการใหม่เพ่ือความอยู่รอดของชุมชน 
อาทิ การใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาจดัการวสิาหกิจชุมชนของตนเอง เพ่ือการบริหารจดัการไดร้วดเร็ว และเขา้ถึง
ส่ือประชาสมัพนัธ์สินคา้ชุมชนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถอยูร่อดท่ามกลางการแข่งขนัในระบบทุนนิยมโลกาภิวตัน์ 

ชุมชนท้องถ่ินของประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาทางเศรษฐกิจมาจากระดบัโลก และ
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีมุ่งสู่การแข่งขนัให้ทดัเทียมต่อนานาประเทศ แต่ในหลายๆชุมชนและผลิตภณัฑ์
ชุมชนนั้ นก็มีศักยภาพท่ีสามารถพฒันาไปสู่ความทันสมยัทางเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันหลายๆชุมชนก็ไม่
สามารถทดัทานต่อการแข่งขนัน้ีได ้จึงท าใหต้อ้งมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองเพ่ือการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ
ต่อไป ดว้ยเง่ือนไขทางดา้นทุนของตนเอง (Frank Ellis, 2000) ในปัจจุบนัภาครัฐของประเทศไทยปัจจุบนั ไดมี้
การส่งเสริมและผลกัดนันโยบายดิจิทลัดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ท่ีจะน าระบบสารสนเทศเขา้
มามีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในรอบด้าน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
2558) และนโยบาย Thailand 4.0 (สุวิทย ์เมษิณทรีย,์ 2559) โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพองชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองไดท้างดา้นเศรษฐกิจบนฐานทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัโดดเด่นของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ชุมชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านชายแดนท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัเขตทวาย 
ประเทศเมียนม่าร์ เป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะพหุวฒันธรรม เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลากหลายท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชน อาทิ กระเหร่ียง ไทย และพม่า มีลกัษณะพิเศษท่ีเด่นชดั คือ วฒันธรรมกระเหร่ียง โดยเป็นชุมชนท่ีมี
ศกัยภาพทางดา้นวฒันธรรมและเศรษฐกิจ ท่ีสามารถพฒันาไปสู่การเป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได ้เน่ืองจากเป็นชุมชน
ท่ีมีทุนทางสงัคมและวฒันธรรม สามารถพฒันาสินคา้ของชาวกระเหร่ียงใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในตลาดได ้เช่น 
ผา้ทอกระเหร่ียง ยา่มกระเหร่ียง และสินคา้แปรรูปจากผา้ทอกระเหร่ียง เป็นตน้ (คมลกัษณ์ ไชยยะ, 2550) 

จากความเป็นมาดังกล่าวท าให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษาศักยภาพของชุมชนและศักยภาพผลิตภัณฑ์ผา้ทอ
กะเหร่ียง ท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน และยงัคงมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดแ้ละมีศกัยภาพสู่การพฒันาเป็นชุมชนตน้แบบทางดา้นเศรษฐกิจเชิงวฒันธรรมท่ีสามารถน า
ระบบดิจิตลัมาบริหารจดัการทุนทางสังคมและวฒันธรรมกระเหร่ียง ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลดงักล่าว ไปตอบโจทยว์จิยั
ในประเด็นการพฒันาผลิตภณัฑ ์การตลาด และพฒันาฐานขอ้มูลชุมชนบอ้งต้ีจากชุดโครงการวิจยั “การเสริมสร้าง
ศักยภาพผลติภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกจิดจิทิลั กรณีศึกษาผลติภัณฑ์ชุมชนบ้องตี ้อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี”  
และการพฒันาชุมชนบอ้งต้ีต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
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วสิาหกจิชุมชนบ้องตี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digital Economic 

 
 

Digital Economic 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชน  
2) เพื่อศึกษาศกัยภาพของผลิตภณัฑชุ์มชน  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 บทความวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใช้กระบวนการแนวคิดเร่ือง เคร่ืองมือส่ือความคิดการศึกษา
ชุมชนเพื่อท าความเขา้ใจเร่ือง ศกัยภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี โดยแบบแผนการวิจยั มีหน่วย
การวิเคราะห์ไดแ้ก่ ระดับชุมชน (Community) และ ระดบัครัวเรือน (Household) โดยใชแ้บบแผนการวิจยัเชิง
คุณภาพในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) ไดแ้ก่ ชุมชนบอ้งต้ีและกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงของชุมชนบอ้งต้ี  
 
 

ชุมชนบ้องตี ้

ทุนทาง
มนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้องตี ้

 
 

ชุมชนบ้องตี้ 
 

 
 
 
 
 

วสิาหกจิชุมชนบ้องตี ้

 
วิสาหกิจชุมชนบ้องตี้ 

 
 
ผลติภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง

ชุมชนบ้องตี ้

ทุนทาง
สงัคม 

ทุนทาง
ธรรมชา

ติ 

ทุนทาง
กายภาพ 

ทุนทาง
การเงิน 

ทุนทาง
วฒันธรร

ม 

ศักยภาพผลติภณัฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงชุมชน
บ้องตี ้
- ศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี 
- ความสมัพนัธ์การผลิต 
- ทุนการด ารงชีพครัวเรือน/ชุมชน 
- ปฏิทินแรงงานและการผลิตครัวเรือน 
- SWOT Analysis 

การพฒันา 
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4.2 ผู้รู้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 
 โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) คือ ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชนจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้าน
บอ้งต้ีบน หมู่ท่ี 2 บา้นบอ้งต้ีล่าง หมู่ท่ี 3 บา้นทา้ยเหมือง และหมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งมะเซอย่อ กลุ่มผา้ทอกะเหร่ียงและ
กลุ่มวสิาหกิจผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงบอ้งต้ี ปราชญช์าวบา้น หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งต้ี 
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเร่ือง ศกัยภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงบ้องต้ี 4 ราย ได้แก่ คุณเพ็ญโฉม (ไม่มีนามสกุล) คุณจันทร์โฉม (ไม่มี
นามสกลุ) คุณตาลู (ไม่มีนามสกลุ) และคุณไฝทอง (ไม่มีนามสกลุ) 

และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นบริบทของชุมชน ไดแ้ก่ นายวิกรม แกว้เพชร ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล
บอ้งต้ี และนายอติรัชต ์ตนัประเสริฐ นกัพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งต้ี  

4.3 ประเดน็ทีศึ่กษา 
ประเด็นท่ี 1 ศึกษาศกัยภาพของชุมชน  
และประเด็นท่ี 2 ศึกษาศกัยภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชน โดยใชแ้นวคิดเคร่ืองมือส่ือความคิด

การศึกษาชุมชน และแนวคิด SWOT Analysis ในการศึกษาประเด็นดา้นศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี ปฏิทินการผลิตและ
การใชแ้รงงานของครัวเรือนผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง แผนผงัความสัมพนัธ์การผลิต ทุนการด ารงชีพ 5 รูปแบบ และ
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั เพื่อศึกษาศกัยภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอกระเหร่ียง  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
1) แบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพของ

ชุมชน และ 2) ศกัยภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชน  
2) แบบส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบบันทึกขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ เร่ืองศกัยภาพของชุมชน

บอ้งต้ีดา้นสังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และประชากร และศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียงและ
กลุ่มผูผ้ลิตโดยบนัทึกในระหวา่งการส ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์ โดยสามารถแบ่งประเด็นได ้ดงัน้ี 1) ศกัยภาพ
เชิงพ้ืนท่ี 2) ปฏิทินการผลิตครัวเรือน 3) แผนผงัความสัมพนัธ์ดา้นการผลิต 4) ทุนการด ารงชีพ และ 5) จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง 

3) ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ เพ่ือใชใ้นการจดัท าแผนท่ีขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชนบอ้งต้ีและแผนท่ี
ท่ีตั้งกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง เพ่ือวเิคราะห์ประเด็นศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีส่งผลต่อศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) การสัมภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์ในลกัษณะแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และ

การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพ
ของชุมชน และ 2) ศกัยภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชน  

2) การส ารวจและวเิคราะห์ข้อมูล เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ เร่ืองศกัยภาพของชุมชน และ
ศกัยภาพของผลิตภณัฑ์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยบนัทึกในระหวา่งการส ารวจ สงัเกต สัมภาษณ์ และการถอด
บทเรียนชุมชน โดยสามารถแบ่งประเด็นได ้ดงัน้ี 1) ศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี 2) ปฏิทินการผลิต 3) แผนผงัความสมัพนัธ์
ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง 4) ทุนการด ารงชีพ และ5) จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั  
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3) การสนทนากลุ่มย่อย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยของชาวบ้าน, ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอ
กะเหร่ียง, ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ แบบบนัทึก แบบสอบถามและการสงัเกต 
มาสรุปร่วมกนั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและไดรั้บการยอมรับของชุมชน 

4) การส ารวจพื้นที่ เพื่อส ารวจลกัษณะการประกอบอาชีพ ลกัษณะทางสังคม วฒันธรรมและ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

5) การสังเกต ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ โดย
การสงัเกตจะท าไปพร้อมกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและใชว้ธีิอ่ืนควบคู่ไปดว้ย  

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์สองระดบัคือ ระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน ทั้ งน้ีการ

วเิคราะห์ในระดบัชุมชนจะมีหน่วยการวเิคราะห์ คือ ระดบัครัวเรือน สามารถแบ่งวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการจดัการข้อมูลโดยการจัดกลุ่ม การตีความและหาค าอธิบาย

ค าตอบมาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกต การบนัทึก ขั้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์ความหมายเชิง
ตีความจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การส ารวจและการสังเกต จากส่ิงท่ีไดพ้บเห็นปรากฏการณ์ในพ้ืนท่ีศึกษา
และท าการแยกขอ้มูลออกเป็นกรณีศึกษาครัวเรือน ขั้นตอนท่ีสองคือ การตรวจสอบขอ้มูล เพ่ือหาความน่าเช่ือถือ 
ดว้ยวิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ แลว้ท าการวเิคราะห์กบัแนวคิดทฤษฎี 
ขั้นตอนท่ีสาม คือ การท าขอ้สรุปชัว่คราวโดยการลงมือเขียนเป็นประโยค เชิงแนวคิดและทฤษฏี ประกอบกบัดู
ค าถามวจิยัและกรอบแนวคิดเพ่ือสามารถแสดงขอ้มูลท่ีมาจากภาคสนามมาวิเคราะห์ วา่สอดคลอ้งกบัค าถามวิจยั
ท่ีตั้งข้ึนหรือไม่ และการสรุปตีความ คือการสรุปขอ้คน้พบและสาระส าคญั สุดทา้ยคือการตรวจสอบให้มีความ
น่าเช่ือถือร่วมกบัชุมชน โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 1) ศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี 2) ปฏิทินการผลิต 3) แผนผงั
ความสมัพนัธ์ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง 4) ทุนการด ารงชีพ และ 5) จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั  

2. การท าแผนท่ีขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชน เร่ือง 1) แผนท่ีทัว่ไปของต าบล และ 2) แผนท่ีท่ีตั้งแหล่งผลิต
ผา้ทอกะเหร่ียงบอ้งต้ี ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผู ้วิจัยได้แบ่งประเด็นผลการศึกษาท่ีจะสะท้อนถึงศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงชุมชนได ้                
5 ประเด็น ดงัน้ี 
 5.1 ศักยภาพเชิงพืน้ทีท่ีเ่อือ้ต่อศักยภาพผลติภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงชุมชน 

ชุมชนบอ้งต้ี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางห่างจากตวัเมือง
จงัหวดักาญจนบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ส าหรับเส้นทางเดินทางเร่ิม
จากตวัอ าเภอเมืองกาญจนบุรีท่ีถนนแสงชูโต ทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งข้ึนเหนือสู่อ าเภอไทรโยคประมาณ 25 
กิโลเมตร เล้ียงซา้ยเขา้แยกมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แลว้เล้ียวเขา้สู่ถนนหมายเลข 6018 มุ่งหน้าสู่
ต าบลไทรโยค ประมาณ 35 กิโลเมตร โดยถนนมีลกัษณะ 2 เลน และข้ึนลงเขาไม่ลาดชนัมาก แต่ถนนมีขนาดท่ี
เลก็จึงท าใหก้ารขบัขี่ยานพาหนะตอ้งเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั 
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 ทีต่ั้งของกลุ่มผู้ผลติผ้าทอกะเหร่ียงต าบลบ้องตี ้ 
 ท่ีตั้ งและแหล่งผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงทั้ ง 4 ราย ตั้ งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านบ้องต้ีบน โดยมีนาง   
เพญ็โฉม (ไม่มีนามสกลุ) เป็นผูน้ ากลุ่มในดา้นการผลิตและการขาย โดยแหล่งท่ีตั้งของทั้ง 4 ราย อยูห่่างกนัไม่เกิน
รัศมี 5 กิโลเมตรของพ้ืนท่ี โดยแหล่งผลิตผา้ทอกะเหร่ียงของนางเพญ็โฉม และ นางจนัทร์โฉมอยูใ่นละแวกบา้น
เดียวกนั และ แหล่งผลิตผา้ทอกะเหร่ียงของนางตาลู และ นางไฝทองก็อยูใ่นละแวกบา้นเดียวกนั ซ่ึงห่างจากแหล่ง
ผลิตผา้ทอกะเหร่ียงของนางเพญ็โฉมประมาณ 3 กิโลเมตร ส าหรับรายละเอียดของแผนท่ีท่ีตั้งของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอ
กะเหร่ียงทั้ ง 4 ราย จะแสดงข้อมูลแผนท่ีในรูปแบบเชิงพ้ืนท่ีและท่ีตั้ งของแหล่งผลิตผา้ทอกะเหร่ียง และมี
รายละเอียดพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีทางคณะผูส้นใจจะเดินทางเขา้มายงัร้านคา้ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงทั้ ง         
4 ราย ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ในตาราง ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดเส้นทางการเดินทางได้ทางโปรแกรม 
Google Map และ Google Earth ไดท้างโทรศพัทส์มาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่1 แผนท่ีท่ีตั้งและแหล่งผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง ต าบลบอ้งต้ี 
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5.2 ปฏิทนิการผลติและการใช้แรงงานทีเ่อือ้ต่อศักยภาพผลติภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงชุมชนบ้องตี ้ 
 

ตารางที ่1 ปฏิทินการผลิตและปฏิทินการใชแ้รงงาน ครัวเรือนผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง 
ที ่ รายการผลติและการ

ใช้แรงงาน 
เวลา หมายเหตุ 

เช้า สาย บ่าย เยน็ กลางคนื 
1. ทอผา้จากออเดอร์      ช่วงรับออเดอร์ 
2. ลูกจา้ง (อบต.)       ตลอดปี 
3. รับจา้ง      เสาร์และอาทิตย ์
4. ปลูกมนัส าปะหลงั      ฤดูเพาะปลูก เดือน 

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 
5. หาของป่า      ทุกครัวเรือน 
6. รับจา้งขบัรถ      ครัวเรือนคุณจนัทร์โฉม 
7. ขายหน่อไมต้ม้      ครัวเรือนคุณตาลู 

 
จากขอ้มูลปฏิทินการผลิต พบวา่ ครัวเรือนผูท้อผา้ทอกะเหร่ียง ไม่ไดท้อผา้เป็นอาชีพหลกัเหมือนในอดีต 

แต่จะเป็นการทอเพ่ือเป็นรายได้เสริม เน่ืองจากความไม่แน่นอนดา้นการสั่งสินคา้ท่ีมีเฉพาะบางช่วงท่ีมีความ
ตอ้งการมาก บางช่วงมีความตอ้งการน้อย จึงท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอ จึงตอ้งมีอาชีพหลกัจ าพวกการรับจา้ง การ
ปลูกมนัส าปะหลงั การหาของป่า การคา้ขาย และการขายหน่อไมต้ม้ อนัเป็นวิธีการปรับตวั (Adaptation) และ 
ยทุธวิธีการด ารงชีพ (Livelihood Strategies) เพ่ือความอยูร่อดของครัวเรือนผูผ้ลิต จนกลายเป็นผูผ้ลิตท่ียืดหยุ่น 
(Flexible Producer) ท่ีมีการปรับตวัตามตลาดท่ีไม่แน่นอน แต่ยงัคงมีการอนุรักษ์การทอผา้เพ่ือรักษาตวัตนของ
กลุ่ม และโอกาสการเสริมสร้างความมัน่คงของครัวเรือนท่ีมีความหลากหลายทางวชิาชีพบนโลกแห่งการแข่งขนั 

5.3 แผนผงัความสัมพนัธ์การผลติเอือ้ต่อศักยภาพผลติภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงชุมชนบ้องตี ้
จากขอ้มูลเชิงศกัยภาพความสัมพนัธ์ของผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงกบักลุ่มความสัมพนัธ์อ่ืนๆ สามารถสรุป

ปัจจยัต่อศกัยภาพของกลุ่มทอผา้ทอกะเหร่ียง 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1) ความสัมพันธ์ด้านการผลิต เป็นปัจจัยท่ีน ามาสู่การก่อตั้งกลุ่มผา้ทอกะเหร่ียง ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบอ้งต้ี ท่ีเป็นส่วนราชการในการจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอกะเหร่ียงของต าบลบอ้งต้ี ดว้ย
การจัดสรรงบประมาณในการสร้างกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีนางอินทรา พรมรัตน์ และนางอุไร ไครหอม 
ประธานสภาวฒันธรรมบ้องต้ีเป็นผูริ้เร่ิม จนน าไปสู่สู่การเรียนการสอนการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงซ่ึงมีนางดีก่อ 
(มารดาของคุณเพญ็โฉมหรือดา) เป็นครูผูส้อนทอผา้ จนกระทัง่ไดถ่้ายทอดความรู้แก่ คุณเพญ็โฉม คุณจนัทร์โฉม 
คุณตาลู และคุณไฝทองท่ีเป็นรุ่นต่อมาในการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงข้ึน 

2) ความสัมพันธ์ด้านการขาย เป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลผลิตหรือการผลิตแก่ผูต้อ้งการรับซ้ือผา้ทอ
กะเหร่ียง โดยกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้หลกัของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงบอ้งต้ี ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้จากอ าเภอสังขละบุรี 
กรุงเทพมหานคร คริสตจกัรบอ้งต้ี ออร์เดอร์จากต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
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แผนภาพที ่2 แผนผงัความสมัพนัธ์การผลิตเอ้ือต่อศกัยภาพผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี 
 

5.4 ทุนการด ารงชีพ กลุ่มผู้ผลติผ้าทอกะเหร่ียงชุมชน 
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดห้าเหล่ียมการด ารงชีพ (DFID, 2002) เพ่ือวเิคราะห์ทุนการด ารงชีพของกลุ่มผูผ้ลิตผา้

ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี เพ่ือวิเคราะห์ถึงลกัษณะการด ารงชีพจากทุนการด ารงชีพ 5 รูปแบบ ผูว้ิจยัพบวา่ทุนการ
ด ารงชีพท าให้ครัวเรือนของผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงมีศักยภาพในการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงต่อประชาคมภายนอก
หมู่บา้นไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงหมายความวา่หากมีการส่งเสริมและการพฒันาภายในกลุ่มผูผ้ลิตไดจ้ะส่งเสริมให้มี
ความเขม้แขง็ของกลุ่มได ้โดยทุนการด ารงชีพครัวเรือนผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี มีดงัน้ี 
 1. ทุนทางมนุษย์ (Human Capital) ไดแ้ก่ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการผลิตผา้ทอกะเหร่ียง
มีอยูใ่นระดบัดี และสามารถคิดสร้างสรรคล์วดลายผา้ท่ีมีความทนัสมยั และมีความกระตือรือร้นต่อการหาแหล่ง
รับซ้ือภายนอก เช่น ในตวัเมืองกาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ตลาด กลุ่มหน่วยงานราชการ และต่างประเทศ      
เป็นตน้ 
 2. ทุนทางสังคม (Social Capital) ไดแ้ก่ ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นสงัคม ท่ีน ามาใชใ้นการบรรลุเป้าหมาย
ในการท ากิจกรรมการผลิตผา้ทอกะเหร่ียง ซ่ึงไดแ้ก่ เครือข่ายและความสัมพนัธ์ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการขายสินคา้ 
เช่น เครือข่ายแม่ค้าอ าเภอสังขละบุรี เครือข่ายแม่ค้าตัวเมืองกาญจนบุรี คริสตจักรศรีมงคลและบ้องต้ี                         
กลุ่มต่างประเทศและสถานการศึกษาในพ้ืนท่ี ตลอดจนองคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งต้ีท่ีสนับสนุนกลุ่มผูผ้ลิต              
ผา้ทอกะเหร่ียง  
 3. ทุนทางธรรมชาต ิ(Natural Capital) ไดแ้ก่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นท่ีพ่ึงในการด ารงชีพ 
เช่น ป่าและน ้ า ซ่ึงอาจไม่ได้สนับสนุนต่อการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงโดยตรงแต่เป็นทุนท่ีน ามาซ่ึงความมั่นคง                 
การด ารงชีพและอาหารของครัวเรือนผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลปฏิทินการผลิต 
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 4. ทุนทางภายภาพ (Physical Capital) ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการผลิตผ้าทอ
กะเหร่ียงและการด ารงชีพ เช่น การคมนาคมขนส่ง ท่ีอยูอ่าศยั การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ ซ่ึงอาจเป็นทุนท่ีสร้าง
ศกัยภาพของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงไม่มาก เช่น เร่ืองการขนส่งสินคา้ท่ีมีระยะทางไกลต่อพ้ืนท่ีในเมืองและ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
 5. ทุนทางการเงนิ (Financial Capital) ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทางการเงิน ซ่ึงเป็นทุนท่ีจ าเป็นต่อการผลิต
ผา้ทอกะเหร่ียงและการด ารงชีพ ถือวา่เป็นจุดอ่อนท่ีท าใหผู้ผ้ลิตมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้ผา้ทอกะเหร่ียงไดน้อ้ย 
เน่ืองจากการมีทุนการลงทุนท่ีนอ้ยและไม่สามารถลงทุนล่วงหนา้ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่3 การวเิคราะห์ศกัยภาพผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงผา่นทุนการด ารงชีพ 
 

5.5 การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากดั ของผลติภณัฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ ชาวบา้น, ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียง, 
ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งต้ี พบวา่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั ของ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี ไดข้อ้สรุปดงัแผนภาพน้ี  
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แผนภาพที ่4 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั ของผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี 
 

6.อภิปรายผล  
 เน้ือหาและรูปแบบการแสดงผลการศึกษาท่ีผูว้ิจยัท่ีศึกษาเร่ือง ศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียง 
ชุมชนบอ้งต้ี จากเคร่ืองมือส่ือความคิดการศึกษาชุมชน ไดแ้ก่ 1) ศักยภาพเชิงพืน้ที ่พบวา่ ขอ้มูลศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีตั้งและแหล่งผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงชุมชนบอ้งต้ี เสน้ทางท่ีเอ้ือต่อการตลาดและ
การขนส่งผลิตภณัฑ์ผา้ทอ 2) ปฏิทินการผลิตและการใช้แรงงานของครัวเรือนผู้ผลิตผ้าทอกะเหร่ียง พบว่า ใน
ภาพรวมของครัวเรือนผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงไม่ไดท้อผา้เป็นอาชีพหลกัเหมือนในอดีตแลว้ แต่จะเป็นการทอเพ่ือ
เป็นรายไดเ้สริม มีรูปแบบการด ารงชีพท่ีเป็นไปแบบยืดหยุ่น (Flexible Producer) ท่ีไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ีและท า
อาชีพอ่ืนๆ ควบคู่กับการผลิตผา้ทอกะเหร่ียง 3) แผนผังความสัมพันธ์การผลิต พบรูปแบบความสัมพนัธ์ 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ์ดา้นการผลิต และความสมัพนัธ์ดา้นการขายท่ีเป็นตวัเสริมสร้างใหก้ลุ่มผูผ้ลิตมีความ
เขม้แข็งในการผลิตเพ่ือขายผา่นเครือข่ายของตนเอง 4) ทุนการด ารงชีพ พบวา่ มีทุนการด ารงชีพจากทุนการด ารง
ชีพ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ ทุนทางมนุษย ์ทุนทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางภายภาพและทุนทางการเงินท่ีคอย
ตอบสนองศกัยภาพของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงให้สามารถด ารงอยูไ่ดต้ามสถานการณ์และความเปราะบางของ
ครัวเรือน และ 5) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด ท่ีจะสะท้อนศกัยภาพของกลุ่มท่ีผลิตผา้ทอ
กะเหร่ียงของชุมชน โดยขอ้มูลวจิยัไม่ไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั (SWOT) เพียง
อย่างเดียว แต่จะถ่ายทอดเร่ืองราวศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี  ปฏิทินการผลิตและแรงงานของครัวเรือน แผนผัง
ความสัมพนัธ์การผลิต และทุนการด ารงชีพควบคู่ไปดว้ย จากการวิเคราะห์ดงักล่าวท าให้พบว่า ชุมชนทอ้งถ่ิน

S 
1. คุณภาพของผา้ทอกะเหร่ียงสูง ดว้ยการทอท่ีใชค้วามประณีตและระยะเวลาในการ

ผลิตนานและความละเอียดในการผลิตผา้ทอกะเหร่ียง  
2. การแปรรูปสินคา้จากผา้ทอกะเหร่ียงมีความหลากหลาย เช่น เส้ือกะเหร่ียง(หญิง

และชาย) โสร่ง ยา่มกะเหร่ียง ผา้โพกหวั ผา้พนัคอ ผา้ถุง กระเป๋าสตางค ์และสินคา้ท่ีทนัสมยั
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

3. ผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงมีความรับผิดชอบต่องานผลิตและมีฝีมือในระดบัดี 
 

W 
 1. แหล่งผลิตสินคา้มีระยะทางไกลจากตวัอ าเภอไทรโยค อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และ
กรุงเทพมหานคร ยากต่อการขนส่ง 
 2. เป็นชุมชนชายขอบ ไม่ไดรั้บการพฒันาจากส่วนกลางมาก โดยเฉพาะการโปรโมท
สินคา้ให้บุคคลภายนอกหรือนกัท่องเท่ียวไม่เป็นผลมาก 
 3. ไม่มีการผลิตวตัถุดิบเองเช่น ฝ้าย และสียอ้มผา้ 
 4. ลายผา้ไม่มีเอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์ของตนเอง 
 5. ขาดการออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 
 6. ขาดความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตลายผา้ในรูปแบบใหม่ๆ 
 7. การขาดการเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงใส่ลงไปในสินคา้ผา้
ทอกะเหร่ียง 
 O 

 1.มีหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีให้การสนบัสนุนต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งต้ีท่ีพยายามพฒันาและผลกัดนัมาตลอด 20 ปี 
 2. มีโอกาสในการขายผา้ทอกะเหร่ียงจากกลุ่มภายนอก ไดแ้ก่ ผูข้ายผา้กะเหร่ียงจาก
อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร และจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกา 

3. มีโอกาสในการขายผา้ทอกะเหร่ียงจากกลุ่มภายในชุมชน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นบอ้งต้ี
บนท่ีมีนโยบายให้นกัเรียนสวมผา้ทอกะเหร่ียงทุกวนัศุกร์ คริสตจกัรบ้องต้ีและศรีมงคล และกลุ่ม
ชาวบา้นท่ีสวมใส่ในชีวิตประจ าวนั 

4. กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงมีความตอ้งการผลิตต่อไป ถึงแมปั้จจุบนัจะเป็นแค่เพียง
รายไดเ้สริมก็ตาม 

 

T 
1. การไม่มีแรงงานในการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงมากพอ  
2. ไม่มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตผา้ทอกะเหร่ียงต่อคนรุ่นใหม่ 
3. การขาดการสนบัสนุนในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง  
4. การด าเนินกิจการกลุ่มการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงไม่เป็นความต่อเน่ืองและเขม้แขง็ต่อ

การด าเนินงานต่อไดแ้ละครัวเรือนท่ีผลิตผา้ทอกะเหร่ียงต่างคนต่างท า ไม่มีการรวมกลุ่มกนั 
5. ปัจจุบนัอาชีพการทอผา้ไม่ใช่อาชีพหลกัของกลุ่มผูท้อผา้ เน่ืองจากการขาดรายได้

อยา่งต่อเน่ือง กลุ่มจึงไปประกอบอาชีพอ่ืนๆแทน เช่น การรับจา้งและการท าเกษตรกรรม 
6. การเปล่ียนสถานะจากผูป้ระกอบการ เป็น ผูรั้บจา้ง ทอผา้ หมายความว่า ไม่ไดผ้ลิต

เพ่ือขาย แต่มีผูว้่าจา้งจากสงัขละบุรี อ  าเภอเมือง กรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ 
7. การเปล่ียนประธานสภาวฒัธรรมเป็นคนใหม่ ขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาสินคา้

และกลุ่มผา้ทอกะเหร่ียง 
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ถึงแมจ้ะอยูใ่นพ้ืนท่ีชายแดน ชุมชนหรือกลุ่มผูผ้ลิตจะมียทุธวิธีการด ารงชีพ (Livelihood Strategies) เครือข่ายทาง
สังคม และทุนการด ารงชีพ (Livelihood Capitals) ท่ีจะเป็นตวัก าหนดศกัยภาพของชุมชนและกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอ
กะเหร่ียงให้มีรูปแบบการด ารงชีพท่ีเป็นไปแบบยืดหยุ่น (Flexible Producer) ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงและ
บริบทความเปราะบาง (Vulnerability Context) เป็นการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทท่ีไม่ไดเ้ป็นสังคมชนบท
แบบเดิม แต่เป็นสังคมชนบทท่ียืดหยุน่สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงและความเปราะบางได ้และเป็นสงัคม
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Society) ท่ีสามารถจดัการตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ (อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ 2559) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาศักยภาพของภาคเอกชน เช่น ห้าง ร้าน บริษัทและองค์กรภาคธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง เพื่อท าแผนพฒันาผลิตภณัฑท่ี์แสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีทนัสมยั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
การศึกษาศกัยภาพของชุมชนและผลิตภณัฑ์เร่ืองผา้ทอพ้ืนเมืองภาพรวมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในระดับ

จงัหวดั เช่น กะเหร่ียงและมอญของจงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือพฒันาขอ้มูลเป็นรูปแบบองคร์วมและรายชุมชนได ้
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บทคัดย่อ 
 จากการกา้วเขา้สู่สังคมสูงวยัของไทยท่ีสัดส่วนของผูสู้งอายตุ่อประชากรทั้งประเทศมีสัดส่วนท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้นแนวโนม้ของผูบ้ริโภคจึงมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสของสงัคม ผูสู้งอายจึุงมีบทบาทส าคญัและก าลงัเป็น
ฐานผูบ้ริโภคใหม่ท่ีหลายองคก์รธุรกิจก าลงัใหค้วามสนใจ เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะ
มีสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผูสู้งอายจุ  านวนมากข้ึน อีกทั้งในแหล่งท่องเท่ียวก็ตามก็ตอ้งท าการรักษาฐาน
นกัท่องเท่ียวและสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  ศึกษา
เก่ียวกบัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษามาจากประชากรผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จ านวน 500 คน วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการใชส้ถิติขั้นสูง Ordered 
Logistic Regression ในการวเิคราะห์ถึงเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยพบวา่ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ขอ้จ ากดัทางกายภาพของผูสู้งอายมีุ
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแหล่งท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวเพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 

ค าส าคญั: ผูสู้งอาย,ุ การตดัสินใจ, รูปแบบการท่องเท่ียว 
 

ABSTRACT 
 Thailand is stepping into the Ageing Society which the proportion of the elderly population in the 
country is getting higher. Consequently, consumer trends are changing with the social flow. Elderly people are 
important and new consumer bases which many businesses have to pay attention to them. As with the tourism 
industry, tourists have a higher proportion with elderly tourists. As tourism attractions, they also have to 
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maintain their tourist bases and satisfy their tourists. Therefore, this research aims to study on Factors 
Determining Decision Making in Tourism Patterns of Thai Elderly People in Bangkok and Suburbs. The 
samples used were 500 elderly people in Bangkok and suburb areas. This study use advanced statistics Ordered 
Logistic Regression for the analysis of the factors affecting the decision making of the tourism patterns in three 
aspects which are Cultural Tourism, Health Tourism, and Natural Tourism. The results were found that age, 
average monthly incomes and physical limitations of the elderly tourists are correlated with the decision making 
of the tourism patterns. This is what tourism attractions need to take into consideration in order to improve their 
services to sustainable tourism attraction. 
 

KEYWORDS: Ageing, Decision Making , Tourism Pattern 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขส่งผลให้การรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การด าเนินชีวิตไดรั้บความสนใจและให้ความส าคญั
มากข้ึน ท าให้ประชากรมีอายยุืนยาวข้ึนขณะท่ี อตัราการเกิดลดน้อยลง เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และ
ทศันคติของคนในยคุปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะมีคนโสดเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมี การแต่งงานชา้ลง และนิยมมี บุตร
นอ้ยลง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) ดงันั้นจึงส่งผลต่อสดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุก าลงัขยบัตวัเพ่ิมสูง ข้ึนทุกปี โดย
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดค้าดการณ์ไวว้า่ ประชากรของประเทศไทยจะ
เพ่ิมข้ึนจาก 66.48 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 70.65 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2568 แลว้จะเร่ิมลดลงเป็น 70.63 ลา้นคน 
ในปี พ.ศ. 2573 โดยมีสดัส่วนท่ีประเมินไดจ้ากประชากรวยัเด็ก อาย ุ0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ลา้นคนในปี พ.ศ. 
2533 เป็น 9.54 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2573 ขณะท่ีประชากรวยัสูงอาย ุคือ ประชากรท่ี มีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป จะเพ่ิมข้ึน
จาก 4.02 ลา้นคนเป็น 17.74ลา้นคน ในช่วงเดียวกนัจากจ านวนประชากรแต่ ละช่วงวยั ประเทศไทยเร่ิมกา้วเขา้สู่ 
“สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society )”  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และจะเป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society)ในปี 
พ.ศ. 2567 

 
แผนภาพที ่1 จ านวนสดัส่วนผูสู้งอายเุม่ือเปรียบเทียบกบัวนัเด็กและวยัแรงงานของไทย 

ท่ีมา:ค านวณจาก ส านกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2553 
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ตลาดนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพและน่าสนใจมากข้ึน เน่ืองจากโครงสร้างของ
สงัคมก าลงัจะกา้วสู่สังคมของผูสู้งอาย ุสหประชาชาติคาดการณ์วา่จะมีผูสู้งอายเุพ่ิมสูงข้ึน (Sangpikul, 2007) จาก 
687.9 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงคนในทวีปเอเชียจะมีจ านวนผูสู้งอายุมาก
ท่ีสุด แนวโนม้การขยายตวัของตลาดผูสู้งอายใุนประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2603 
มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนกวา่ 2 เท่าตวั ในประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ คาดการณ์วา่ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ หรือใน
ปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนมากถึง 7 ลา้นคนในหน่ึงปี (สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2557) 

ส าหรับการศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง จะท าให้เขา้ใจถึงรูปแบบการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว
ของผูสู้งอายุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงเน้นการท่องเท่ียวและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุม้ค่า เน้นการซ้ือดว้ย
เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ โดยให้ความส าคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั พกันานใชจ่้ายสูง มีความสามารถในการซ้ือ
บริการในราคาสูง เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานหนกัมาทั้งชีวิต จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนั
ค านึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยั
และสุขภาพ อีกทั้งนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ใน
การใชชี้วติ จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ มากยิง่ข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของการวจิยัเพ่ือศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวของผูสู้งอายใุนกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เพ่ือน าผลวจิยัไปใชป้รับปรุงและพฒันาการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายตุ่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

(2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ 
ลกัษณะทางประชากรของผูสู้งอาย ุ 
ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษย ์
 ขอ้จ ากดัทางกายภาพ 

ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจในการเลือก

รูปแบบในการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอายไุทย ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
- การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
- การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
- การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเป็นการศึกษาโดยการวจิยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยรูปแบบการวจิยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ในช่วงเดือน มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560 
       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ใชก้ารค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ 
Roscoe แทนค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือน 5% โดยจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น 
500 ตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ชาวไทยท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใชว้ิธี
ท าการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) วิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตท่ีผูสู้งอายอุาศยัอยู ่
ไดจ้ านวน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร(บางนา สาทร ดอนเมือง บางเขน บางคอแหลม ธนบุรี วฒันา บางแค) 
อ าเภอมืองจงัหวดัสมุทรปรากร และ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ ลกัษณะทางประชากรของผูสู้งอายุ ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นทุน
มนุษย ์และขอ้จ ากดัทางกายภาพ 
 ตวัแปรตาม การตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชข้อ้มูลบางส่วนจากแบบสอบถามเร่ือง  “การตดัสินใจในการเลือกรูปแบบ
ในการท่องเท่ียวและการเดินทางทางอากาศของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ของผูว้ิจยั ซ่ึงผ่าน
การประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha 

ท่ี 0.812  เป็นเคร่ิองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
             4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (Self-
Administered) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   รายได ้และขอ้จ ากดัทางกายภาพ ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นแบบค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเป็นลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale 5 
ระดบั  แต่ถา้ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถกรอกแบบสอบถามไดผู้ว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีสอบถาม
ในแบบสอบถามและบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล 
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 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงน าผลค านวณทางสถิติ
ท่ีได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุด้วยวิธี Ordered 
Logistic Regression วเิคราะห์ รวมทั้งน าเสนอผลการวจิยัต่อไป 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 สถิตเิชิงพรรณนา 

1. ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ โดยดา้นเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่า 
เพศหญิง โดยมีเพศชาย จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 และเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  
ดา้นอาย ุพบวา่ อายเุฉล่ีย 63.78 ปี ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 60 – 64  ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4  น้อย
ท่ีสุดคือ อายรุะหวา่ง 80 – 84  ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ดา้นการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ดา้นอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ท าอาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระ จ านวน 196 คน น้อยท่ีสุด คือ พนักงานมหาวิทยาลยั 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ดา้นรายไดต้่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 18,567.78 บาท ส่วนใหญ่มี
รายไดร้ะหวา่ง  0 – 20,000 บาท จ านวน 263 คน นอ้ยท่ีสุดคือ รายไดร้ะหวา่ง 200,001 – 300,000 บาท จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  ดา้นสถานะภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานะภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 336 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.2 น้อยท่ีสุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/หมา้ย/แยกกันอยู่ จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ด้าน
ขอ้จ ากดัทางกายภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูก จ านวน 257 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.4  นอ้ยท่ีสุดคือ สุขภาพ
แขง็แรงดี จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.0  

2.) ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวของผูสู้งอายชุาวไทยในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ค่าเฉล่ียโดยรวมทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมค่าเฉล่ียรวมจดัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 2.93, รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ มีคะแนนเฉล่ียรวมท่ี 3.12 จดัอยูใ่นระดบั
มาก และรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีค่าเฉล่ียรวม 2.73 จดัอยูใ่นระดบัมาก 

5.2 สถิตสิหสัมพนัธ์แบบพหุ ด้วยวธีิ Ordered Logistic Regression 
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ตารางที ่1  แสดงการประมาณค่า Oredered Logistic Regression ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือก
รูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

การท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ตวัแปรอิสระ Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 
ปัจจยัทางด้านประชากร 

เพศ 
หญิง (กลุ่มอา้งอิง) 
ชาย 
 

 
 

0.9876 

 
 

0.9526 

 
 

0.9413 

อายุ 1.0176*** 1.0231*** 1.0145*** 
สถานภาพสมรส 
โสด (กลุ่มอา้งอิง) 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

 
 

1.7601 
4.1232 

 
 

1.4565 
4.8142 

 
 

1.6458 
4.7654 

ปัจจยัด้านทุนทางเศรษฐกจิ 

อาชีพ 
วา่งงาน (กลุ่มอา้งอิง) 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
พนกังานบริษทัเอกชน   
คา้ขาย/อาชีพอิสระ 
รับจา้ง 
เกษตร/ประมง 

 
 

13.4156** 
8.4677** 
3.1245 
5.1456 
1.4534 

 
 

14.0745** 
9.6511** 
2.4589 
4.9878 
1.5673 

 
 

12.0563** 
7.4579** 
4.6579** 
6.1456 
1.4564 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 1.0000*** 1.0000*** 1.0000*** 
ปัจจยัด้านทุนมนุษย์ 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาเอก (กลุ่มอา้งอิง) 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
 

 
- 

1.1453 
1.0876 
1.0055 

 
- 

1.1263 
1.0659 
1.0042 

 
- 

1.1432 
1.0843 
1.0062 

 การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

การท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ตวัแปรอิสระ Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 
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 การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

การท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ตวัแปรอิสระ Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 
ปัจจยัด้านข้อจ ากดัทางกายภาพ 

ข้อจ ากดัทางกายภาพ 
แขง็แรงดี (กลุ่มอา้งอิง) 
โรคปวดกระดูก  
โรคประจ าตวั 
ตอ้งไดรั้บยาจากแพทยเ์พื่อรักษา 

 
 

0.8756** 
0.9152** 
0.9332** 

 
 

1.4154** 
1.3232** 
2.1155** 

 
 

0.8323** 
0.9563** 
0.9576** 

Sample size 
Prob>chi2 
Pseudo-R2 
Log likelihood 

500 
0.0000 
0.3153 

-452.14324 

500 
0.0000 
0.3262 

-467.18765 

500 
0.0000 
0.3075 

-449.13423 
**p-value=.05 ***pvalue=.01 

 
จากตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นตารางสถิติสหสัมพนัธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ พบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรในเร่ืองของอายุท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆปีจะมีโอกาสท าให้มี
สัดส่วนของระดบัการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนในทุกดา้น โดยในดา้นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพจะมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดท่ี 1.0231 เท่า (ระดบันัยส าคญั 0.01) 
รองลงมาคือดา้นรูปแบบการเดินทางเชิงวฒันธรรมโดยจะมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน 1.0176 เท่า 
(ระดับนัยส าคญั 0.01) และ ดา้นรูปบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยจะมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน 
1.0145 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.01)  

ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจในเร่ืองของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึนทุกๆบาท
จะมีโอกาสท าให้มีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนในทุกดา้นเพ่ิมข้ึน
ในทุกดา้น 1.000 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.01) เร่ืองของสถานภาพการท างานหรืออาชีพพบวา่ผูสู้งอายท่ีุรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน และคา้ขาย/อาขีพอิสระ เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายท่ีุวา่งงานจะมีโอกาสท่ีมีสัดส่วนของ
ระดบัการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน โดยผูสู้งอายท่ีุรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดส่วนระดบัความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนใน
ทุกๆดา้นโดยสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจในดา้นรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดท่ีระดบั 
14.0745 เท่า (ระดบันัยส าคญั 0.05) รองลงมาในดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 13.4156 เท่า 
(ระดบันัยส าคญั 0.05) และ ในดา้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศรวมมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน 
12.0563 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) ตามล าดบั ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะมีสดัส่วนของระดบัการ
ตดัสินใจเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆดา้นโดยสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจในดา้นรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ
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เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดท่ีระดบั 9.6511 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) รองลงมาในดา้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒัรธรรมมี
สดัส่วนเพ่ิมข้ึน 8.4677 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) และ ในดา้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีสดัส่วนของระดบั
การตดัสินใจเพ่ิมข้ึน 7.4579 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) ตามล าดบั ส่วนอาชีพท่ีเหลือเม่ือเทียบกบัผูสู้งอายท่ีุไม่ได้
ประกอบอาชีพจะมีสดัส่วนของระดบัการตดัสินใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษยใ์นเร่ืองของระดบัการศึกษาโดยพบวา่มีจะไม่มีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในด้านของปัจจัยทางด้านขอ้จ ากัดทางกายภาพพบว่าผูสู้งอายุท่ีมี
ขอ้จ ากดัทางกายภาพทุกประเภทจะท าใหร้ะดบัการตดัสินในในทุกรูปแบบลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ 
รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพท่ีมีสดัส่วนระดบัการตดัสินใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 

6. อภิปรายผล  
  จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดแ้ก่ อายขุองผูสู้งอาย ุโดยเม่ืออายท่ีุเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจะมีโอกาสท่ี
จะมีระดับในการตัดสินใจในรูปบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ิมข้ึน ปัจจยัต่อมาคือ สถานภาพการท างาน/อาชีพ โดยพบวา่ผูสู้งอายท่ีุยงัคงประกอบอาชีพ
รับราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน และคา้ขาย/อาชีพอิสระ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุ
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพจะมีโอกาสท่ีจะมีระดับการตดัสินใจในรูปบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม รูปแบบการ
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ิมข้ึน มากกว่ากลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่ประกอบอาชีพ ซ่ึงผลของ
ปัจจยัในดา้นของระดบัการศึกษาและสถานภาพการท างาน/อาชีพสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิทวสั(2549) และ
กิตติชยั ธนทรัพยสิ์น และ สุรพนัธ์ ไชยชนะ. (2550) ท่ีศึกษาถึงการตดัสินใจในการเดินทางทางอากาศเพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพท่ีเป็นพนักงานบริษทัจะมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่ามากท่ีสุดน่าจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการเดินทางเพ่ือธุรกิจของบริษทัออกค่าใชจ่้ายให้
หรือการเดินทางท่องเท่ียวท่ีทางผูเ้ดินทางเป็นคนออกค่าใชจ่้ายเอง บริษทัหรือผูเ้ดินทางจะมี กระบวนการในการ
ตดัสินใจมากข้ึนกล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซ้ือไม่วา่จะเป็นดา้นราคาการบริการ ช่ือเสียงสาย
การบิน ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือมากกวา่คนเดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ ท่ีส่วนหน่ึงคือระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทาง
เพ่ือการท่องเท่ียวจะต้องเลือกสถานท่ี และบรรยากาศการท่องเท่ียว และรูปแบบการเดินทางเป็นอนัดับแรก                 
อีกดว้ย  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล นั้นรวมไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในดา้นของรายไดต้่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆบาทก็จะท าให้มี
โอกาสมีการตดัสินใจในการท่องเท่ียวทั้งในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ 
และ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑาทิพย ์สุจริตกลุ (2558) ท่ีศึกษาถึงรายได้
ต่อรูปแบบการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย ในทางกลบักัน ปัจจัยในดา้นขอ้จ ากัดทาง
กายภาพของผูสู้งอายนุั้น เม่ือเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีขอ้จ ากดัทางกายภาพกบัผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพแขง็แรงแลว้นั้นผู ้
ท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นกายภาพจะมีโอกาสในการตดัสินใจเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึนมากกว่า
ผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพแขง็แรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lohmann (2001) ท่ีศึกษาถึงการพยากรณ์รูปแบบการ
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ท่องเท่ียวของผูสู้งอายใุนอนาคต  อีกทั้งผูสู้งอายท่ีุมีขอ้จ ากดัทางกายภาพจะมีการตดัสินใจท่องเท่ียวในรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศลดลงอีกดว้ย  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาท่ีว่าอายุของผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ท่องเท่ียวทุกรูปแบบเพ่ิมข้ึน ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ในกลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงจะเป็นกระแสหลกัของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนสถานท่ีท่องเท่ียวควรมีการพฒันาปรับปรุงทั้งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูสู้งอายท่ีุอายุ
เพ่ิมมากข้ึนท่ีต้องมีการบริการและให้การช่วยเหลือในการท่องเท่ียวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวดงักล่าวท่ีมีความตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมากกวา่ผูน้กัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆเพ่ือสร้างความ
ประทบัใจและความพึงพอใจในการใหบ้ริการของนกัท่องเท่ียวไดต้่อเน่ือง 

(2) จากการศึกษาพบวา่รายไดต้่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งผูสู้งอายท่ีุยงัคงท างานจะมีระดบั
ของของการตดัสินใจเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวทุกรูปแบบเพ่ิมข้ึน ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวควรค านึงถึงอ านาจใน
การท่องเท่ียวของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีตน้ทุนทางเศรษฐกิจ มีก าลงัในการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิ่งดงันั้น
แหล่งท่องเท่ียวจึงควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มนกัท่องเท่ียวหลกัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเป็นผลต่อผลประกอบการ
ของแหล่งท่องเท่ียวและเป็นตวัช้ีวดัถึงการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย  

(3) จากการศึกษาพบวา่กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีขอ้จ ากดัทางกายภาพในทุกดา้นนั้นจะมีระดบัการตดัสินใจ
ในการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสวนทางกบัการท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆท่ีมีระดบัการตดัสินใจท่ีลดลง อนั
เน่ืองมากจากผูสู้งอายมีุการค านึงถึงสภาพร่างกายของตนท่ีมีความตอ้งการในการรักษาสุขภาพใหมี้ความแข็งแรง
เป็นผูสู้งอายท่ีุมีความสุขทั้งกายและใจ ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพควรค านึงถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ดังกล่าวท่ีจะเป้นกลุ่มนักท่องเท่ียวหลัก รวมไปถึงรูปแบบการท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆควรมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการรักษาฐานนกัท่องเท่ียวและเพ่ิมปริมาณนกัท่องเท่ียวให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับคนทุกวยัต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มของผูสู้งอายุท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้นยงัมีกลุ่ม

นักท่องเท่ียวในวยัอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการศึกษาวิจยัรูปแบบการท่องเท่ียวของคนทุกวยัการศึกษาคร้ังต่อไปน่าจะมี
การศึกษาให้ครบทุกวยัเพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวมีการปรับปรุงเพ่ือความยัง่ยนืส ากรับทุกเพศ ทุกวยั รวมทั้งศึกษาใน
เชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุในการตดัสินใจในการเลือกแบบการท่องเท่ียวของผูสู้งอายท่ีุสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปัจจัยในการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆของผูสู้งอายุเพื่อได้ขอ้มูลท่ี
เจาะลึกมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ตามวธีิการของยามาเน่ ผูว้จิยัไดสุ่้ม
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 215 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) 
 ผลการวิจยั พบวา่ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชยส่์วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง และมีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตในระดบัมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.870) การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมจ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ค าส าคญั: หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเขา้ใจ พฤติกรรมการด าเนินชีวติ 
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ABSTRACT 
 This research is Quantitative Research that has 3 objective:  1)  to study the knowledge and the 
understand in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life of Government Officer the 
Department of Internal Trade Ministry of Commerce.  2)  to study behavior in using Sufficiency Economy 
Philosophy for application in life of Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of 
Commerce.  3)  to propose guidelines in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life of 
Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of Commerce. According to Yamane’s thought, 
the sample of this study consists of 215 people calculated by Accidental Sampling.  Researcher collects and 
analyzes the data from the questionnaires with descriptive statistics method i. e.  Simple Statistics such as 
Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. In addition, researcher compares and test the difference 
of mean with t-test and One-way Anova. 
 The results showed that most Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of 
Commerce have a medium level of knowledge and understanding in the Sufficiency Economy Philosophy and 

have a high level of behavior in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life ( X = 3.81, S.D. 
=  0.870) .  The behavior comparative analysis classified by personal status found that the different sex, age, 
education, the operation, knowledge and understand are different in using Sufficiency Economy Philosophy for 
application in life with relativity value at 0.05. 
 

KEYWORDS: Sufficiency Economy Philosophy, Knowledge, Living Behavior 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจเป็นอนัดบัแรกดว้ยความเช่ือท่ีวา่ 
เม่ือเศรษฐกิจดีจะส่งผลให้การพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ดีตามไปดว้ย  แต่ในความเป็นจริงกลบัไม่เป็นเช่นนั้น ดงัจะเห็น
ไดจ้ากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้คนไทยเกิดปัญหาหลากหลายดา้น ซ่ึง
นบัวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากสงัคมไทยให้ความส าคญักบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนท าให้
มนุษยเ์กิดความจ าเป็นตอ้งด้ินรนท าทุกวิถีทางเพ่ือตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ น าความรู้ความสามารถของ
ตนไปแสวงหาผลประโยชน์  โดยไม่ค านึงถึงจรรยาบรรณและความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น ขอเพียงให้
ตนเองไดรั้บประโยชน์สูงสุดก็พอ จึงเกิดการแข่งขนักนัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินตราโดยไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น การ
ด าเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บงัหลวง (อารีย ์เช้ือเมืองพาน, 2551) ซ่ึงทั้งหมดท่ี
กล่าวมานั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาการขาดคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคมจนอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมท่ีรุนแรง ปัญหาต่าง ๆ 
นั้นได้อิทธิพลมาจากการน าค่านิยมและวฒันธรรมต่างชาติท่ีไม่เหมาะสมเขา้มาประกอบในการด าเนินชีวิต 
ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1–7 ท่ีไดมุ่้งเนน้การใชแ้นวความคิดทางตะวนัตกมา
ใชใ้นการด าเนินชีวิตและบริหารประเทศ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1961 

และลดความส าคญัของภาคเกษตรกรรมอนัเป็นอาชีพหลกัของคนไทย ท าให้ระบบเศรษฐกิจขาดความสมดุล 
แรงงานคนยา้ยเขา้สู่เมืองเพ่ือรับจา้งและประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีการพ่ึงพิงต่างประเทศ เช่น การกูย้ืม
เงินทุน การใชว้ตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและเทคโนโลย ีท าใหป้ระเทศเขา้สู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศและสังคมอ่อนแอ ผลของการพฒันาท่ีขาดความสมดุลกบั
การพฒันาคุณภาพของประชากรทั้งทางดา้นจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศ ท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 

อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวกิฤตินั้นเอง ประชาชนชาวไทยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไดท้รงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนชาวไทย เน่ืองในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึงความส าคญัในการปรับทิศทางการพฒันาประเทศสู่แนว
เศรษฐกิจพอเพียง และทรงพระราชทานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ ใหส้ามารถ
ฝ่าฟันภาวะวกิฤติท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงหลกัการท่ีส าคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นทางสาย
กลาง ความไม่ประมาท พ่ึงตนเอง โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้เท่าทันสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงต่อมาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรง
พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางในทุกภาคส่วน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2546) 

กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงพาณิชย ์มีภารกิจเก่ียวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการคา้ภายในประเทศ โดยก ากบัดูแล ส่งเสริม และพฒันาการคา้ภายในประเทศใหด้ าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในระบบการคา้เสรี และผูบ้ริโภคไดรั้บการพิทกัษ์ประโยชน์ โดยมี
อ านาจหนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย จดัท าและประสานแผนปฏิบติัราชการของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนปฏิบติัราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการของ
กรม ด าเนินการเก่ียวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนาระบบ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการค้า
ภายในประเทศ รวมทั้ งจัดระบบ ส่งเสริม และพัฒนาการค้า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม จดัระเบียบและส่งเสริมระบบการคา้สินคา้เพ่ือรักษาระดบัราคาสินคา้เกษตร 
ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องกนัการผกูขาดตดัตอนทางการคา้ จดัระบบราคาและปริมาณ
สินค้าให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริโภคให้มีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง 
จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวดัในเชิงพาณิชย์ จัดระเบียบเก่ียวกับการค้าและการตลาด ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจ และพฒันากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
การคา้ให้เป็นธรรม จากภารกิจหน้าท่ีจะเห็นได้ว่ากรมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนช่วยในการพฒันา
ประเทศให้มีความมัน่คงและยัง่ยนืโดยตรง จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั และสมควรท่ีจะนอ้มน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล เป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่ประชาชนและขบัเคล่ือน
ใหป้ระเทศมีการพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนืต่อไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต รับผิดชอบ เสียสละ ยึดถือความถูกตอ้งเป็นธรรม เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของ
ประชาชน และตอ้งด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัประชาชน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ ขา้ราชการกรมการคา้
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ภายใน กระทรวงพาณิชยมี์ความรู้ความเขา้ใจและมีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือใหท้ราบถึงรายละเอียดของการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์  

(2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขา้ราชการกรม 
การคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลและความรู้ความเขา้ใจ  

(3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยได้น าองค์ความรู้มา
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดงัน้ี 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)                        ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 

 
 

  
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมติฐานของการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์แตกต่างกนัตามเพศ 

1. สถานภาพส่วนบุคคล 
เพศ  
อาย ุ 
การศึกษา  
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

2. ความ รู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤ ติกรรม ใน การน าห ลักป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย ์4 ดา้น 
 1.ดา้นเศรษฐกิจ 
 2.ดา้นสงัคม 
 3.ดา้นวฒันธรรม 
 4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์แตกต่างกนัตามอาย ุ 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์แตกต่างกนัตามการศึกษา  

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์แตกต่างกนัตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานท่ี 5 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์แตกต่างกนัตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 (1) ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 466 
คน 
 (2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดย
การค านวณจากสูตรค านวณกลุ่มประชากรท่ีรู้จ านวนประชากรตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 
125) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 215 คน 
        5.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม จ านวน 215 
ฉบบั โดยแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึน เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต 
และเก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการด าเนินชีวติ ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีแหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามท่ีแจกให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง โดยด าเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตวัผูว้ิจยัเอง ซ่ึงมี
ขอ้ดี คือ ไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกฉบบั สามารถอธิบายและเก็บแบบสอบถามคืนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ตลอดจนแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการตอบแบบสอบถามได้ แล้วน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
 5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานโดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)          
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 (2) การวเิคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 (3) การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เป็นการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูต้อบ
แบบสอบถามดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 (4) การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทดสอบค่าที (Independent-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
 (5) การวเิคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยใชว้ธีิการสรุปวเิคราะห์ขอ้มูล (Content Analysis) 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

6.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 64.19 อายุ

ระหวา่ง 30-39 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 มีการศึกษาใน ระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 150 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.77 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังาน ต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 

6.2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ 

ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบั
ความรู้ปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่น
ระดบัความรู้ต ่า จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 และมีความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่น
ระดบัความรู้สูง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.09 

6.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ผลการวิจัย พบว่า ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรม         

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ( X = 3.81) เม่ือพิจารณา แต่ละด้าน พบว่า ด้านสังคม อยู่ในระดับสูงสุด ค่าเฉล่ีย              

( X  = 4.04) รองลงมา คือ ดา้นเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ีย ( X = 3.84) และดา้นวฒันธรรม ค่าเฉล่ีย ( X = 3.76)  ตามล าดบั 

ส าหรับดา้นท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย ( X = 3.61)  
6.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิาน และความรู้ความเข้าใจหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ผลการวิจยั พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

6.5 ผลการวเิคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้ในการด าเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ผลการวจิยั พบวา่ ปัญหา/อุปสรรค เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั สภาพปัญหา/อุปสรรค 
คือ การใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย อยากมีอยากได ้ตกอยูภ่ายใตก้ระแสบริโภคนิยม มากท่ีสุด ส่วนขอ้เสนอแนะ เก่ียวกับ   
การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
กลุ่มตวัอยา่ง ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การแนะน า ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ มากท่ีสุด 
 

7. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย”์ สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี  

7.1 ด้านเพศ  
ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ทั้ งเพศชายและเพศหญิง มีระดับ

พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก และ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีเพศ ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสมศักด์ิ ตรงงาม (2553) ซ่ึง
ศึกษาวิจยัเร่ือง การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอลาดหลุมแกว้ 
จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของนันทิดา ค าเฮือน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนของพนักงานครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม จงัหวดั
ชลบุรี ท่ีพบว่า พนักงานครูท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอน
แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศท่ีต่างกนั มีความเอาใจใส่ และศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

7.2 ด้านอายุ  
ผลการวจิยั พบวา่ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ทุกช่วงอาย ุมีระดบัพฤติกรรมในการ

น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ อยูใ่นระดบัมาก และขา้ราชการกรมการคา้
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีอาย ุท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทศมนพร พุทธจนัทรา (2547) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ความ
คิดเห็นในการด าเนินชีวติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาขา้ราชการจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ อายุ
ท่ีต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นของขา้ราชการท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของนพพร เมธีอนนัตก์ุล (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง การน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต : กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีพบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุ
มากกว่ามีการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตมากกว่าลูกค้าท่ีมีอายุน้อย          
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอายท่ีุต่างกนั มีการรับรู้เร่ืองราว หรือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

7.3 ด้านการศึกษา  
ผลการวจิยั พบวา่ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ทุกระดบัการศึกษา มีระดบัพฤติกรรม

ในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก และขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีการศึกษา ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอ้ืองทิพย ์เกตุกราย (2551) ท่ีศึกษา
เร่ือง การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติประจ าวนัของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี ท่ีพบวา่ประชาชนในต าบลคลองพระอุดมท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวนัแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั  
ท าให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนั  

7.4 ด้านระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
ผลการวิจัย พบว่า ขา้ราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน           

ท่ีต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยูใ่น
ระดับมาก และข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีต่างกัน                  
มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิสูตร สุจิระกุล (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริษทั
ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก มีการบริหารงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ท าใหมี้ทกัษะ และความช านาญในการรับรู้และการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

7.5 ด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผลการวิจยั พบวา่ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก และขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา ราชแกว้ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตของพนักงานขบัรถโดยสาร
ประจ าทาง จากการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ
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งานวิจยัของวิไลพร วรจิตตานนท์ (2551) ท่ีไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจ และพฤติกรรมในการปฏิบติัตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลย ี   
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการปฏิบติัตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความรู้ความเขา้ใจท่ีต่างกนั ท าให้มีทศันคติ และกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ควรจดัให้มีการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

(2) กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ควรก าหนดนโยบาย ส่งเสริม และสนับสนุน การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ควรมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ให้มีการปฏิบติัตนตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาวิจัย ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนินชีวิต ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระทรวงพาณิชย ์เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างในการด าเนินชีวติวา่มีความเหมือนหรือความแตกต่างกนั หรือไม่ อยา่งไร 

(2) ควรศึกษาวิจัย ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวติ ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดง้านวจิยัท่ี
มีผลการศึกษาเชิงลึกมากข้ึน และสามารถน าขอ้มูลเชิงคุณภาพมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

(3) ควรศึกษาวิจัยรูปแบบในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยยดึหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดี ประกอบกับเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม เพ่ือน ามาเป็นตัวแบบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ใชเ้ป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ 

 

9. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า 

ตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ  ท่ีไดก้รุณาสละเวลา
อนัมีค่า เพ่ือใหข้อ้มูลและใหค้วามร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยใหก้ารศึกษาวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบนัระบบสารสนเทศไดถู้กน ามาใชใ้นธุรกิจการบิน โดยเฉพาะแผนกครัวการบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) ไดน้ าระบบสารสนเทศมาใชใ้นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัเสบียงทณัฑบ์นซ่ึงระบบดงักล่าวถกูควบคุมดูแลโดยกรม
ศุลกากร และน ามาใชใ้นการควบคุมการเบิกจ่ายวตัถุดิบในการผลิตอาหาร อุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองใชต้่าง ๆ บนเคร่ืองบิน 
ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชจึ้งตอ้งมีความเหมาะสมและสะดวกส าหรับผูป้ฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
และเป็นการลดขั้นตอนการท างานซ ้ าซอ้นภายในหน่วยงาน  
 
ค าส าคญั: การจดัการระบบสารสนเทศในครัวการบินไทย 
 

ABSTRACT 
 At present, information technology system is currently used in airline business especially in Catering 
Services of  Thai Airways International Public Company Limited. This systems has been controlled  by 
Customs and it is used for controlling  the disbursement of raw materials in food production, equipment as well 
as  service equipment used on aircraft. The information technology systems to be used must be appropriate and 
convenient for the practice to streamline operations and reduce the duplication of work within the agency. 
 
KEYWORDS:  Information Technology Management for Airline Catering 
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1. บทน า 
 นบัตั้งแต่ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไดปิ้ดตวัลงเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 ในเวลา 03.10 น.  
เป็นการแสดงวา่ปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีเคยปฏิบติัท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองทุกอยา่งไดย้ติุลง และเร่ิมไปปฏิบติัการยงั
ท่าอากาศยานแห่งใหม่ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป 
 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวงคมนาคม และเป็นสายการบิน
แห่งชาติท่ีรับผิดชอบกิจการบินพาณิชยท์ั้ งเส้นทางบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศ ก็ได้
ด าเนินการยา้ยฐานปฏิบติัการไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดว้ยเช่นกนัโดยแผนกต่าง ๆ ของบริษทัฯ ไดย้า้ยไป
ปฏิบติัการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามแผนภูมิการจดัแบ่งหน่วยงานฝ่ายครัวการบินไทย (2549)ไดแ้ก่ 
 1.  แผนกบริการลูกคา้ภาคพ้ืน (Ground Customer Services) 
 2.  แผนกบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Support Equipment Services) 
 3.  แผนกพาณิชยสิ์นคา้และไปรษณียภณัฑ ์(Cargo and Mail Services) 
 4.  แผนกซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Technical Services) 
 5.  แผนกครัวการบิน (Catering Services) 
 จากการท่ีแผนกต่าง ๆ ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดย้า้ยมาปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานแห่งใหม่น้ีไดมี้การจดัตั้งเป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) ข้ึน ซ่ึงความหมายของ 
“เขตปลอดอากร (Free Zone)” หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชกรรม หรือ
กิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีอากรส าหรับของท่ีน าเขา้ไปอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 
 สรุปไดว้า่ เขตปลอดอากร คือ เขตพ้ืนท่ีซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ และไดน้ าเขา้ไปไวใ้น
เขตปลอดอากรท่ีจดัตั้งข้ึน จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (2469) ซ่ึงหน่วยงานของการบินไทย
ทั้ง 5 แผนกท่ีกล่าวมาน้ี แผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยตรงท่ีสุด คือ “แผนกครัวการ
บิน (Catering Services)” เพราะเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งมีการน าของเขา้มาจากต่างประเทศทั้งท่ีเป็นของสายการบิน
บริษทัเอง และของสายการบินลูกคา้ ส่วนใหญ่เป็นเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง โดยน ามาเก็บไวใ้นคลงั
เสบียงทณัฑบ์นของครัวการบิน 
 การท่ีครัวการบินตอ้งน าเขา้ซ่ึงเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับสายการบินบริษทัและสายการ
บินลูกคา้เพ่ือน ามาใชบ้ริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินจากตน้ทางไปยงัปลายทางซ่ึงอยูน่อกราชอาณาจกัรไทย ถือวา่
เป็นการน าเขา้และส่งออก แต่เดิมเม่ือครัวการบินยงัปฏิบติัการอยูท่ี่ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ก็ไดป้ฏิบติั
ตามระเบียบวธีิปฏิบติัของกรมศุลกากรวา่ดว้ยคลงัเสียงทณัฑบ์น โดยการควบคุมเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง
ท่ีน าเขา้มาเก็บไวใ้นคลงัเสบียงทณัฑบ์น หรือน าออกจากคลงัเสบียงทณัฑบ์นข้ึนไปบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน 
จะใชว้ธีิตดัยอดเบิกจ่ายโดยการใชเ้อกสารควบคุม (Documents Control) 
 ต่อมาเม่ือครัวการบินยา้ยการปฏิบัติการมายงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพ้ืนท่ีของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไดถู้กก าหนดให้เป็นเขตปลอดอากร กรมศุลกากรไดก้ าหนดนโยบายให้ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัการ
น าเขา้ส่งออกในเขตปลอดอากรตอ้งเปล่ียนระบบการท างานจากงานเอกสารและระบบสารสนเทศ EDI มาเป็น
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ระบบ e-Customs (Paperless) (ไร้เอกสาร) ทุกราย ซ่ึงไดก่้อให้เกิดปัญหากบัผูป้ระกอบกิจการครัวการบิน ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิท่ีมี อยู ่3 ราย ไดแ้ก่ 
 1.  ครัวการบินไทย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  
 2.  ครัวการบิน บริษทั LSG Skychefsจ ากดั  
 3.  ครัวการบิน บริษทั บางกอกแอร์เคเตอร่ิง จ ากดั 
 ซ่ึงครัวการบินทั้ง 3 รายน้ี ก่อนท่ีจะยา้ยมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครัวการบินทั้งสามไดถู้กก าหนดให้
ตอ้งเขา้มาอยูใ่นเขตปลอดอากร และให้เปล่ียนระบบสารสนเทศการควบคุมคลงัเสบียงทณัฑบ์นจากระบบ EDI 
มาเป็นระบบ e-Customs (Paperless) ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีท่ี ฐิติพร วงศ์ไพฑูรย์
และ พ.ท.ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ (2548) เขียนบทความไว ้แต่ระบบ e-Customs (Paperless) ดังกล่าวกรม
ศุลกากรยงัไม่สามารถจดัตั้งใหร้ะบบใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าให้ครัวการบินไทยและผูป้ระกอบการครัวการบินอีก 
2 ราย ไม่สามารถเตรียมพร้อมในด้านก าลังคน , ตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีจะรองรับระบบ e-customs 
(Paperless) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพิธีการศุลกากรทางอิเลค็ทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร e-Customs (Paperless) ของ
กรมศุลกากร 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการน าระบบ e-customs (Paperless) มาใช้กบัครัวการบิน
ไทย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

3. การเข้าสู่ระบบพธีิการศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร e-Customs (Paperless)         

พิธีการศุลกากรทางอิเลค็ทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร e-Customs (Paperless) คืออะไร 
 e-Customs (Paperless) หรือศุลกากรอิเลค็ทรอนิคส์ เป็นระบบท่ีกรมศุลกากรน าเอาอิเลค็ทรอนิคส์ 
มาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนและการบริหารงานของศุลกากร โดยจะเป็นเร่ืองของระบบการให้บริการ (Front 
Office) คือ ระบบท่ีผา่นพิธีการน าเขา้เสบียงพสัดุหรือของใชส้ิ้นเปลือง ผ่านพิธีการส่งออกเสบียงพสัดุหรือของใช้
ส้ินเปลือง 
 ถา้เป็นเร่ืองของการน าเขา้ เสบียงพสัดุหรือของใชส้ิ้นเปลือง เรียกวา่ e-Import 
 ถ้าเป็นเร่ืองของการส่งออก เสบียงพัสดุหรือของใช้ส้ินเปลือง เรียกว่า e-Export ท่ี เรียกว่าเป็น
อิเลค็ทรอนิคส์ หมายถึง ระบบทั้งหมดท่ีออกมานั้นมีหลกัส าคญั 3 หลกั คือ 
 1.  การออกแบบระบบการท างานใหม่ทั้งหมดเพ่ือจะลดขั้นตอน โดยเฉพาะลดขั้นตอนทางกายภาพลง
มากท่ีสุด 
 2.  หลงัจากออกแบบระบบใหม่แลว้ ก็น าเอาอิเลค็ทรอนิคส์ ซ่ึงก็คือ การส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล
ในส่วนของสินคา้ ขอ้มูล Manifest ผา่นทางอิเลค็ทรอนิคส์ทั้งหมด 
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 3.  เม่ือขอ้มูลทั้งหลายเขา้มาอยูใ่นระบบเรียบร้อยแลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ระดาษ (Paperless) คือ เป็น
การส่งขอ้มูลทางอิเล็คทรอนิคส์เพ่ือผ่านพิธีการโดยไร้เอกสาร ดงันั้นเร่ืองของการน าเขา้และการส่งออกเสบียง
พสัดุหรือของใชส้ิ้นเปลืองจะใชร้ะบบอิเลค็ทรอนิคส์ทั้งหมด 
 ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิคส์ (e-Customs) ตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 
116/2549 และระเบียบกรมศุลกากรท่ี 41/2549 มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ตอ้งมีผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 
 1.1  ผูผ้า่นพิธีการศุลกากร (ผูน้ าเขา้-ส่งออก) 
 1.2  ตวัแทนออกของ 
 1.3  ผูรั้บผิดชอบการบรรจุ 
 1.4  ตวัแทนผูร้ายงานยานพาหนะเขา้-ออก 
 1.5  ธนาคารศุลกากร (Customs Bank) 
 1.6  เคาน์เตอร์บริการ 
 ส าหรับครัวการบินไทยถือว่า เป็นผูป้ระกอบการในขอ้ 1.4 คือ ตวัแทนผูร้ายงานยานพาหนะเขา้-
ออก บริเวณเขตปลอดอากรครัวการบินไทย 
 2.  ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบ e-Customs 
 2.1  ผูป้ระกอบการ (ครัวการบินไทย) ประสงคจ์ะรับ-ส่ง ขอ้มูลและลงลายมือช่ืออิเลค็ทรอนิคส์เอง 
ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
  - จดัหา Software, VANS – Value Network Services (การเช่ือมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เขา้ดว้ยกนั) และใบรับรองลงลายมืออิเลค็ทรอนิคส์ 
  - ลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 20/2550 ณ ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษกลุ่มงาน
มาตรฐาน-พิธีการและราคา หรือฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักหรือส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรทุกแห่ง 
โดยตอ้งกรอกแบบ “ค าขอลงทะเบียนผูผ้า่นพิธีการศุลกากรทางอิเลค็ทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร” 
  - ทดสอบการรับ-ส่ง ขอ้มูลพร้อมจดัส่งรายงานตามแบบท่ีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารก าหนด 
  -  เม่ือผูป้ระกอบการผ่านการทดสอบเรียบร้อยแลว้ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารจะออกรหสัจริง (EDI User) ใหส้ าหรับใชใ้นการรับ-ส่ง ขอ้มูลเขา้สู่ระบบ e-Customs 
 3.  ผูป้ระกอบการทุกราย ตอ้งยืน่แบบค าขอเป็นผูผ้า่นพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร 
ตามแนบทา้ยประกาศ ต่อฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือต่อฝ่าย
บริหารงานทัว่ไปส านกังานศุลกากรหรือด่านศุลกากรก็ได ้เพ่ือตรวจสอบหลกัฐานและพิจารณาอนุมติั 
 

4. ปัญหาและข้อขัดข้องในการจัดการระบบสารสนเทศในคลังเสบียงทัณฑ์บนของครัวการบินเพื่อ
รองรับระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากร 

โดยปกติการน าเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง ไม่วา่จะน าเขา้มาจากต่างประเทศหรือภายในประเทศ 
เขา้เก็บในคลงัเสบียงทัณฑ์บน หรือในเขตปลอดอากรครัวการบิน จะไม่ค่อยมีปัญหาในการน าเขา้เท่าใดนัก 
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเกิดจากการน าของออกนอกเขตปลอดอากรไปบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน ซ่ึง
ปัญหาดงักล่าวคือ  
 จากเดิมท่ีครัวการบิน บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไดป้ฏิบัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
(ดอนเมือง) กฎระเบียบของกรมศุลกากรท่ีครัวการบินไดป้ฏิบติัมาโดยตลอด คือ กฎระเบียบเก่ียวกบัคลงัเสบียง
ทณัฑบ์น โดยขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การน าของเขา้มาจากต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นของบริษทั และของสายการ
บินลูกคา้ เช่น การน าเขา้วตัถุดิบส าหรับปรุงอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองด่ืม หรืออุปกรณ์การบริการบน
เคร่ืองบินโดยผ่านพิธีการศุลกากร จะด าเนินการโดยใชเ้อกสารใบขนสินคา้แบบ กศก.99/1 น าของออกจากอากาศ
ยานมาเก็บไวใ้นคลงัเสบียงทณัฑบ์น และท ารายงานแจง้ใหเ้จา้พนกังานศุลกากรท่ีก ากบัคลงัเสบียงทณัฑบ์นท่ีครัว
การบินไทยได้ทราบว่า ของท่ีน าเขา้มานั้ นมีอะไรบ้างโดยครัวการบินไทยจะส่งเอกสารของน าเขา้ให้กับเจ้า
พนกังานศุลกากร และจะบนัทึกขอ้มูลของท่ีน าเขา้ลงในระบบสารสนเทศของครัวการบินไทย และทุกส้ินเดือนท่ี
จะท ารายงานการรับเขา้เป็นเอกสาร และส่งขอ้มูลใหก้รมศุลกากรโดยผา่นระบบ EDI 
 เม่ือเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศไดถู้กน าเขา้มาในคลงัเสบียงทณัฑบ์น
แลว้ หน่วยงานของครัวการบินไทยท่ีดูแลคลงัเสบียงทัณฑ์บนได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนการผลิตและจดัหาสินคา้ 
แผนกคลงัทณัฑบ์น ก็จะใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้ Warehouse Management System-WMS มาใชใ้นการดูแลรับ
เสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง จดัเก็บ ส่งเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองข้ึนเคร่ืองบิน ตลอดจนจดัท ารายงาน
เสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง 
 ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS) เป็นระบบท่ีครัวการบินไทยได้
น ามาใชใ้นการบริหารขอ้มูลคลงัสินคา้หรือคลงัเสบียงทณัฑ์บน เพ่ือให้มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ระบบดงักล่าวจะประกอบดว้ยระบบงานหลกั คือ 

1.  RECEIVING หรือการรับมอบหรือรับของ เม่ือรับของเข้ามาในคลังเสบียงทัณฑ์บนก็จะมีการ
ตรวจสอบและบนัทึกจ านวนของท่ีไดรั้บลงในระบบสารสนเทศของครัวการบินไทยทนัที และดว้ยสาเหตุท่ีเสบียง
พสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีไดรั้บมานั้นมาจากต่างสถานท่ีกนัทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ อีกทั้งการ
ขนส่ง การบรรจุหีบห่อก็แตกต่างกัน ลกัษณะท่ีแตกต่างกันเหล่าน้ีย่อมท าให้รายละเอียดในการรับของย่อม
แตกต่างกนัออกไปดว้ย  การจดัท าเอกสารรับเขา้และการด าเนินกรรมวิธีแรกรับท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง ยอ่มท าให้
จ านวนของเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีไดรั้บมานั้นถูกตอ้ง สามารถน าไปรายงานให้เจา้หนา้ท่ีศุลกากรได้
ทนัที 

2.  PUTAWAY หรือ การจดัเก็บ คือ การน าเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีรับเขา้มาไปจดัเก็บยงั
สถานท่ีและต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้

3.  STORAGE หรือ การเก็บเขา้คลงั ไดแ้ก่ การขนยา้ยเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีไดรั้บมาเขา้ไป
เก็บยงัต าแหน่งท่ีก าหนดและจดัวางไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ รวมถึงการบนัทึกเอกสารเก็บรักษาของท่ีน ามาเก็บไว ้  

4.  TRANSFER หรือ การโอนยา้ย ไดแ้ก่ การโอนยา้ยเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองจากคลงัเสบียง
ทณัฑ์บน ไปยงัหน่วยผลิตอาหาร หรือส่งไปยงัสถานีต่างประเทศของบริษทั หรือส่งกลบัคืนให้กบัสายการบิน
ลูกคา้ 
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5.  REPLENISHMENT หรือ การเติมเต็ม ไดแ้ก่ การท่ีเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองในคลงัเสบียง
ทณัฑ์บน ทั้งท่ีเป็นของสายการบินไทยหรือของสายการบินลูกคา้ไดล้ดจ านวนหรือหมดลง ครัวการบินไทยก็
จะแจง้ไปยงัหน่วยเก่ียวขอ้งหรือสายการบินลูกคา้ เพ่ือใหจ้ดัหามาเติมใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้

6.  PICKING หรือ การน าออกจากท่ีเก็บ ไดแ้ก่ การน าเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองออกจากท่ีเก็บ
เพ่ือน าไปปรุงอาหาร หรือน าไปจดัเพ่ือน าข้ึนบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินของบริษทัและของลูกคา้ โดยการน า
ออกจากท่ีเก็บจะตอ้งท าการตดัยอดเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐาน 

7.  DESPATCH หรือ การจดัส่งของออกไปจากคลงัเสบียงทณัฑบ์น ไดแ้ก่ การน าเสบียงพสัดุและของ
ใชส้ิ้นเปลืองไปข้ึนเคร่ืองบินเพ่ือบริการผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งท่ีเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์
บริการบนเคร่ืองบินต่าง ๆ  

จากระบบงานหลกัขา้งตน้จะเห็นว่า ระบบจดัการคลงัสินคา้เป็นระบบท่ีสามารถดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในคลงัเสบียงทณัฑบ์นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครัวการบินไทยจึงไดน้ าระบบจดัการคลงัสินคา้มาใช ้เน่ืองจาก
แต่เดิมครัวการบินไทยจะใชร้ะบบสตอ๊กการ์ดในการตดัยอดเบิกจ่ายเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง ท่ีไดรั้บมา
จากต่างประเทศและภายในประเทศ หรือน าออกไปบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินท่ีเป็นสายการบินของบริษทัและ
สายการบินลูกคา้ ซ่ึงการตดัยอดเบิกจ่ายแต่ละคร้ังจะใชเ้วลามากในการปฏิบติังานและไม่สะดวกในการตรวจนบั
แต่ละเดือน เพราะเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองมีมากมายหลายรายการ ทั้งท่ีเป็นของสายการบินไทย และสาย
การบินลูกคา้ ท าให้การรายงานยอดคงเหลือของสินคา้คงคลงัต่อศุลกากรแต่ละเดือนชา้กวา่ก าหนดทุกคร้ัง ครัว
การบินไทยจึงน าระบบจัดการคลงัสินคา้เขา้มาบริหารจัดการคลงัเสบียงทัณฑ์บนของครัวการบินไทย โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คือ 
 1.  ลดระยะเวลาในการปฏิบติังานใหส้ิ้นลง 
 2.  ลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากท่ีสุด 
 3.  สร้างความมัน่ใจให้กบัสายการบินบริษทั และสายการบินลูกคา้ในความถูกตอ้งของจ านวนเสบียง
พสัดุ และของใชส้ิ้นเปลือง 
 4.  สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวนัให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งการปฏิบติังาน ทั้งการรับเขา้และจ่าย
ออก 
 5.  สามารถวางแผนอยา่งต่อเน่ืองในการควบคุม และรักษาระดบัการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
บริหารท่ีเกิดประสิทธิภาพคุม้ค่าในธุรกิจของบริษทัและของลูกคา้ 

เม่ือครัวการบินไทยไดน้ าระบบจดัการคลงัสินคา้เขา้มาในการบริหารจดัการคลงัเสบียงทณัฑ์บนของ
ครัวการบินไทยแลว้ ประโยชน์ท่ีครัวการบินไทยไดรั้บจากการใชร้ะบบดงักล่าว ไดแ้ก่ 
 1.  ความถูกตอ้งของสินคา้คงคลงั และการท างานในคลงัเสบียงทณัฑบ์น 
 2.  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ และพฒันาระบบการเติมเตม็สินคา้ 
 3.  ท าใหย้อดรวมของสินคา้คงคลงันอ้ยท่ีสุด 
 4.  ลดจ านวนสินคา้คงคลงั และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
 5.  ใชว้งจรการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด และสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดใ้นทนัที 
 6.  ท าใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการท างาน 
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 7.  เกิดประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ีในคลงัสินคา้ใหม้ากท่ีสุด 
จากขั้นตอนปฏิบติังานในคลงัเสบียงทณัฑบ์นดงักล่าวขา้งตน้ ปกติแผนกคลงัทณัฑบ์นของครัวการบิน

ไทยจะตอ้งรายงานขอ้มูลการเบิกจ่ายของในคลงัเสบียงทณัฑบ์นให้แก่กรมศุลกากรเป็นรายวนัและเป็นรายเดือน
ตามปกติโดยระบบ EDI แต่ปัจจุบนัหลงัจากท่ีครัวการบินไดย้า้ยมาปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้
จดัตั้งครัวการบินอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นดินแดนต่างประเทศท่ีปลอดจากภาระภาษีอากร
ซ่ึงอยู่ในประเทศไทย กรมศุลกากรไดก้ าหนดให้ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้ส่งออกทุกรายในเขต
ปลอดอากรจะตอ้งเปล่ียนระบบการท างานจากงานเอกสารและระบบสารสนเทศ EDI มาเป็นระบบ e-Customs 
(Paperless) (ไร้เอกสาร) ซ่ึงการเปล่ียนมาใชร้ะบบe-Customs (Paperless) (ไร้เอกสาร) นั้น ไดก่้อให้เกิดปัญหากบั
ครัวการบินไทยหลายประการ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

ปัญหาของครัวการบินไทยท่ีมีต่อระบบ e-Customs (Paperless) 
 1.  ระบบ e-Customs Paperless ไดร้ะบุให้ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรครัวการบินตอ้งท าขอ้มูลค า
ร้องขอน าของออกจากอารักขาศุลกากร โดยส่งขอ้มูลทางอิเลค็ทรอนิคส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ทุกคร้ังเป็นรายวนั ซ่ึงไดส้ร้างปัญหาในการปฏิบติังานของครัวการบินไทยคือ 
 - ในแต่ละวนัมีเท่ียวบินหลายเท่ียวบิน (ประมาณ 200 เท่ียวบินต่อวนั) หากตอ้งมาท ารายงานทุกคร้ัง
วา่ มีเสบียงพสัดุหรือของใชส้ิ้นเปลืองอะไรบา้งท่ีน าออกไปจากเขตปลอดอากรครัวการบินทุกเท่ียวบิน จะเกิด
อุปสรรคในการท างาน เช่น พนักงานไม่เพียงพอท่ีจะท ารายงานทุกวนั เพราะรายละเอียดในแต่ละเท่ียวบินมี
จ านวนมาก 
 - เกิดการท างานซ ้ าซ้อน เน่ืองด้วยแผนกคลังทัณฑ์บนของครัวการบินไทย ได้ท ารายงานการ
เบิกจ่ายเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีมีการเบิกออกไปทุกเท่ียวบินในระบบสารสนเทศของครัวการบินไทย
อยูแ่ลว้ และตอ้งรวบรวมรายงานส่งให้กรมศุลกากรทุกเดือน หากตอ้งมากรอกขอ้มูลเพ่ือน าส่งใหก้รมศุลกากรอีก
คร้ัง ก็เท่ากบัเป็นการท างานซ ้ าซอ้น 
 2.  การท่ีระบบ e-Customs (Paperless) (ไร้เอกสาร) ของกรมศุลกากรยงัไม่สามารถใชง้านไดส้มบูรณ์
เตม็ท่ี ตลอดจนการรายงานการขอน าของออกจากอารักขาศุลกากร ครัวการบินไทยจะตอ้งรายงานโดยผา่นบุคคล
ท่ีเป็นส่ือกลางผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูลอิเล็คทรอนิคส์ (Value Added Network Services – VANS) หรือ Gateway 
ก่อนเขา้สู่ระบบของกรมศุลกากรซ่ึงการส่งขอ้มูลแต่ละคร้ังไปให้กรมศุลกากร ครัวการบินไทยตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
หรือค่าท าธุรกรรม ดงัน้ี 
 2.1   อตัราเร่ิมตน้ 1-2 5Kbytes แรก จะเรียกเก็บในอตัรา 25 บาท Kbytes ต่อไปเรียกเก็บในอตัรา 
Kbytes ละ 1 บาท อตัราค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 300 บาท  
 2.2   ถา้ไม่มีอตัราเร่ิมตน้ จะเรียกเก็บอตัรา Kbytes ละ 1.50 บาท อตัราค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 300 
บาท 
 ตามท่ีครัวการบินไทยตอ้งบริการดา้นเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง รวมถึงอาหารใหแ้ก่สายการบิน
ของบริษทั และสายการบินลูกคา้วนัละหลายร้อยเท่ียวบิน ครัวการบินไทยก็ตอ้งส่งขอ้มูลให้กบักรมศุลกากรเป็น
จ านวนมากในแต่ละวนั หากระบบสารสนเทศของครัวการบินไทยสามารถเช่ือมต่อกับระบบ e-Customs 
(Paperless) (ไร้เอกสาร) ของกรมศุลกากรได้โดยตรง ก็จะช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้งส่งขอ้มูลผ่าน
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บุคคลท่ีเป็นส่ือกลางผู ้ให้บริการส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Value Added Network Services – VANS) หรือ 
Gateway ก่อนเขา้สู่ระบบสารสนเทศของกรมศุลกากร 
 3.  นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีตอ้งส่งให้กรมศุลกากรทุกเท่ียวบินเป็นรายวนั ยงัมีปัญหาอ่ืนกบัครัวการบินไทย 
คือ 
 3.1  ขอ้มูลในระบบ e-Customs (Paperless) มีมากเกินไป เช่น 
  - ตอ้งแจง้รายละเอียดว่า เสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองอะไรบ้างท่ีน าออกมาเขตปลอด
อากรครัวการบิน 
  - เสบียงพสัดุและของใช้ส้ินเปลืองท่ีน าออกไปมีจ านวนเท่าใด จะน าไปไหนและน าเขา้มา
ตั้งแต่เม่ือใด 
 3.2  บางคร้ังขอ้มูลของเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองท่ีน าออกจากเขตปลอดอากรครัวการบินมี
จ านวนมาก ไม่สามารถจะส่งขอ้มูลไดค้รบ เน่ืองจากระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรไม่สามารถ
รับขอ้มูลไดห้มด ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ย จะตอ้งใชเ้วลามากในการกรอกขอ้มูล ดงันั้นหากตอ้ง
ส่งขอ้มูลทุกเท่ียวบินและทุกวนั จะไม่สามารถกระท าไดท้นัในแต่ละวนั 
 4.  การก าจดั หรือท าลายเศษวสัดุ หรือของท่ีเสียหาย หรือของท่ีใชไ้ม่ได ้หรือของท่ีไม่ไดใ้ชใ้นแต่ละวนั 
ซ่ึงของเหล่าน้ีจะมีเป็นจ านวนมากในครัวการบินไทย เช่น เศษขยะ หรือ เศษอาหารท่ีเหลือจากการผลิตอาหาร  
เศษขยะท่ีน าลงมาจากเคร่ืองบิน  หากจะด าเนินการก าจดั, ท าลายส่ิงของเหล่าน้ีตอ้งใบค าร้องขอน าไปท าลายทุก
เท่ียวบินและตอ้งส่งขอ้มูลทางอิเล็คทรอนิคส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรดว้ย เป็นการเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงแต่เดิมคลงัเสบียงทัณฑ์บนท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ไม่ตอ้งใช้ใบค าร้องขอน าไป
ท าลายแต่อย่างใด เพียงแต่แจง้ให้เจา้พนักงานศุลกากรประจ าคลงัเสบียงทัณฑ์บนทราบว่า จะมีการน าของไป
ท าลายหรือก าจดัเท่านั้น  
 

5. สรุป 
 1.  ระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรยงัไม่สามารถเช่ือมตรงกบัครัวการบินไทยได ้ท าให้
ครัวการบินไทยไม่สามารถส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเขา้-ส่งออก ทุกเท่ียวบินทุกวนัให้กบักรมศุลกากรไดโ้ดยตรง 
ตอ้งท าการส่งขอ้มูลผ่านบุคคลท่ีเป็นส่ือกลางผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูลอิเล็คทรอนิคส์ (Value Added Network 
Services – VANS) หรือ Gateway ก่อนเขา้สู่ระบบของกรมศุลกากรก่อนทุกคร้ัง ท าให้ครัวการบินไทยตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการส่งขอ้มูลผา่นเป็นจ านวนมากในแต่ละเดือน 
 2.  การส่งขอ้มูลใหก้รมศุลกากรทุกวนั ท าใหเ้กิดการซ ้ าซอ้นในการท างานภายในครัวการบินไทยเพราะ
โดยปกติครัวการบินไทยก็ไดร้ายงานการน าเขา้ส่งออกซ่ึงเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองออกจากเขตปลอด
อากรครัวการบินโดยระบบสารสนเทศของการบินไทยใหก้รมศุลกากรเป็นประจ าทั้งแบบรายวนัและรายเดือนอยู่
แลว้ แต่ตอ้งมาส่งขอ้มูลให้เขา้ระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรอีกคร้ังหน่ึงทั้งเป็นแบบรายวนัและ
รายเดือนเช่นกนั เท่ากบัเป็นการท างานช้ินเดียวกนัถึง 2 คร้ัง 
 3.  บุคลากรของครัวการบินไทยท่ีมีความสามารถดา้นสารสนเทศ มีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะส่งขอ้มูล
ใหก้บักรมศุลกากรได ้
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 4.  จ านวนเท่ียวบินในแต่ละวนัมีหลายเท่ียวบิน ท าให้ไม่สามารถส่งขอ้มูลให้กรมศุลกากรไดค้รบทุก
เท่ียวบินในแต่ละวนั 
 5.  ข้อมูลในระบบ e-Customs (Paperless) ท่ีกรมศุลกากรให้ครัวการบินไทยรายงานทุกวนันั้ น มี
รายละเอียดขอ้มูลของท่ีตอ้งกรอกมากเกินไป ครัวการบินไทยไม่สามารถรายงานใหค้รบทุกขอ้มูลได ้เพราะในแต่
ละเท่ียวบินจะมีรายละเอียดจ านวนมาก 

จากปัญหาขา้งตน้ จึงขอเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 1.  ครัวการบินไทยควรพฒันาระบบสารสนเทศของครัวการบินไทย และพฒันาบุคลากรดา้นสารสนเทศ
ให้เพียงพอส าหรับการรองรับระบบ e-Customs (Paperless) ดงักล่าว หากสามารถพฒันาระบบสารสนเทศและ
บุคลากรให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างเต็มท่ีก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตอ้งส่งขอ้มูลผ่านบุคคลท่ีเป็นส่ือกลางผู ้
ใหบ้ริการรับส่งขอ้มูลอิเลค็ทรอนิคส์ (Value Added Network Services-VANS) หรือ Gateways ได ้
 2.  ข้อมูลในระบบ e-Customs (Paperless) ควรจัดท าให้กระชับและสั้ นลง ไม่ให้มีรายละเอียดมาก
เกินไป 
 3.  การส่งขอ้มูลให้กรมศุลกากรโดยระบบสารสนเทศจากครัวการบินไทย ควรส่งขอ้มูลเขา้ไปยงักรม
ศุลกากรโดยตรง และให้เจา้พนกังานศุลกากรท่ีก ากบัครัวการบินไทยเป็นผูค้อยตรวจตราผ่านระบบ (Monitor)วา่
ขอ้มูลท่ีส่งให้กรมศุลกากรนั้นถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ จะเป็นการช่วยลดเวลาในการปฏิบติังานทั้งของครัวการ
บินไทย และเจา้พนกังานศุลกากรผูก้  ากบัคลงัเสบียงทณัฑบ์นดว้ย 
 4.  ครัวการบินไทยควรติดตั้งระบบ RFID (Radio Frequency Identification Data) ส าหรับการน าเข้า
ส่งออกซ่ึงเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองในเขตปลอดอากรครัวการบิน 
 ตามปกติกิจกรรมโลจิสติกส์ตอ้งการความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  าในระดับสูง การแลกเปล่ียน
สารสนเทศจึงมีความจ าเป็นโดยเฉพาะระบบเครือข่ายการติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัในการจดัการคลงัเสบียง
ทณัฑบ์น ซ่ึงตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในระบบ เช่น การบนัทึกขอ้มูลการน าเขา้และส่งออกของเสบียง
พสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองเขา้ในเขตปลอดอากรครัวการบินและขอ้มูลดงักล่าวก็ไปบนัทึกเขา้กบัระบบสารสนเทศ
ของกรมศุลกากรดว้ยเช่นกนั ดงันั้นการน าระบบน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ซ่ึงจะเนน้
ประสิทธิภาพขอ้มูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งมอบแบบทันเวลา (Just in time) และควบคุมการจัดเก็บ
เสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของครัวการบินไทย 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาและขอ้ขดัแยง้ในการจดัการระบบสารสนเทศในคลงัเสบียงทณัฑ์บนของครัวการบินไทย 
เพื่อรองรับระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรนั้น สามารถสรุปแนวทางการแกปั้ญหาหลกัใหญ่ๆ ก็
คือ 
 1.  ควรมีการพฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระหวา่งครัวการบินไทยกบักรมศุลกากรโดยให้ระบบ 
RFID ของครัวการบินไทยเช่ือมต่อไดโ้ดยตรงกบัระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากร 
 2.  ครัวการบินไทยการพฒันาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในระบบสารสนเทศใหม้ากข้ึน 
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 3.  หากครัวการบินไทยติดตั้งระบบ RFID ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยท่ีสุดในปัจจุบัน การ
ปฏิบติังานก็จะรวดเร็วและประหยดัเวลา เพราะเพียงอ่านขอ้มูลจากตวัป้ายก็จะท าให้ทราบขอ้มูลทั้งหมด และ
ระบบ RFID ก็เป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปทัว่โลก เหมาะกบัใชต้รวจสอบเสบียงพสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองทุกชนิดท่ี
น าเขา้มาและน าออกไปจากคลงัเสบียงทณัฑ์บน ทั้งท่ีเป็นของสายการบินของบริษทัหรือสายการบินลูกคา้ เพื่อ
เป็นการประหยดัเวลาในการท างานซ ้ าซอ้น หรือลดการท างานดา้นเอกสาร และยงัตรงกบัวตัถุประสงคข์องกรม
ศุลกากรท่ีตอ้งการใหร้ะบบการปฏิบติังานในเขตปลอดอากรครัวการบินเป็นระบบ Paperless ดว้ย 
 ในปัจจุบันเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากรก็ได้ติดตั้ งตัวอ่าน RFID ไวท่ี้
ทางเขา้ออกของท่าอากาศยาน หรือจุดผา่นเขา้ออก (Checking Post) ของเขตปลอดอากรทุกจุด ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ 
เช่น ผูป้ระกอบการน าเข้า-ส่งออกก็ได้ใช้บริการในระบบน้ีอยู่แล้ว ส าหรับครัวการบินไทยหากต้องการจะ
พฒันาการประกอบการให้ทนัสมยั สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ได ้ก็ควรจะตอ้งลงทุนในดา้นการ
ติดตั้งระบบ RFID ดงักล่าว ถึงแมจ้ะมีการลงทุนสูงแต่เพ่ือการแข่งขนัในยคุปัจจุบนัและครัวการบินไทยก็พร้อม
ในทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้นเงินทุนและบุคลากร นอกจากน้ี บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ก็เป็นหน่วยงานหน่ึง
ของกระทรวงคมนาคม และการติดตั้งระบบดงักล่าวก็เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงเท่ากบั
เป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานและท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจตามหลกั Customer Relationship Management 
จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาส าหรับครัวการบินไทยในเร่ืองการติดตั้งระบบดงักล่าว เพียงแต่อาจตอ้งใชเ้วลาในการ
อนุมติังบประมาณเท่านั้น 
 โดยปกติหัวใจส าคญัของโลจิสติกส์ คือ การน าระบบสารสนเทศมาจัดการประสานงานบูรณาการ
เพ่ือใหเ้กิดการไหลของขอ้มูลจากตน้น ้ าไปยงัปลายน ้ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการน าระบบ RFID มาใชใ้นครัวการ
บินไทย ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบติังานภายในองคก์รแลว้ ยงัเป็นการท าให้ลูกคา้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด และระบบ RFID ยงัสามารถรองรับระบบ e-Customs (Paperless) กับกรมศุลกากรได้ด้วยซ่ึง                
สมประสงคด์งัความตอ้งการทั้งของครัวการบินไทยและกรมศุลกากร (Win Win) ดว้ยกนั 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้
จ านวนผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ตจ านวนคร้ังท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือ
ส าราญ  ระยะเวลาการท่องเท่ียว ชนิดของโปรแกรมท่องเท่ียว การเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของท่ีระลึกและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพักภูเก็ต โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ 
นกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติ จ านวน 400 คน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ท่าเรือแวะพกัภูเก็ต จงัหวดั ภูเก็ต
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี พ.ศ.  2559 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี   ร้อยละ  

ผลการวิจยัพบว่า  นักท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ตมี
สัดส่วนเป็นเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง  21-60 ปี มีระดบัการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีอยูใ่นช่วง 30,000-49,999 ดอลล่าห์สหรัฐ นิยมเดินทางท่องเท่ียวกนัเป็นคู่ โดย
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวเรือส าราญเป็นคร้ังท่ีสามและเดินทางมาท่องเท่ียว
ภูเก็ตเป็นคร้ังแรก ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเรือส าราญส่วนใหญ่เลือกโปรแกรมการท่องเท่ียว
โปรแกรม Phuket Tour and shopping และ Phuket Highlights เม่ือสอบถามถึงระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวในภูเก็ต พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและนักท่องเท่ียวอยากจะเดินทางกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ าในอนาคต 
 
ค าส าคญั: เรือส าราญ, การท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research included the investigation of international cruise tourists’ demographic 
and traveling behaviors in Phuket. Also, the influence on certain behaviors such as gender, age, education 
levels, incomes, number of travel companion, length of stay, travel frequency, types of tourism activities, 
number of repeated tourists, souvenirs’ expenditure behaviors and traveling satisfaction of Phuket Port of Call.  
The data was collected from international cruise tourists at Phuket Port of Call during January 2016 to March, 
2016 via questionnaires, and they were analyzed by the automated statistic software. Other statistical methods 
for analyzing the data were Frequency Distribution and Percentage. 

It was found that the number of international cruise tourist was almost equally between men and 
women, with the age between 21-60 years. Most of respondents had earned at least university degree. The 
annual income of the cruise tourists is about 30,000-49,000 US dollars. The international cruise tourists 
travelled with their couples. They have experienced in travelling on the cruise and this is their first time in 
Phuket Port of Call. Phuket Tour and Shopping and Phuket Highlights were the popular program.  The cruise 
tourists are satisfied with their trip and Phuket is become the repeated destination in the future.  

 
KEYWORDS: Cruise, Tourism 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมหลกัของชาติท่ีน าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทยเป็น
จ านวนมหาศาลในแต่ละปี  ซ่ึงองค์การการท่องเท่ียวโลก (WTO) ไดค้าดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวเดินทางระหวา่งประเทศจากทัว่โลกเพ่ิมข้ึน 1,500 ลา้นคน (สมาคมการตลาดท่องเท่ียวไทย, 2555) 
และรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วระดบัตน้ ๆ คือ การท่องเท่ียวเรือส าราญ  

ธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญถือเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีอตัราการ
ขยายตวัและเติบโตเร็วท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ๆ โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 7.6 
ต่อปี (CLIA, 2012 ;Sun et al., 2011b) ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากจ านวนนกัท่องเท่ียวเรือส าราญซ่ึงคาดการณ์วา่ในปี ค.ศ. 
2014 จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเรือส าราญจ านวน 21.70 ลา้นคน (CLIA, 2013) จ านวนการสั่งต่อเรือส าราญ ขนาด
ของเรือส าราญท่ีใหญ่ข้ึนเพ่ือรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน (Weaver, 2005a, 2005b) โดยในปี 2013 จ านวน
เรือส าราญทัว่โลกมีจ านวน 393 ล า ส าหรับปี ค.ศ. 2014-2018 คาดการณ์วา่จะมีการต่อเรือส าราญอีกจ านวน 46 ล า
(CLIA, 2014)  และมีการสร้างท่าเรือแวะพกัเพ่ิมมากข้ึนตามเมืองท่าต่าง ๆ ทัว่โลก โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มหลกัท่ี
นิยมเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือส าราญมีภูมิล าเนาอยูใ่นทวปีอเมริกาเหนือ มีช่วงอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป และมีรายได้
สูงกวา่ 40,000 ดอลล่าห์สหรัฐต่อปี (FCCA, 2012)  

ส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้ งอยู่ในแถบทวีป
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีท่องเท่ียวในเอเชียถือเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีบริษทัเรือส าราญใหค้วามสนใจใน
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การท าตลาดและเป็นเสน้ทางการท่องเท่ียวใหม่ท่ีบริษทัเรือส าราญจ านวนมากน าเรือของมาล่องในแถบน้ี โดยในปี 
2016 มีการคาดการณ์วา่จะมีเรือส าราญจ านวน 60 ล ามาให้บริการกบันักท่องเท่ียว ซ่ึงจะน านักท่องเท่ียวจ านวน
กวา่ 3.1 ลา้นคนมาท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย (CLIA, 2016) ดงันั้นประเทศไทยจึงกลายเป็นหน่ึงในจุดแวะพกัใน
เส้นทางการท่องเท่ียวของบริษทัเรือส าราญในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแวะพกัของ
ประเทศไทยท่ีใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวเรือส าราญไดแ้ก่ ท่าเรือแวะพกัแหลมฉบงั ท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ท่าเรือแวะ
พกัเกาะสมุยเป็นตน้ ซ่ึงจากขอ้มูลแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีผา่นท่าเรือภูเก็ตในปี พ.ศ. 2542-2551 พบวา่จ านวน
นกัท่องเท่ียวเรือส าราญมีอตัราแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนทุกปี โดยในแต่ละปีจะมีจ านวนเรือเขา้มาเทียบท่ายงัท่าเรือภูเก็ตปี
ละไม่น้อยกว่า 30 ล า โดยในปี พ.ศ. 2549 มีจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตสูงถึง 
199,690 คน และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัเรือส าราญส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสูง 
(อา้งถึงใน นครินทร์,2554) ประกอบกบันโยบายของประเทศไทยตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ซ่ึงต้องการพฒันาการท่องเท่ียวเรือส าราญและท่าเรือแวะพกัต่างๆในประเทศไทยอีกทั้ งยงั
ตอ้งการขยายฐานตลาดนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีและวางแผนรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีในอนาคต ดงันั้นขอ้มูลเก่ียวกบั
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเรือส าราญจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากในการน ามาใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจวางแผนปรับปรุง
และพฒันาท่าเรือแวะพกั อีกทั้ งมีงานวิจัยจ านวนน้อยช้ินท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเรือส าราญ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการศึกษา  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคญัของนักท่องเท่ียวกลุ่มเรือส าราญกลุ่มน้ีและน ามาสู่
การศึกษาในคร้ังน้ี  โดยการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือแวะ
พกัภูเก็ตซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเรือส าราญเพื่อน าไปปรับปรุง
และพฒันาการบริการดา้นต่าง ๆ และเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือ
แวะพกัภูเก็ต    
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                              
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต 
โดยในงานศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือหลกัในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire)   

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางท่องเท่ียวเขา้มาใน

ประเทศไทย ณ ท่าเรือแวะพกัภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ระหวา่งเดือน  มกราคม ถึง มีนาคม ปี พ.ศ.  2559 จ านวน 60,748 
คน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางแสดงจ านวนตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95%  ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 383 ราย เพ่ือเป็นการป้องกนัความผิดพลาดจากการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดการจัดเก็บแบบสอบถามไวเ้ป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
       ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และปัจจยัการ
เดินทางท่องเท่ียว ประกอบด้วย จ านวนผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมา ระยะเวลาการท่องเท่ียวและชนิดของ
โปรแกรมท่องเท่ียว 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อายุ 

ระดบัการศึกษา 
รายได ้

 

ปัจจัยการเดนิทางท่องเทีย่ว 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง 
จ านวนคร้ังท่ีมา 

ระยะเวลาการท่องเท่ียว 
ชนิดของโปรแกรมท่องเท่ียว 

การกลบัมาเท่ียวซ ้า 
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 

 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือ
ส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือแวะพกัภูเกต็ 
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      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี
หน่ึงเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเร่ือง เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายได ้ของนักท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติ โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ   ส่วนท่ี
สอง เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับ ปัจจัยการเดินทางท่องเท่ียว ประกอบด้วยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเร่ือง 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมา ระยะเวลาการท่องเท่ียวและชนิดของโปรแกรมท่องเท่ียว การกลบัมาเท่ียว
ซ ้ า ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติ โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ   
ส่วนท่ีสามเป็นข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียว โดยข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้นักท่องเท่ียวเขียน
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบัท่าเรือแวะพกัภูเก็ต  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ นกัท่องเท่ียวเรือส าราญท่ีเดินทางมายงัท่าเรือแวะพกัภูเก็ต 
โดยเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) แต่เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนในแต่ละท่าเรือแวะพกั ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจากสูตร
ของ W.G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ผู ้วิจัยจึง
ก าหนดการจดัเก็บแบบสอบถามไวเ้ป็นจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
    การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวเรือส าราญแลว้ น า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือการอธิบายลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
และปัจจยัการเดินทางท่องเท่ียวโดยใชส้ถิติ ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency)  
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5. สรุปผลการวจัิย 
 ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล              จ านวน ร้อยละ       ปัจจยัส่วนบุคคล          จ านวน ร้อยละ 
เพศ           ระดบัการศึกษา 
 ชาย  187 46.80             ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา  30 7.50 
 หญิง  213 53.20              มธัยมศึกษา               103 25.80 
อายุ                 ปริญญาตรี               201 50.20 
 ไม่เกิน 20 ปี 13 3.20             ปริญญาโท                58 14.50 
 21-30 ปี  103 25.80             ปริญญาเอก                  8 2.00 
           31-40 ปี  151 37.80        รายได้เฉลีย่ต่อปี 
 41-50 ปี  52 13.00            30,000- 39,000 ดอลลาห์สหรัฐ 93 23.52 

51-60 ปี  39 9.80           40,000- 49,000 ดอลลาห์สหรัฐ 231 57.75 
มากกวา่ 60 ปี 42 10.5            50,000- 59,000 ดอลลาห์สหรัฐ 32 8.00     
                                                                        60,000- 69,000 ดอลลาห์สหรัฐ 19 4.75 

                                                                         มากกวา่ 70,000 ดอลลาห์สหรัฐ 25 6.25 
               รวม              400            100.00                 รวม                              400 100.00 
  

จากตารางท่ี  1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวเรือส าราญจ านวนทั้ งส้ิน 400 คน จากท่าเรือแวะพักภูเก็ต พบว่าในจ านวน
นกัท่องเท่ียว 400 คน เป็นเพศชายจ านวน 187 คนคิดเป็นร้อยละ 46.80 เพศหญิง จ านวน 213  คน คิดเป็นร้อยละ 
53.20 ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเรือส าราญส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปีซ่ึงมีจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 
รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  อนัดบัท่ีสาม คือ นกัท่องเท่ียวเรือส าราญท่ีมี
อายุ41-50 ปี จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 13.0 อนัดบัท่ีส่ี อายุ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 10.5  
อนัดบัท่ีห้าอาย ุ51-60 ปี มีจ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.80 อนัดบัสุดทา้ยคือช่วงอายไุม่เกิน 20 ปีมีจ านวน 13 
คนคิดเป็นร้อยละ3.20 ตามล าดับ โดยนักท่องเท่ียวเรือส าราญส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปริญญาตรี 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 อนัดบั
ท่ีสามจบการศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปริญญาโท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 อนัดบัท่ี 4 มีการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัชั้นมธัยม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อนัดบัสุดทา้ยคือนกัท่องเท่ียวท่ีจบระดบัปริญญาเอก จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ส าหรับดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อปีของนักท่องเท่ียวเรือส าราญ พบวา่นกัท่องเท่ียวเรือส าราญ
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย อยูใ่นช่วง 40,000-49,999 ดอลล่าร์สหรัฐ จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75  อนัดบัท่ี
สองคือ รายไดต้่อปีอยูใ่นช่วง 30,000-39,999 ดอลล่าร์สหรัฐ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25  อนัดบัท่ีสาม 
คือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีอยู่ในช่วง 50,000-59,999  จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 อนัดบัท่ีส่ี คือมีรายไดต้่อปี
มากกว่า 70,000 ดอลล่าร์สหรัฐ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอนัดบัสุดทา้ยคือมีรายไดต้่อปีมีรายได้
เฉล่ียต่อปีอยูใ่นช่วง   60,000-69,999  จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 ปัจจยัการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติ 
 

ปัจจยัการเดินทางท่องเท่ียว  จ านวน ร้อยละ ปัจจยัการเดินทางท่องเท่ียว    จ านวน ร้อยละ 
 

จ านวนผู้ร่วมเดนิทาง                   จ านวนคร้ังทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วภูเกต็ 
         คนเดียว   50 12.50                       คร้ังแรก       298 74.50 
         สองคน (เป็นคู่)  203 36.00                       คร้ังท่ีสอง                     52 13.00 
         สามคนข้ึนไป (เป็นกลุ่ม) 147 51.50                       สามคร้ังข้ึนไป        50     12.50 
จ านวนคร้ังทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วโดยเรือส าราญ  ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว 
 คร้ังแรก   116 29.00  ไม่พกัคา้งคืน      400 100.00 
 คร้ังท่ีสอง  113 28.20 การกลบัมาเทีย่วซ ้า 
 สามคร้ังข้ึนไป  171 42.80                อยากกลบัมาเท่ียวซ ้ า    304 76.00 
                     ไม่อยากกลบัมาเท่ียวซ ้ า 96 24.00 
ความพงึพอใจต่อท่าเรือแวะพกัภูเกต็   โปรแกรมการท่องเทีย่ว 
 พึงพอใจมากท่ีสุด  77 19.25           Elephant adventure          41 10.25 

พึงพอใจมาก  258 64.50                Snorkeling at Phi Phi Island  35 8.75 
พึงพอใจปานกลาง  62 15.50                PhangNga Bay          28 7.00 
พึงพอใจนอ้ย  2 0.5                    Phuket Tour and shopping   124 31.00 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 0.25                  Phuket Highlights         121 30.25 

         Shopping tour           18   4.50 
         Phuket on your own           33   8.25 

 รวม              400            100.00              รวม           400 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 ปัจจยัการเดินทางท่องเท่ียว ผลจากเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นเก่ียวกบัปัจจยั

การเดินทางท่องเท่ียวในดา้นจ านวนคร้ังในการเดินทางมาท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต พบวา่ นกัท่องเท่ียวเรือ
ส าราญส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ตเป็นคร้ังแรกมีจ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 
รองลงมาคือเดินทางมาประเทศไทยเป็นคร้ังท่ีสองจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และอนัดับท่ีสามเคย
เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่สามคร้ังข้ึนไปจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  ตามล าดบั แต่เม่ือพิจารณาจาก
ขอ้มูลในตารางเก่ียวกบัจ านวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือส าราญพบวา่ นกัท่องเท่ียวเรือส าราญส่วนใหญ่
จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวดว้ยเรือส าราญตั้งแต่สามคร้ังข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวนสูงถึง 171 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.80 ในขณะท่ีล าดบัท่ีสอง เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือส าราญเป็นคร้ังแรกมีจ านวน 116 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และอนัดบัสุดทา้ยคือเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือส าราญเป็นคร้ังท่ีสองมี
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามล าดับ ส าหรับดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต 
พบว่านักท่องเท่ียว 400 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่แวะพกัคา้งคืนบนท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ท่ีส่วนด้านจ านวน                 
ผูร่้วมเดินทาง พบว่านักท่องเท่ียวเรือส าราญส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเป็นคู่ซ่ึงมีจ านวน 203 คน คิดเป็น            
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ร้อยละ 51.00 อนัดบัท่ีสองจะนิยมเดินทางท่องเท่ียวเป็นกลุ่มตั้งแต่สามคนข้ึนไป จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.50 ส าหรับอนัดบัสุดทา้ยจะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50  ส าหรับเร่ืองโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวเรือส าราญไดเ้ขา้ร่วมในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต พบวา่ใน
ท่าเรือแวะพกัภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเรือส าราญมากท่ีสุดสามอนัดับแรกคือ 
Phuket tour and shopping  มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  รองลงมาคือ โปรแกรม Phuket Highlights 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25  อนัดบัท่ีสามไดแ้ก่โปรแกรม Elephant adventure  มีจ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.25 ตามล าดับ  ส่วนในเร่ืองเก่ียวกับการกลับมาเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวท่ีท่าเรือแวะพักภูเก็ต 
นักท่องเท่ียวเรือส าราญยืนยนัอยากจะกลบัมาเท่ียวซ ้ าจ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ในทางตรงกนัขา้ม
นักท่องเท่ียวจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 เลือกท่ีจะไม่เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ส าหรับการผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญต่อท่าเรือแวะพกัภูเก็ต นกัท่องเท่ียวเรือส าราญส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบั พอใจมาก จ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือระดบัพอใจ
มากท่ีสุด  มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 พึงพอใจปานกลาง มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ
พอใจน้อย มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  
ตามล าดบั  

 

6. อภิปรายผล  
 เม่ือพิจารณาผลจากการวิจยัในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่สัดส่วนของจ านวนนักท่องเท่ียวเรือส าราญ
เม่ือแยกตามเพศมีจ านวนใกลเ้คียงกันซ่ึงสอดคลอ้งกับ (นครินทร์,2554) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะด้วยรูปแบบการ
ท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางกนัเป็นคู่สามี ภรรยา ประกอบกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีบริษทัเรือ
ส าราญแสดงออกไปถึงนักท่องเท่ียวเช่น Love boat, Honeymoon Cruise เป็นต้น นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว เน่ืองจากห้องพกับนเรือส าราญโดยปกติจะก าหนดผูเ้ขา้พกัห้องละ 2 คนถา้
นกัท่องเท่ียวตอ้งการพกัคนเดียวจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมสูงกวา่ปกติ ต่อมาเม่ือพิจารณาดา้นอายขุองนกัท่องเท่ียว พบวา่
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 21-50 ปีซ่ึงสอดคลอ้งกบั (FCCA, 2012) ดา้นการศึกษานกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้ งแต่ปริญญาตรีและมีรายได้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 40,000-79,999 ดอลล่าห์สหรัฐ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Field, Clark and Koh (1985) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพการงานท่ีดี
มัน่คงและน ามาซ่ึงรายไดจ้ านวนมากจึงมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวเรือส าราญและท าใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีถูกมอง
วา่เป็นนกัท่องเท่ียวคุณภาพสูง  
 ส าหรับดา้นปัจจยัการเดินทางท่องเท่ียว พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวท่าเรือแวะพกั
ภูเก็ตเป็นคร้ังแรก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะท่าเรือแวะพกัภูเก็ตเป็นท่าเรือแวะพกัท่ีมีช่ือเสียงในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยงัถือเป็นเสน้ทางใหม่ส าหรับการท่องเท่ียวทางเรือส าราญ แต่เม่ือถามนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั
จ านวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวเรือส าราญกลบัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือ
ส าราญมาแลว้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการท่องเท่ียวเรือส าราญเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบ  All inclusive ซ่ึง
ไดร้วมการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกทุกอย่างให้กบันกัท่องเท่ียวไวแ้ลว้นักท่องเท่ียวเรือส าราญไม่ตอ้ง
เสียเวลาและความยุง่ยากในการจดัเตรียมจดัหาส่ิงต่าง ๆ และมีความสะดวกสบายกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน  
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ประเด็นต่อมาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัระยะเวลาในการท่องเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวเรือส าราญเป็นนักท่องเท่ียวแบบ 
Excursionist ซ่ึงเดินทางท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ตแบบ one day trip ทั้งน้ีเป็นเพราะโปรแกรมการท่องเท่ียว
เรือส าราญถูกออกแบบให้เป็นแบบ one day trip และเดินทางต่อไปยงัท่าเรือแวะพกัอ่ืน ๆ นอกจากน้ีอาจเป็น
เพราะราคาค่าจอดเรือท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงและนกัท่องเท่ียวตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมี
ความหลากหลาย ต่อมาเม่ือพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกับโปรแกรมการท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพักภูเก็ตพบว่า
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกโปรแกรม Phuket sightseeing and shopping และ Phuket Highlights ทั้ ง น้ี อาจ เป็น
เพราะนักท่องเท่ียวมองว่าภูเก็ต ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระยะเวลาในการท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ตท่ีมีอยูอ่ย่าง
จ ากดัท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะเดินทางไปสัมผสัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
ของภูเก็ต อนัดบัรองลงมาคือ Elephant adventure และ Snorkeling at Phi Phi Island  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกาะพีพี 
ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเกาะท่ีมีความสวยงามระดบัโลก มีชายหาดและน ้ าทะเลท่ีสวยงามติดอนัดบัโลกและซ่ึงช่ือของ
เกาะพีพีไดถู้กรู้จกัจากนกัท่องเท่ียวโดยผา่นทางภาพยนตแ์ละนกัแสดงระดบัฮอลลิวูด้ อาทิ ภาพยนตเ์ร่ืองเดอะบีช  
ภาพยนตเ์ร่ืองเจมส์ บอร์น 007  นอกจากน้ีภูเก็ตยงัมีกิจกรรมผจญภยัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการการผจญภยั
และสัมผสัธรรมชาติ เช่น การข่ีชา้งเขา้ไปในสวนยางพารา เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Warnick et al. 
(2005)  ท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของภาพยนตร์ The beach ท่ีมีต่อการตดัสินใจของนักศึกษาในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยและพบวา่ภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีปรากฏในภาพยนตมี์ผลดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวประเทศไทย ประเด็นต่อมาคือเร่ืองการกลับมาเท่ียวซ ้ า พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยากกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัมีอยูอ่ย่างจ ากดัในขณะท่ี
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัมีความน่าสนใจและมีจ านวน มากไม่สามารถท่องเท่ียว
แบบด่ืมด ่าได้ในวนัเดียวอีกทั้ งท่าเรือแวะพกัภูเก็ตยงัมีกิจกรรมยามค ่าคืนท่ีน่าสนใจเช่น  Night life at Patong 
Beach  ซ่ึงส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวมายงัภูเก็ตเปรียบเสมือนการมาส ารวจพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า ประเด็นสุดท้ายคือเร่ืองของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเรือส าราญท่ีมีต่อท่าเรือแวะพกัภูเก็ต 
พบวา่นกัท่องเท่ียวเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัการท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ในระดบัมากเป็นจ านวน
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Ross and Iso-Ahola, 1991) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการพิจารณา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะภูเก็ตเป็นท่าเรือแวะพกัท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวอาทิ ความสวยงามของหาดทราย แหล่งชอ้ปป้ิง กิจกรรมริมชายหาด แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  เช่น หมู่เกาะปันหยี เกาะพีพี กิจกรรมการข่ีช้างในสวนยางพารา กิจกรรมการด าน ้ า      
เป็นตน้  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ภาครัฐและเอกชนผูเ้ก่ียวขอ้งควรพิจารณาการบริหารจดัการเร่ืองจุดจอดของเรือคาทามารานใน
การขนถ่ายนกัท่องเท่ียวจากเรือส าราญเพ่ือเขา้มายงัท่าเรือแวะพกัเน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดพ้ืนท่ีจุดจอด
ท่ีชดัเจน นอกจากน้ีส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ เร่ืองอตัราค่าบริการของรถแท็กซ่ีและการบริการของพนกังานขบัแท็กซ่ี    
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(2)  ภาครัฐควรพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานบริเวณท่าเรือเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวขณะ
ข้ึน-ลงจากเรือ เช่น หอ้งน ้ า   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) เน่ืองการการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเฉพาะในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ดงันั้นคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญในท่าเรือแวะพกัอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น
ท่าเรือแวะพกักรุงเทพ ท่าเรือแวะพกัแหลมฉบงั เป็นตน้  

(2) ควรศึกษาปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญในการตดัสินใจเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวในท่าเรือแวะพกัภูเก็ตของประเทศไทย  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาระดับเจตคติความคิดเหมารวมและศึกษาปัญหาการคบเพื่อนของนักศึกษาท่ี
แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพศึกษา ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 95 คน ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใชส้ถิติค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ .811 ผลการศึกษาเจตคติ
ความคิดเหมารวมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั
ปานกลางถึงดี มีเจตคติความคิดเช่ือว่าคนในกลุ่มมีลกัษณะบางอย่างเหมือนกนัและแตกต่างกนั ดา้นความรู้สึก
สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงพฤติกรรมปกติได้ เลือกพูดคุยเฉพาะท่ีจ าเป็นหรือท าเป็นไม่เห็นหากตอ้ง
เผชิญหน้ากบัคนท่ีไม่ชอบ นักศึกษามีพฤติกรรมสืบเน่ืองมาจากความคิด ความรู้สึกของอารมณ์ท่ีสลบัซับซ้อน
และคงไวเ้จตคติของตนเอง เป็นผลท่ีเกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลสู่การใชก้ลไกป้องกนัตนเอง เช่น การหา
เหตุผลเขา้ขา้งตนเอง การแสดงปฏิกิริยาตรงกนัขา้ม แกลง้สนทนาอยา่งเป็นมิตรเม่ือเขา้กลุ่ม มีเจตคติสร้างอคติต่อ
กลุ่มเร่ืองความไม่ชอบ การกีดกนัและการรู้คิดแบบเหมารวม แนวทางการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมคือการ
ยอมรับตนเองตามความเป็นจริงเพื่อการปรับตวั  

 
ค าส าคญั:  เจตคติ  ความคิดเหมารวม การแสดงพฤติกรรมกลุ่ม มหาวทิยาลยั 
 

ABSTRACT 
The purpose of this quantitative and qualitative research was to investigate the students’ stereotyped 

attitudes and problems of fellowship that are expressed towards their group behavior by examining the 
thoughts, feelings and behavior expression of ninety five students in Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi during the academic year 2016. The research instruments included questionnaire and interview, 
and the statistics used to analyze the data included percentage, mean, and standard deviation.  The reliability of 
the questionnaire was 0.811. The results of the study found that the stereotyped attitudes of these students were 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1992 

at a moderate level, most of them were female, and their academic achievement was moderate to good. They 
believed that some people in their group have some similarities and differences. As for feelings, they can 
control emotions and express normal behavior as well as choose to talk only as necessary or pretend not to see 
if they have to face people whom they do not like. In addition, these students behave based on their complex 
thoughts, feelings and emotions and maintain their own attitudes, which result from conflicts between 
individuals into their self-defense mechanisms, such as self-rationalization, reverse reactions, faking of friendly 
conversation when joining the group, creation of dislike prejudice within the group, and stereotyped exclusion 
and cognition. An appropriate behavioral modification is self-actualization for adaptation. 
 
KEYWORDS:  Attitude, Stereotype, Expression of group behavior, University 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 คุณค่าของมหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 21 การสอนท่ีส าคญัท่ีสุดไม่ใช่การสอนสาระวิชาเพียงอยา่งเดียว 
ครูตอ้งให้ทกัษะการด ารงชีวิตครูตอ้งเติมเต็มเอาใจใส่เด็กพฒันาศิษยใ์นทุกๆ ดา้น (วิจารณ์ พานิช, 2559) การใช้
ชีวิตของวยัรุ่นท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี สามารถจดัการกบัชีวติในวยัผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งราบร่ืนนั้นวยัรุ่นนั้นตอ้งด าเนินชีวิต
มาอยา่งราบร่ืนสามารถจดัการกบัชีวิตตนเองได ้แต่หากวยัรุ่นประสบปัญหาชีวิตท่ีมีสภาพชีวิตท่ีเป็น “วยัวิกฤต” 
เด็กจะมีความสับสนทางจิตมาก มีความขดัแจ้งทางจิตใจ ไม่ทราบบุคลิกภาพของตนเอง จะกลายเป็นวยัรุ่นท่ี
หลงลืมตน หลงผิด สับสน เหงา วา้เหว ่ท าให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในท่ีสุด  ชลลดา  ทวีคูณ 
(2556, 159-160) กล่าวถึงการปรับตวัว่า เม่ือบุคคลมีความเครียดหรือวิตกกงัวลการปรับตวัจะช่วยให้เรายอมรับ
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้พยายามหาวิธีการแกไ้ขลดหรือขจดัปัญหา อาจอยู่ในสภาพการณ์ท่ีค่อนขา้งเลวร้าย
มากๆ ซ่ึงอาจจะพยายามแกไ้ขดว้ยตนเองหรือไดรั้บการช่วยเหลือจากคนอ่ืน เม่ือปัญหาคล่ีคลายลง สภาพต่างๆ 
เช่น ความคิดความรู้สึกของเราก็จะดีข้ึน ความทุกขแ์ละความตึงเครียดก็ทุเลาไปส่งผลให้มีความสุขมากข้ึน ดงัท่ี 
ชารล์ส ดาร์วิน (Charles Darwin, 1859) กล่าวถึงการปรับตัวเป็นคุณลักษณะส าคญัของส่ิงมีชีวิต เพ่ือให้ชีวิต
สามารถด ารงชีพอยูไ่ดส่ิ้งมีชีวิตจะตอ้งปรับตวัให้เขา้สภาวะแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยภยนัตราย  เน่ืองจากมนุษยต์อ้ง
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตนจึงใชก้ลไกต่างๆ เพ่ือลด
ความกดดนัภายในใจ แรงผลกัดันภายในและแรงผลกัดันภายนอกมีอิทธิพลต่อการปรับตวั โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคญั 2 ประการคือ เพ่ือเอาชนะสภาพแวดลอ้มหรือปัญหาเพ่ือถ่วงดุลส่ิงท่ีตนเองยงัขาดอยู ่และปรับตวัเพ่ือใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้มและปัญหานั้นเพ่ือรักษาสมดุลนั้นไว ้(จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2559: 209)  
 การศึกษาเร่ืองเจตคติความคิดเหมารวมของนกัศึกษาท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาระดบัเจตคติความคิดเหมารวมท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม และศึกษารายกรณีของนกัศึกษาผูมี้ปัญหาการ
คบเพ่ือนในชั้นเรียน ศึกษาจากแนวทางการมีเจตคติความคิดเหมารวมดา้นความคิด ความรู้สึก และการแสดง
พฤติกรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 95 คน  ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ (Personality Development Techniques)  ในการศึกษาคร้ังน้ี
มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการเรียนรู้ การเขา้กลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบติั การระดมความคิด การท างานเป็นทีม 
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การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความมีวินัยต่อตนเองและต่อกลุ่ม ซ่ึงพบวา่นักศึกษาขาดความร่วมมือในการ
เรียนร่วมกนั มีลกัษณะพฤติกรรมซ ้ าๆ นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในการเรียนการสอน ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในดา้นเจตคติเหมารวมของกลุ่มท่ีมีต่อกนัเพ่ือความเขา้ใจในการจดัรูปแบบการสอน
ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  และพบว่ามีนักศึกษารายหน่ึงท่ีใช้ชีวิตการเรียนแบบโดดเด่ียว ขอรับค าปรึกษาเก่ียวกับ
ความรู้สึกของตนเองท่ีมีความคบัขอ้งใจ ความขดัแยง้ในใจ มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความเครียดและวติกกงัวล
ในระดบัมากมาก่อน และปัจจุบนัมีความคุน้เคยกบัการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดในการเรียนการเขา้กลุ่มเพื่อน
เสมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน และยงัคงใชก้ารปรับตวัในลกัษณะเลือกท่ีจะมีชีวติท่ีสร้างสรรคโ์ดยการพฒันาศกัยภาพ
ตนเองหรือเลือกท่ีจะหลบหนีโดยการยอมรับผูอ่ื้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเผชิญอยู ่ใชก้ารปรับตวัแบบ
การระงบัใจหรือการสะกดกลั้น (Suppression) การศึกษาน้ีจึงมีรูปแบบผสมเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพร่วมดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1)  เพ่ือศึกษาระดบัเจตคติความคิดเหมารวมของนกัศึกษาท่ีมีต่อการแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม 
 (2)   เพื่อศึกษารายกรณีของนกัศึกษาผูมี้ปัญหาการคบเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

                    ตวัแปรอสิระ                                           ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาเร่ืองเจตคติความคิดเหมารวมของนกัศึกษาท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาระดบัเจตคติความคิดเหมารวมท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม และศึกษารายกรณีนกัศึกษาผูมี้ปัญหาการคบ
เพ่ือนในชั้นเรียน ศึกษาจากแนวทางการมีเจตคติความคิดเหมารวมด้านความคิด ความรู้สึก และการแสดง
พฤติกรรม ของนกัศึกษา  
 
 

 

เจตคตคิวามคดิเหมารวม 
- ดา้นทางความคิด 
- ดา้นความรู้สึก 
- ดา้นการแสดงพฤติกรรม 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
   เพศ 
   อาย ุ
   คณะท่ีศึกษา   
   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  ก าหนดประชากรแบบเฉพาะเจาะจงคือ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 ท่ี เรียนรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality 
Development Techniques)  จ านวน 95 คน 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ศึกษาตวัแปรอิสระ คือคุณลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะท่ีศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตวั
แปรตาม คือ เจตคติเหมารวมของนกัศึกษา เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางเจตคติ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทาง
ความคิด  ดา้นความรู้สึก และดา้นการแสดงพฤติกรรม เป็นขอ้ค าถามดา้นละ 10 ขอ้  รวมทั้งหมดจ านวน 30 ขอ้  
       4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามเป็นค าถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability)   และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับนกัศึกษารายกรณีท่ีมีปัญหาการคบเพ่ือนในชั้น
เรียน วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ค่าความเช่ือมัน่ .811   
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามจ านวน 95 ฉบบั และจดัเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยแจง้วตัถุประสงค์
การวิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บทราบ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัได ้จ านวน 95 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  กรณี
นักศึกษาท่ีมีปัญหาการคบเพ่ือนในชั้นเรียน จดัเวลาการและสถานท่ีให้ขอ้มูลภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อความ
สะดวกและเหมาะสมในการสัมภาษณ์ การให้ข้อมูลและการแนะน าเก่ียวกับการวางตวัระหว่างศึกษาอยู่ใน
มหาวทิยาลยั  
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจงความถ่ีของข้อมูลท่ีได้ หาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั  และ
ในส่วนของขอ้มูลรายกรณีศึกษาใชก้ารสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ไดข้อ้มูลอยา่งรอบ
ดา้น     และเป็นประโยชน์ต่อการใหค้  าแนะแนวทางการปรึกษา 
 

5.  สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1  คุณลกัษณะทัว่ไป 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2  ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 16-18 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4  ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั 2.01-3.00 จ านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.7  

ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเจตคตคิวามคดิเหมารวมของนักศึกษา 
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ตารางที ่ 1    ผลการวเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

รายด้าน 
ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดบัความคิดเห็น) 

ดา้นทางความคิด  3.64 .39621 ปานกลาง 
ดา้นความรู้สึก  3.46 .41081 ปานกลาง 
ดา้นการแสดงพฤติกรรม  3.05 .57443 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.39 .36402 ปานกลาง 

 การศึกษาองค์ประกอบเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39)   เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเจตคติความคิด    
เหมารวมของนักศึกษาด้านทางความคิด ค่าเฉล่ีย 3.64  ด้านความรู้สึกมีค่าเฉล่ีย 3.46  และด้านการแสดง
พฤติกรรม ค่าเฉล่ีย 3.05 (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลดา้นทางความคิด 

ข้อความ 
ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
(ระดบัความคิดเห็น) 

1. ท่านใหคุ้ณค่าความเท่าเทียมและสิทธิ
ทางเพศของชายและหญิง 

4.31 .826 มาก 

2. ท่านเช่ือวา่ทุกคนในกลุ่มมีลกัษณะ
บางอยา่งเหมือนกนัและแตกต่างกนั 

4.25 .684 มาก 

3. ท่านแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพราะตรง
กบัความช่ืนชอบ 

4.09 .670 มาก 

4. ท่านคิดวา่ลกัษณะนิสยัข้ีโกงเห็นแก่ตวั
เป็นท่ีรังเกียจของกลุ่ม 

3.89 .962 มาก 

5. ท่านเช่ือวา่การคิดเหมารวมตามภาพ
ความคิดของเราและท าตามนั้นมีจริง 

3.68 .733 มาก 

ภาพรวมรายดา้น 3.64 .396 ปานกลาง 

 

 การศึกษาระดบัความคิดเห็นเจตคติความคิดเหมารวมของนกัศึกษาดา้นทางความคิด พบวา่ในภาพรวม
เจตคติดา้นทางความคิดมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นเจตคติทางความคิด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ล าดบัแรก คือ การให้คุณค่าความเท่า
เทียมและสิทธิทางเพศของชายและหญิง (ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมาคือ เช่ือว่าทุกคนในกลุ่มมีลกัษณะบางอย่าง
เหมือนกันและแตกต่างกนั (ค่าเฉล่ีย 4.25)  ถดัมาคือ การแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพราะตรงกบัความช่ืนชอบ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.09)  คิดวา่ลกัษณะนิสัยข้ีโกงเห็นแก่ตวัเป็นท่ีรังเกียจของกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 3.89)  เช่ือวา่การคิดเหมารวม
ตามภาพความคิดของเราและท าตามนั้นมีจริง (ค่าเฉล่ีย 3.68) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่ 3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลดา้นความรู้สึก 

ข้อความ 
ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
(ระดบัความคิดเห็น) 

1. ท่านควบคุมอารมณ์และแสดงพฤติกรรมปกติไดเ้ม่ือ
จ าเป็นตอ้งพดูคุย 

3.88 .823 มาก 

2. ท่านเก็บอาการความรู้สึกไม่ชอบไวโ้ดยสามารถแสดง
พฤติกรรมปกติได ้

3.82 .758 มาก 

3. ท่านจะท าเป็นไม่เห็น มองไปทางอ่ืนหากตอ้งเผชิญหนา้กบั
คนท่ีท่านไม่ชอบ 

3.75 .850 มาก 

4. ท่านพยายามหลีกเล่ียงในการท างานร่วมกบัคนท่ีท่านไม่ชอบ 3.46 .909 ปานกลาง 
5. ท่านเป็นคนท่ีเปล่ียนความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไดย้าก 3.42 .941 ปานกลาง 

        ภาพรวมรายดา้น 3.46 .410 ปานกลาง 
 

 การศึกษาระดบัความคิดเห็นเจตคติความคิดเหมารวมของนกัศึกษาดา้นทางความรู้สึก พบวา่ในภาพรวม     
เจตคติดา้นทางความรู้สึก มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นเจตคติทางความคิด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัแรกคือ ควบคุมอารมณ์และ
แสดงพฤติกรรมปกติไดเ้ม่ือจ าเป็นตอ้งพดูคุย (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ ท่านเก็บอาการความรู้สึกไม่ชอบไวโ้ดย
สามารถแสดงพฤติกรรมปกติได้ (ค่าเฉล่ีย 3.82)  ถัดมาคือ ท่านจะท าเป็นไม่เห็น มองไปทางอ่ืนหากต้อง
เผชิญหน้ากบัคนท่ีท่านไม่ชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.75)  ท่านพยายามหลีกเล่ียงในการท างานร่วมกบัคนท่ีท่านไม่ชอบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.46)  ท่านคิดวา่ท่านเป็นคนท่ีเปล่ียนความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไดย้าก (ค่าเฉล่ีย 3.42) (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที ่ 4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลดา้นการแสดงพฤติกรรม 

ข้อความ 
ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
(ระดบัความคิดเห็น) 

1.  ท่านมีแนวโนม้ปรับพฤติกรรมใหเ้ขา้กบักลุ่มเพ่ือนได ้ 3.86 .807 มาก 
2. ท่านแสดงพฤติกรรมปกติเสมือนวา่อีกฝ่ายหน่ึงไม่มีตวัตน 3.39 1.114 ปานกลาง 
3. ท่านมกัพดูดว้ยค าสั้นๆ พดูเฉพาะท่ีจ าเป็นกบักลุ่มหรือคนท่ี

ไม่ชอบ 
3.31 .946 

ปานกลาง 

4. ท่านเคยแสดงออกทางลบต่อกลุ่มหรือคนท่ีท่านไม่ชอบ 3.18 .863 ปานกลาง 
5. ท่านพยายามถอยห่างเม่ือพบเจอเป้าหมายท่ีท่านไม่ชอบ 3.09 1.011 ปานกลาง 
        ภาพรวมรายดา้น 3.05 .574 ปานกลาง 
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 การศึกษาระดบัความคิดเห็นเจตคติความคิดเหมารวมของนกัศึกษาดา้นทางการแสดงพฤติกรรม พบวา่
ภาพรวมเจตคติด้านทางการแสดงพฤติกรรมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นเจตคติดา้นการแสดงพฤติกรรม โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
5 อันดับแรก คือ มีแนวโน้มปรับพฤติกรรมให้เขา้กับกลุ่มเพ่ือนได้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ ท่านแสดง
พฤติกรรมปกติเสมือนว่าอีกฝ่ายหน่ึงไม่มีตวัตน (ค่าเฉล่ีย 3.39) ถดัมาคือ ท่านมกัพูดด้วยค าสั้นๆ พูดเฉพาะท่ี
จ าเป็นกบักลุ่มหรือคนท่ีไม่ชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.31) ท่านเคยแสดงออกทางลบต่อกลุ่มหรือคนท่ีท่านไม่ชอบ (ค่าเฉล่ีย 
3.18)  ท่านพยายามถอยห่างเม่ือพบเจอเป้าหมายท่ีท่านไม่ชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.09) (ตารางท่ี 4) 

 

ส่วนที ่3   ผลการสัมภาษณ์กรณีศึกษานักศึกษาผู้มปัีญหาในการคบเพือ่นในช้ันเรียน 
 ศึกษาการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เป็นรายกรณีใหก้บันกัศึกษาผูมี้ปัญหาในการคบเพ่ือนในชั้น
เรียน 1 ราย มุ่งศึกษาการให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีใชก้ารปรับตวัรูปแบบต่างๆ เพ่ือความอยู่รอดในชีวิตการ
เรียนในมหาวิทยาลยั ดว้ยการใชเ้ทคนิควิธีการให้ค  าปรึกษาอยา่งเป็นขั้นตอน เพ่ือให้นกัศึกษาไดว้างแนวทางการ
ใชชี้วิตท่ีเหมาะสมในการเรียน ใชชี้วิตการเรียนอยู่ในสังคมมหาวิทยาลยัต่อไปอย่างไม่มีความวิตกกังวล  ผล
การศึกษาการใหค้  าปรึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ลักษณะภูมิหลังของผู้รับค าปรึกษา  นักศึกษาหญิง ช่ือ แอน (ช่ือสมมติ)  อายุ 20 ปี  จบการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงเนน้การสอนภาษาองักฤษ  ปัจจุบนัศึกษาสาขาการ
บญัชี ชั้นปีท่ี 3 อาศยัอยูก่บัคุณแม่และคุณยาย แอนรักคุณแม่มากเพราะแม่อบรมสั่งสอนดี พูดจาไพเราะ ไม่ตี ไม่ดุ 
เป็นคนใจเยน็ ไม่สนิทกับคุณยาย เพราะคุณยายไม่รักแม่ และไม่ได้อยู่ดว้ยกนัตั้งแต่เล็ก คุณยายชอบบ่น ชอบ
นินทาไปพดูกบัคนอ่ืนวา่แม่และแอนนิสยัไม่ดี ไม่ค่อยดูแลยาย  เร่ืองเงินค่าใชจ่้ายมีเพียงพอ คุณแม่มีเงินเดือนมาก 
มีบ้านและท่ีดินหลายท่ี จึงไม่ล าบากอะไร  นิสัยส่วนตวัของแม่และแอนไม่ชอบไปเท่ียว กิจวตัรประจ าวนั มี
แม่บา้นจา้งมาท างานบา้น ท าอาหารกินกบัแม่สองคน เร่ืองครอบครัวพอ่แม่เลิกกนัตั้งแต่แอนอยูม่ธัยมตน้อยูก่บัแม่
มาเพียงล าพงั  ตอนสมยัเด็กรักพ่อมาก ติดพ่อมาก เวลาพ่อแม่ทะเลาะกนัจะร้องไห้ไม่ยอมหยดุ เม่ือโตข้ึนเร่ิมรู้วา่
พอ่เป็นผูช้ายท่ีไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ท างาน (อดีตท างานรัฐวสิาหกิจ)  อยูบ่า้นของแม่ท่ีจงัหวดัปทุมธานี  ไม่ได้
ท าอะไร ขอเงินแม่ใชค้ร้ังละเป็นหลกัหม่ืนถึงหลกัแสน บอกวา่ตอ้งเอาไปใหเ้พ่ือนไปลงทุน ซ่ึงไม่มีความกา้วหนา้
อะไร  เม่ือไม่ไดเ้งินก็ด่าหยาบคาย ตะโกนเสียงดงัข่มขู่ทุกอยา่ง แม่และแอนไม่ค่อยกลา้ไปบา้นท่ีพอ่อยู ่เพราะอาย
ชาวบา้น แอนไม่ชอบพอ่จากเคยรักพอ่มากเปล่ียนเป็นเกลียดพอ่ 
 2.  ความคดิเกี่ยวกบัตนเอง  เอกลกัษณ์เด่นของตนเองคือเรียนภาษาองักฤษไดดี้มาก ชอบเล่นกีฬาฮอ๊กก้ี 
เคยเป็นนกักีฬาทีมชาติเม่ือคร้ังอยูม่ธัยมปลายชั้นปีท่ี 6  ถึงช่วงท่ีเรียนมหาวิทยาลยัชั้นปีท่ี 1 มีความภาคภูมิใจเร่ือง
ผลการเรียน เรียนไดค้ะแนน 3 กว่าข้ึนไป พยายามท าคะแนนให้ดีผลการเรียนเร่ิมดีข้ึน เพราะเราแยกตวั อยู่กบั
ตวัเองใหม้ากข้ึน ไม่วิง่ตามเขา  ความภาคภูมิใจมีมากตอนท่ีใชชี้วติในต่างประเทศ เคยไปเรียนภาษาท่ีออสเตรเลีย  
ภูมิใจกบัการเป็นนกักีฬาฮ๊อกก้ีทีมเยาวชนชาติไทย ท าให้เปิดโลกรู้จกัผูค้นมากมาย ส่ิงท่ีชอบและท าไดดี้มาก คือ
ภาษาองักฤษ ทุกวนัน้ีฝืนใจเรียนบญัชี ท่ีเรียนบญัชีเพราะคุณแม่ให้เรียน (คุณแม่จบบญัชี)  เป็นคนท่ีเพื่อนไม่ได้
ยอมรับอยา่งจริงใจ เม่ือมีผลประโยชน์เขาจะดีกบัเราเพราะเราช่วยเหลือในวิชาภาษาองักฤษ เราจึงพูดดีท าดีเขา้
กลุ่มดว้ยดี พยายามปรับตวัเขา้กลุ่มไปดว้ยกบัเขา แต่ท าใหผ้ลการเรียนตกต ่าลง ขณะน้ีก็ถอยห่างบา้งตั้งใจเรียนให้
จบเร็วท่ีสุดและพยายามท าใหเ้กรดดีข้ึน 
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 การควบคุมตนเอง ด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึก เป็นคนยึดมัน่ในความคิดตนเอง แต่พยายาม
ควบคุมการกระท าเช่น ไม่แสดงออกสีหนา้ การพดู การยิม้ การน่ิงเฉย ไม่ตรงกบัความรู้สึก  ก็ตอ้งพยายามท าเพ่ือ
ความอยู่รอดไปซ่ึงเขา้ใจว่าข้อเสียการใส่หน้ากากอยู่ทุกวนัเม่ือพบเพ่ือน ท าให้ตัวเองบางคร้ังสับสนและมี
ความเครียด เป็นคนอารมณ์ร้อนและโกรธแรงแต่ตอ้งเก็บความรู้สึกกับเพ่ือนเหมือนเล่นสงครามประสาทกัน      
คิดว่าตนเองมีจริยธรรมในระดับปานกลาง  เร่ืองแฟนไม่มี ไม่คบใครเพราะอยากตั้งใจเรียนให้จบ มีเร่ืองท่ีไม่
สามารถบอกใครไดคื้อเร่ืองท่ีถูกเพื่อนตบตี มีความคิดจะแกแ้คน้ ไม่ไดบ้อกแม่เพราะจะมีเร่ืองเดือดร้อนกนัมาก 
อาจารยใ์นสาขาไม่มีความเป็นกลาง เช่ือกลุ่มใหญ่นั้นหมด ท าให้น้อยใจและไม่ชอบอาจารยใ์นสาขาเลย  เม่ือ
เครียดจะนดัเพ่ือนเก่าไปเล่นไอซ์เสก็ต เล่นดนตรี ดูหนงัท่ีบา้น อยูใ่นห้องคนเดียว สุขภาพดีไม่ปวดหัว นอนหลบั
ยาวได ้แต่กวา่จะนอนใชเ้วลานานเพราะคิดไปเร่ือยในหลายๆ เร่ือง 
 3.  ต้องการให้มีการเปลีย่นแปลง  เร่ืองครอบครัว  อยากให้พ่อเปล่ียนนิสยัเป็นแบบอยา่งพ่อท่ีดี หยดุท า
ร้ายแม่ดว้ยค าพูดและการกระท า สงสารแม่อยากพาแม่ไปอยูต่่างประเทศ  อยากให้เพื่อนเปิดใจรับตนเอง เปล่ียน
ทศันคติยอมรับความเป็นเพ่ือน จริงใจต่อเราไม่ใช่คบเม่ือมีผลประโยชน์  ตอ้งการให้อาจารยใ์นสาขาดูแลเด็กให้
ทัว่ถึง เกิดเหตุตนเองถูกรุมท าร้ายแจง้ไปเร่ืองก็เงียบไป  อาจารยมี์ทศันคติเชิงลบไม่มีความเป็นกลาง เลือกปฏิบติั
เขา้ขา้งกลุ่มผูก้ระท าผิด  
 4.  เรียงล าดับเร่ืองส าคัญที่วางแผนที่จะท าระยะส้ันระยะยาว  ล าดบัแรก ตั้งเป้าหมายเร่ืองตอ้งการไป
ศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ จะท าเกรดให้ดีข้ึนในภาคเรียนต่อไป ล าดบัท่ีสอง เร่ืองเพ่ือนพยายามอยูไ่ปให้ไดเ้ขา้ร่วม
เฉพาะท่ีจ าเป็น สามารถเก็บอารมณ์ได ้พดูเท่าท่ีจ าเป็นมัน่ใจวา่ท าไดเ้พราะท ามานานแลว้ ล าดบัสุดทา้ย เร่ืองความ
ไม่เขา้ใจกนัในบา้น ท าใจยอมรับไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้งก็ปล่อยไป 
 5.  ตั้งเป้าหมายท างานต่อไปด้วยกัน  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาให้ก าลงัใจขอให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามท่ีได้
วางแผนร่วมกนั การเปล่ียนแปลงท่ีตนเองดีกวา่ไปคิดให้คนอ่ืนเปล่ียนแปลง  ท าความฝันใหส้ าเร็จ เร่ืองคบเพื่อน
ให้ปล่อยวาง มองความส าเร็จของตนเองเป็นหลกัท าตามท่ีแม่ตอ้งการ จะดีข้ึนทุกๆ ดา้น มีความเป็นไปไดสู้ง
เพราะไม่อุปสรรคดา้นอ่ืน เขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจตวัเรา รักตวัเองรักคนรอบขา้ง เห็นคุณค่าในตนเอง และพฒันาตนเอง
ไปใหถึ้งท่ีสุด มุ่งมัน่ในการเรียนใหเ้ตม็ท่ี เพ่ือชีวติท่ีดีในอนาคต และขอใหส้ าเร็จดงัท่ีตั้งใจไว ้
 

6. อภิปรายผล  
 1.  ผลการวจิยัเจตคตคิวามคดิเหมารวมของนักศึกษา  
  ผลการศึกษาพบวา่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 16-18 ปี  ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี  มีความคิดเจตคติเหมารวมดา้น
ความคิดเก่ียวกับการให้คุณค่าความเท่าเทียมและสิทธิทางเพศของชายและหญิง เช่ือว่าคนในกลุ่มมีลกัษณะ
บางอย่างเหมือนกันและแตกต่างกัน เจตคติเหมารวมด้านความรู้สึกเก่ียวกับการควบคุมอารมณ์และแสดง
พฤติกรรมปกติไดเ้ม่ือจ าเป็น  เก็บอาการความรู้สึกไดเ้ม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัคนท่ีไม่ชอบจะท าเป็นไม่เห็น เจตคติ
เหมารวมดา้นการแสดงพฤติกรรมมีแนวโนม้ปรับพฤติกรรมใหเ้ขา้กบักลุ่มเพ่ือนได ้สามารถแสดงพฤติกรรมปกติ
เสมือนวา่อีกฝ่ายหน่ึงไม่มีตวัตนจะพดูดว้ยค าสั้นๆหรือพดูเฉพาะท่ีจ าเป็นกบักลุ่มหรือคนท่ีไม่ชอบ  
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 จากผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากความคิด ความรู้สึกท่ีมีสภาพของอารมณ์ท่ี
สลับซับซ้อน เป็นการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยยงัคงไวเ้จตคติท่ีตนเองประสบมา ซ่ึงเป็นผลจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลในกลุ่ม เกิดความขดัแยง้ในลกัษณะระหวา่งกลุ่ม และระหวา่งบุคคล ความขดัแยง้ใจดงักล่าว
น ามาสู่การใช้กลไกป้องกันตนเอง เช่น การแสดงปฏิกิริยาแกลง้ท า (reaction-formation) การท าตวัให้เหมือน 
(identification) การหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง (rationalization)  ใชห้ลกัการการเรียนรู้เป็นกลไกป้องกนัตนเอง เช่น 
การท าตวัให้เหมือน การเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ื้น แสดงการสนทนาเป็นมิตรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึก
แทจ้ริง เขา้กลุ่มท ากิจกรรมไปดว้ยกนั (ท าตวัเนียนๆ)  การลบพฤติกรรมการใชก้ลไกป้องกนัตนเองท่ีไม่เหมาะสม
น้ีสามารถขจดัออกไปไดด้ว้ยการเรียนรู้ใหม่ สร้างนิสัยใหม่ (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2558 : 8) นักศึกษามีเจตคติ
ความคิดเหมารวมคือมีความรู้สึกเป็นกลุ่มในและกลุ่มนอก แยกกลุ่มค่อนขา้งชดัเจนท าให้เกิดการสร้างอคติต่อ
กลุ่ม ตามแนวการศึกษาของ นพมาศ อุ ้งพระ ธีรเวคิน (2555  : 273) การอคติ (prejudice) และการเหมารวม 
(stereotypes) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนท่ีเป็น affective คืออคติเก่ียวกับความชอบไม่ชอบ  ส่วนท่ีเป็น 
behavior คือพฤติกรรมกีดกัน และส่วนท่ีเป็น cognitive คือการรู้คิดหรือการเหมารวมหรือ stereotypes  ด้าน
แนวทางการปรับพฤติกรรมของกลุ่มท่ีเหมาะสมควรใชแ้นวคิดทฤษฎีของ Carl Rogers  โดยการพยายามพฒันา
และปรับตวัตนตามท่ีตนมองเห็น  ตวัตนตามท่ีเป็นจริง และตวัตนตามอุดมคติ ในการพิจารณาไตร่ตรองและ
ประเมินตนด้วยความใจกวา้งและยอมรับความเป็นจริงเพ่ือได้เห็นตวัตนอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะใช้
ปรับตวัในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนต่อไป (รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2550 : 48-49)   
 2.  ผลการวจิยัการให้ค าปรึกษารายกรณี 
 ผลการศึกษาพบวา่ผูรั้บค าปรึกษามีภูมิหลงัดา้นครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวดีผูป้กครองมี
รายไดสู้ง มีความสามารถในการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนไดเ้ต็มท่ี  ผูรั้บค าปรึกษามีความสามารถทางการเรียน
ค่อนขา้งดีและดีมากส าหรับภาษาต่างประเทศ สถานะครอบครัวหยา่ร้าง ไม่รักพ่อเพราะพ่อไม่เป็นตวัแบบท่ีดี ท า
ให้เกิดความคบัขอ้งใจและแสดงความกา้วร้าว  จากกรณีการคบเพ่ือนมีความแตกแยกระหวา่งกลุ่มและระหวา่ง
บุคคล ผูรั้บค าปรึกษามีความขดัแยง้ขั้นท าร้ายร่างกายกนั มีความวิตกกงัวลและแสดงปฏิกิริยาตรงขา้มกบัความ
เป็นจริงมาเป็นเวลานานอยา่งต่อเน่ือง 
  พบว่านักศึกษาใช้การปรับตวัแบบแสดงปฏิกิริยาตรงกันขา้มกับความปรารถนาท่ีแท้จริง (Reaction 
formation)  เป็นกลไกการป้องกันตนเพ่ือลดความวิตกกังวล ให้สามารถยืนหยดัและปกป้องตนจากส่ิงคุกคาม
ภายนอก (วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2545 : 5)  แนวคิดของฟรอยด์ ความกา้วร้าวเป็นสัญชาติญาณ ซ่ึงส่งผลท าให้
เกิดความเจ็บปวดทางกาย ทางวาจา ทางใจได ้ความกา้วร้าวจะรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความปรารถนา
ของตนถูกขดัขวางกีดกนัมากน้อยแค่ไหน (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2558 : 13)  ในมุมของ Self-esteem นักศึกษามี
ความรู้สึกภูมิใจเม่ือเขาสามารถจัดการกับงานหรือส่ิงท่ีท าได้ และจะรู้สึกอับอายถ้าเขาล้มเหลว การได้รับ
ความรู้สึกจดัการได ้(sense of mastery) เป็นแหล่งของความภูมิใจท่ีเป็นท่ีมาของ Self-esteem ผลท่ีเกิดเด็กจะเร่ิม
จากตระหนกัในตนเองเด็กจะเร่ิมคดัคา้นพอ่แม่ จะแสดงความปฏิเสธและต่อตา้น อาการต่อตา้นน้ีจะเร่ิมข้ึนอีกคร้ัง
หน่ึงในช่วงวยัรุ่น (นพมาศ  อุง้พระ ธีรเวคิน, 2546 : 174)  นอกจากนั้นการควบคุมตนเอง (Self-control) เป็นการ
สร้างการตระหนักรู้ (Awareness)  ตามแนวคิดของ Mikulas (1986) (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2556 : 352)  ดา้น
ความรู้สึกแห่งตน (Sense of self) ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลบิดเบือนการรับรู้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความรู้สึก



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

2000 

แห่งตน และเป็นความเช่ือของบุคคลวา่สามารถจะท าใหส่ิ้งท่ีปรารถนานั้นให้ส าเร็จโดยทั้งสองลกัษณะน้ีมีผลต่อ
การควบคุมตนเองโดยตรง  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 (1)  ครูอาจารยผ์ูส้อนควรน าความรู้ความแตกต่าง ความเป็นปัจเจกบุคคลและความรู้สึกทางจิตใจ 
เพ่ือการช่วยเหลือนกัศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (2)  การวิจยัน้ีเป็นกรณีตวัอยา่งของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางสภาพอารมณ์ท่ีเกิดจากภายใน
และภายนอก ควรน าไปใชใ้นการเฝ้าระวงัการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการปรับตวัดา้นอ่ืน ท่ีมีผลตอ่การแสดงพฤติกรรม เพ่ือศึกษา
ประเด็นการปรับตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วติของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั      
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บทวเิคราะห์ความเหมอืน-ความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย 
AN ANALYSIS OF SIMILARITIES AND DIFFERRENCES OF CHINESE AND 

THAI LANGUAGE’S STRUCTURE 
 

ภัสนันท์ ศรีอภิพนัธ์ 
วทิยาลยันานาชาติจีน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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บทคัดย่อ 
 จากประสบการณ์การวจิยัและศึกษาการเขียนภาษาจีนของนกัเรียนไทยในระดบัอุดมศึกษา ผูเ้ขียนพบวา่ 
ขอ้ผิดพลาดในการเขียนของนกัเรียนไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองหมายเวน้
วรรคตอนในภาษาจีนไม่ถูกตอ้ง การใช้ค  าศัพท์ผิดหรือไม่ตรงกับความหมายท่ีต้องการจะส่ือ และการเขียน
ประโยคท่ีผิดโครงสร้างไวยากรณ์จีน ซ่ึงขอ้ผิดพลาดเหล่าน้ี มีสาเหตุหน่ึงมาจากความไม่เขา้ใจโครงสร้าง และไม่
สามารถจบัประเด็นลกัษณะของภาษาจีนได ้ดงันั้นบทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย โดยอา้งอิงทฤษฎีทางภาษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ และทฤษฏีอนัตรภาษา มาเป็นหลกัในการวิเคราะห์ และประกอบการอธิบาย ซ่ึงผูเ้ขียนแบ่งหัวขอ้การ
เปรียบเทียบออกเป็น 3 ดา้นหลกัตามประเภทหลกัของขอ้ผิดพลาดท่ีพบในการเขียน ซ่ึงช่วยให้นักศึกษาหรือผูท่ี้
สนใจภาษาจีนสามารถเขา้ใจและเห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองภาษาไดช้ดัเจนข้ึน รวมถึงสามารถน าไปเป็น
แนวทางเพื่อการศึกษาภาษาจีนในขั้นสูงต่อไป 

 
ค าส าคญั: ความเหมือนและความแตกต่าง ภาษาจีนและภาษาไทย 
 

ABSTRACT 
 Refer to writer’s experience of researching and studying Chinese writing of Thai college student 
found that the errors can classify into 3 main types, such as the mistake of using Chinese’s punctuation, 
vocabularies and grammar. These errors occur from the misunderstanding of Thai student. This paper aims to 
analyze the similarities and differences of Chinese language and Thai language’s structure through referring 
language theories such as comparative analysis theory, interlanguage theory, as the main method of analysis 
and explanation. Hopefully, this paper can help students or those who are interested in Chinese language 
understand more clearly and be useful as a guideline for further study in Chinese. 
 
KEYWORDS: The Similarities and differences, Chinese and Thai language 
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1. บทน า 
 “ภาษาจีน” เป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมและใชอ้ยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดในโลก จากผลส ารวจสถิติของ
เวบ็ไซตน์านาชาติ Internet World Stats (IWS) 1พบวา่ภาษาจีน เป็นภาษาท่ีมีประชากรใชพ้ดูเป็นภาษาแม่มากท่ีสุด
ในโลกเป็นอนัดบัหน่ึงโดยคิดเป็นจ านวนประชากรราวๆ900-1000 ลา้นคน หรือ ประมาณร้อยละ 13-16 ของ
จ านวนประชากรทัว่โลก รองลงมาเป็นภาษาฮินดู ภาษาสเปน และภาษาองักฤษตามล าดบั ในส่วนของภาษาท่ีใช้
ทางอินเทอร์เน็ตภาษาจีนจดัเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมและมีผูใ้ชเ้ป็นอนัดบัสองรองจากภาษาองักฤษ ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 24-25 ของประชากรโลก จากขอ้มูลอา้งอิงดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ภาษาจีน เป็นภาษาท่ีมีผูค้นให้บทบาทและ
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่ภาษาอ่ืนๆ และยงัเป็นภาษาท่ีหลายๆประเทศใชเ้ป็นภาษาแม่หรือนิยมเรียนเป็น
ภาษาท่ีสองอีกดว้ย ทั้ งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์และแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
วฒันธรรมของประเทศจีนท่ีแข็งแกร่งมากข้ึนส่งผลให้ประเทศจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ์ละต่อ
ภูมิภาคอ่ืนๆของโลกแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ยงัจัดให้ภาษาจีนเป็นหน่ึงในหกภาษาหลักท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารขององคก์ารสหประชาชาติ (สายฝนวรรณสินธพ, 2554 : 97) ส าหรับการศึกษาภาษาและวฒันธรรม
จีนในประเทศไทย มีคนไทยใหค้วามสนใจและตอบรับกระแสการเรียนภาษาจีนเป็นอยา่งมาก และมีแนวโนม้เพ่ิม
ความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองนับตั้ งแต่ประเทศไทยได้เปิดการค้าเสรี (FTA) กับประเทศจีน ส่งผลให้
ตลาดแรงงานของไทยตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆระดบั เช่นในธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การโรงแรมหรือการท าธุรกิจระหวา่งประเทศกบัจีน ไตห้วนั รวมไปจนถึงประเทศท่ีใชภ้าษาจีนใน
การติดต่อส่ือสาร โดยจะสังเกตไดจ้ากการเร่งบรรจุภาษาจีนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในหลกัสูตรการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลไปจนถึงระดบัอุดมศึกษาของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ
และเอกชน 
 ส าหรับประเทศไทย ภาษาจีนจัดเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหน่ึงท่ีได้รับความนิยมไปไม่น้อยกว่า
ภาษาองักฤษ หรือภาษาญ่ีปุ่น  แต่เน่ืองจากรูปแบบ ระบบโครงสร้างทางภาษาท่ีแตกต่างกนัของภาษาไทยและ
ภาษาจีน จึงส่งผลใหก้ารเรียนภาษาจีนส าหรับคนไทยไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกั มีผลจากงานวจิยัของนกัวชิาการมากมาย
ท่ีช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาแม่ต่อภาษาท่ี 2 และภาษาต่างประเทศในเร่ืองของการท าให้ประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้ภาษาใหม่ลดลง ซ่ึงอิทธิพลดงักล่าวน้ีนกัภาษาศาสตร์ชาวอเมริกนั L.Selinker (Interlanguage :International 
Review of Applied Linguistics, 1972)  ได้ให้ ค  าจัด กัด ค วามไว้ว่ า เป็ น  “สภาวะการฝั งแ น่ นท างภ าษ า 
(fossilization)” หรือการฝังแน่นของกฎบางส่วนในภาษาแม่ท่ีอยู่ในความคิดของผู ้เรียนภาษาท่ี 2 หรือ ภา
ต่างประเทศ โดยไม่จ ากดัว่าผูเ้รียนไดเ้รียนและฝึกฝนภาษานั้นมานานเท่าใดนอกจากน้ีการถ่ายโอนหน่วยภาษา
จากภาษาแม่มายงัภาษาท่ีจะเรียน (Language transfer) ยงัเป็นสาเหตุใหเ้กิดการแทรกซอ้นทางภาษา (interference) 
(ฤทยั พาณิช, 2559: 67) ซ่ึงน าไปสู่ปรากฏการณ์ขอ้ผิดพลาดการใชภ้าษาในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การฟัง การพูด 
การอ่าน หรือการเขียน  
 
 
______________________ 
1Internet World Stats (IWS) เป็นเว็บไซต์นานาชาติท่ีรวบรวมและอพัเดตข้อมูลด้านสถิติ เช่นสถิติประชากร ข้อมูลวิจัยตลาด
ออนไลน์กวา่ 243 ประเทศและภูมิภาคทัว่โลก  
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ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนจึงศึกษารวบรวมขอ้มูลรูปแบบ ระบบโครงสร้างทั้งของภาษาจีนและภาษาไทย จาก
แหล่งสืบค้นข้อมูล และจากการศึกษาผ่านข้อผิดพลาดท่ีพบในการเขียนภาษาจีนของนักเรียนไทย น ามา
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ สรุปเป็นประเด็นเพ่ือมุ่งเป็นแนวทางในการศึกษาให้กบัผูเ้รียนหรือผูท่ี้สนใจภาษาจีน 
ต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ 

(1)วเิคราะห์และจ าแนกความเหมือนและความแตกต่างของทั้งสองภาษาในแต่ละดา้น เช่นเคร่ืองหมาย
ในการเขียน ความหมายของค า โครงสร้างของค า เป็นตน้ 

(2)สามารถเป็นแนวทางหรือหลกัความเขา้ใจพ้ืนฐานใหก้บันกัศึกษาและผูท่ี้สนใจศึกษาภาษาจีน 
 

3. ทฤษฎีทางภาษากบัการคิดวเิคราะห์ 
เน่ืองจากบทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีน

และภาษาไทยผา่นการศึกษาขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนกัเรียนไทย ดงันั้นผูเ้ขียนจึงน าทฤษฎีทางภาษา
มาประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดการศึกษาได ้โดยทฤษฏีทางภาษาท่ีส าคญัและถูกน ามาอา้งอิงในบทความ แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฏี
หลกั คือ ทฤษฎีการเปรียบเทียบวเิคราะห์ ทฤษฏีอนัตรภาษา และทฤษฏีการเปรียบเทียบขอ้ผิดพลาด  

(1) ทฤษฎีการเปรียบเทียบวิเคราะห์ (Comparative Analysis Theory)ในปีค.ศ. 1957  Robert Lado
นักภาษาศาสตร์ชาวองักฤษ ได้ตีพิมพ์หนังสือเร่ือง Linguistics across Cultures ข้ึน โดยเน้ือหากล่าวถึงการน า
วธีิการเปรียบเทียบมาใชว้เิคราะห์เพื่อเขา้ใจปัญหาในการเรียนภาษา อนัเกิดจากผลกระทบของภาษาแม่ต่อภาษาท่ี
สอง ซ่ึง RobertLadoให้แนวคิดถึงประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัในการเรียนภาษา คือการน าภาษาแม่และภาษาท่ี
ตอ้งการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อหาขอ้แตกต่างอยา่งไดช้ดัเจน ท่ีอาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความยากล าบากใน
การเรียนเป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็สามารถหาขอ้แตกต่างส่วนน้อย เพ่ือน ามาเป็นขอ้ได้เปรียบใน
การศึกษาภาษามากยิ่งข้ึนโดย Robert Lado เรียกปรากฏการณ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาษาแม่น้ีวา่ “การถ่ายโอน
ทางภาษา” ซ่ึงลกัษณะร่วมท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัจะถูกจดัวา่เป็น “การถ่ายโอนภาษาในเชิงบวก” ส่วน
ลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนัหรือมีความแตกต่างกนัอยา่งมากจะถูกจดัวา่เป็น “การถ่ายโอนภาษาในเชิงลบ” 

(2) ทฤษฎีอันตรภาษา (Interlanguage Theory) อนัตรภาษา เป็นภาษาท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหว่างการ
เรียนรู้ภาษาเป้าหมายหรือภาษาใหม่โดยมีนกัภาษาศาสตร์ชาวอเมริกา L. Selinkerเป็นผูบ้ญัญติัและเสนอทฤษฏี
อนัตรภาษาข้ึนในปีค.ศ. 1972 ซ่ึงทฤษฎีน้ีอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายหรือภาษาใหม่ของผูศึ้กษา
แต่ละบุคคลว่ามีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว มุ่งประเด็นไปท่ีการพฒันาการใช้ภาษา โดยอธิบายถึงปัจจัย
ภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียนตวัอย่างปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัสภาพทาง
สงัคมของผูเ้รียนท่ีมีส่วนท าใหผู้เ้รียนไดรั้บโอกาสในการฟังและพดูภาษาท่ีสองได ้2) ปัจจยัเร่ืองเจตคติท่ีผูเ้รียนมี
ต่อภาษาท่ีเรียน ตวัอยา่งปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การศึกษากลไกในสมองท่ีผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายหรือ
ใหม่ซ่ึงท าให้สามารถแยกแยะภาษาท่ีเรียนจนสามารถเขา้ใจโครงสร้างของภาษาใหม่ได(้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
ณฐักนัตสุ์ขช่ืน, 2559: 13) 
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นัยส าคญัของบทความ 
จากการศึกษาระบบโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย มีนักภาษาศาสตร์ได้ให้ข้อสรุปเก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ทางเช้ือสายระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย อย่างเช่น เรืองเดช(2531) 
นกัวิชาการภาษาตระกูลไทย ถือว่าภาษาไทยเป็นตระกูลภาษาย่อยภาษาหน่ึงในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ซ่ึงเป็น
ตระกูลภาษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ไดแ้ก่ 1) สาขาภาษาจีน 2) สาขาภาษาไทย 3) สาขา
แมว้เยา้ 4) สาขาทิเบตพม่า (เรืองเดช ปันเขื่อนขติัย,์ 2531 อา้งในรองศาสตราจารย ์ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558: 
5) เหลียงหม่ิน และจางจวินหรู นักวิชาการชาวจีน ไดใ้ห้ขอ้สรุปวา่ภาษาไทยเป็นภาษาตระกูลเดียวกบัภาษาจีน-
ทิเบต หลงัจากการศึกษาค าศพัท์ภาษาจีนและไทยท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัหรือเรียกอีกอยา่งวา่ ค  าศพัท์ร่วมเช้ือ
สาย (Liang Min, Zhang Junru, 1996: 7) นอกจากน้ียงัมีผลงานวิจยัของนกัภาษาศาสตร์อีกมากเก่ียวกบัค าร่วมเช้ือ
สาย ท่ีเป็นหลกัฐานสนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาในตระกลูเดียวกนั อาทิเช่นผลงานของ 
หล่ีฟางกุ้ย(1976) และกงฉวินหู่(2002) นักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีนเป็นต้น หรือผลงานวิจัยของ
นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกา Paul K. Benedict ท่ีถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ยว่าภาษาไทยกบัภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมาจาก
ระบบเดียวกนั แต่ก็ไดใ้ห้ขอ้คิดวา่ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัเน่ืองจากการยมืภาษามา
ใชน้ัน่เอง (Paul K. Benedict, 1975) 

ซ่ึงจากขอ้สรุปและแนวคิดของนกัวชิาการและนกัภาษาศาสตร์ดงักล่าว จะเห็นวา่ภาษาไทยและภาษาจีน
จดัเป็นภาษาท่ีมีส่วนคลา้ยคลึงกนั แต่เพราะเหตุใดเราจึงยงัพบขอ้ผิดพลาดในการเรียนภาษาจีนของนกัเรียนไทย
อยู ่ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงใชก้ระบวนการวเิคราะห์สรุปโครงสร้างความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาไทย
และภาษาจีนในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายซ่ึงจะกล่าวในบทถดัไป 

 
การเปรียบเทยีบและวเิคราะห์โครงสร้างภาษาจนีและภาษาไทย 
 ภาษาจีนและภาษาไทยจัดเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน เสียงวรรณยุกต์ท่ีแตกต่าง แสดง
ความหมายและการน าไปใช้ท่ีแตกต่างกัน ถึงแมว้่านักภาษาศาสตร์และนักวิชาการส่วนมากให้ขอ้สรุปว่าทั้ ง
ภาษาจีนและภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมาจากตระกลูเดียวกนั แต่ก็ยงัมีรายละเอียดบางส่วนท่ียงัคงซ่ึงความแตกต่างเช่น 
ความแตกต่างทางดา้นตวัอกัษร โครงสร้างค า โครงสร้างไวยากรณ์ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีเราจึงพบพฤติกรรมการน า
ความคุน้ชินของการใช้ภาษาแม่มาใช้ในการเรียนภาษาจีน ส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการเรียนภาษาจีนข้ึน 
ผูเ้ขียนไดว้เิคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างของทั้งสองภาษา เพ่ือหาขอ้แตกต่าง โดยแบ่งออกเป็นดา้นใหญ่ๆ 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเคร่ืองหมายเวน้วรรคตอน ดา้นค าศพัท ์และดา้นไวยากรณ์ 

(1) เคร่ืองหมายเวน้วรรคตอน 
 ทั้งในภาษาจีนและภาษาไทยต่างก็มีการใชเ้คร่ืองหมายเวน้วรรคตอนของตวัเอง ซ่ึงเคร่ืองหมายเวน้วรรค
ตอนบางอนั มีรูปและท าหน้าท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั แต่บางเคร่ืองหมายมีรูปเดียวกนัแต่กลบัแสดงหน้าท่ีท่ี
แตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางเปรียบเทียบดา้นล่างต่อไปน้ี  
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ตารางที ่1  ตารางเปรียบเทียบหนา้ท่ีของเคร่ืองหมายเวน้วรรคตอนท่ีมีรูปเหมือนกนัในภาษาจีนและภาษาไทย 
เคร่ืองหมายเวน้ 

วรรคตอน 
ภาษาจีน2 ภาษาไทย 

， 

ในภาษาจีนเรียกวา่ “โตว้ฮ่าว” (逗号) ใช้

ส าหรับคัน่เน้ือหาในประโยคทั้งประโยค

ความเดียวและประโยคความรวม 

“จุลภาค”ในภาษาไทยมกัใชเ้พื่อจุดประสงค์

หลกั 2 ประการ (1) ใชเ้พ่ือแบ่งต าแหน่งหรือ

หน่วยของจ านวนตวัเลข เช่น 

2,30065,00024,000,000 เป็นตน้ (2) ใชใ้น

พจนานุกรมเพ่ือแบ่งแยกความหมายของค า

ออกจากกนั 

： 

“เม่าฮ่าว”(冒号)มกัวางไวห้ลงัค าเพื่อแสดง

ค าพดู และใชเ้พื่อแสดงหรือใชเ้พือ่

ยกตวัอยา่งอธิบายบทความหรือเน้ือหาท่ี

กล่าวมาก่อนหนา้ ยกตวัอยา่งเช่น妈妈对

我说：“回家的路上，需要注意安

全！”  

“ทวภิาค” โดยปกติใชเ้พ่ือแบ่งส่วนเวลา เช่น  

๑๒:๐๐ น.(12:00)๑๙:๐๐ น.(19:00)และยงัใช้

เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนอีกดว้ย 

เช่น1:2 (หน่ึงตอ่สอง)3:4 (สามต่อส่ี)  

“” 
“หยิน่ฮ่าว”( 引号 )ภาษาจีนใชเ้พื่อเนน้หรือ

เพ่ือแสดงความพิเศษของค านั้นๆ 

วธีิใช ้ “อญัประกาศ” ในภาษาไทยจะ

ใกลเ้คียงกบัการใชห้ยิน่ฮ่าวในภาษาจีน แต่

ส่ิงท่ีเพ่ิมเติมคือ เรามกัจะใชอ้ญัประกาศกบั

ช่ือหนงัสือ ช่ือบทความต่างๆดว้ย  

 
(2) ค าศพัท ์

 “ค า” ของทั้งภาษาจีนและภาษาไทย ต่างมีความหลากหลายและมีโครงสร้างท่ีซบัซอ้น ตงันั้นผูเ้ขียนจึง
แบ่งการวเิคราะห์เปรียบเทียบออกเป็น 2 ดา้นใหญ่ๆ คือ ความหมายของค า และ โครงสร้างของค า 
 (2.1) ความหมายของค า 
 เม่ือเราใชร้ะดบัในการแสดงความหมายของค าหรือการแสดงความหมายในระดบัเชิงลึกเป็นเกณฑ ์
เราจะสงัเกตวา่ มีค าในภาษาจีนอยูจ่  านวนไม่นอ้ยท่ีสามารถแสดงความหมายเดียวกนั แตแ่ฝงระดบัความลึกซ้ึงท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงค าเหล่าน้ีในบางคร้ังเม่ือแปลเป็นภาษาไทยกลบัแสดงความหมายออกมาไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั้น  
 
 
______________________ 
2อา้งอิงจากหนงัสือเร่ือง “ศิลปะการใชเ้คร่ืองหมายเวน้วรรคตอน” เขียนโดย ซานปินฮัน่ ในปีค.ศ.2006 อา้งอิงจากหนา้ท่ี 71 129 และ 
143 
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กล่าวคือค าในภาษาไทย  1 ค า โดยทัว่ไปสามารถแสดงความหมายได ้1-2 ความหมายส่วนค าท่ีแสดงความหมาย
แฝงเชิงลึกจะมีอยู่ไม่มาก เช่น ค าในภาษาองักฤษ“understand” ภาษาจีนมีค าท่ีสามารถใชแ้สดงความหมายน้ีได ้
เช่น懂、明白、了解、理解 โดยแต่ละค าแสดงความหมายในระดบัท่ีลึกซ้ึงแตกต่างกนั  
  “懂” (dǒng) หมายถึงรับรู้หรือเข้าใจ“明白” (míngbái)  หมายถึงเข้าใจชัดเจน“了

解”หมายถึงเขา้ใจฝ่ายตรงขา้ม โดยแฝงความหมายจากไม่รู้เร่ืองราวจนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมดได ้ส่วน
“理解”แสดงความหมายเขา้ใจอยา่งมาก จากท่ีไม่รู้เร่ืองราวจนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งแจ่มชดั
จากค าอธิบายดงักล่าวจะสังเกตถึงระดบัขั้นการแสดงความหมายของค าในภาษาจีนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั ในขณะท่ี
ภาษาไทยสามารถใชค้  าวา่ “เขา้ใจ” ในการแสดงความหมายของค าในภาษาจีนดงักล่าวทั้งหมด ฉะนั้นหากผูเ้รียน
ไม่สามารถจบัประเด็นหรือเขา้ใจระดบัการแสดงความหมายของค าในภาษาจีนไดอ้ยา่งชดัเจน ก็จะท าใหเ้กิดความ
สบัสนในการเลือกใชค้  าและเกิดอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนไดง่้ายข้ึน  

 (2.2) โครงสร้างของค า 
 โครงสร้างค าระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยมีทั้ งส่วนท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยส่วน
โครงสร้างค าท่ีแตกต่างอย่างเห็นไดช้ัดเจน มกัพบในค าประสมท่ีมีโครงสร้าง “ส่วนหลกัและส่วนขยาย” ใน
ภาษาจีน โครงสร้างของค าประสมจะอยูใ่นรูป ส่วนขยาย + ส่วนหลกั กล่าวคือค าท่ีเป็นส่วนขยายจะถูกวางไวห้นา้
ส่วนหรือค าท่ีเป็นความหมายหลกั ในขณะท่ีโครงสร้างค าประสมของภาษาไทย จะวางส่วนหรือค าหลกัไว้
ขา้งหนา้ส่วนท่ีน ามาขยาย (ส่วนหลกั + ส่วนขยาย) ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางเปรียบเทียบดา้นล่าง 
 
ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างค าประสมระหวา่งภาษาจีนและภาษาไทย 

ภาษาจีน 
(ส่วนขยาย + ส่วนหลกั) 

ภาษาไทย 
(ส่วนหลกั + ส่วนขยาย) 

英语 (yīng yǔ) ภาษาองักฤษ（语 yǔ +英 yīng） 

红色 (hóng sè) สีแดง（色 hóng+ 红 sè） 

长裙(cháng qún) กระโปรงยาว（群 cháng+ 长 qún） 

手表(shǒu biǎo) นาฬกิาขอ้มือ（表 shǒu + 手 biǎo） 

金币 (jīn bì) เหรียญทอง（币 jīn +金 bì） 

 
(3) โครงสร้างไวยากรณ์ 

 โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทยประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 ส่วนไดแ้ก่ ประธาน 
กริยา กรรม และส่วนขยาย (ส่วนขยายค านาม ส่วนขยายค ากริยา และส่วนเสริม) โดยโครงสร้างประโยคหลกัของ
ทั้งสองภาษาประกอบดว้ย “ประธาน + กริยา + กรรม (ซ่ึงจะมีหรือไม่มีก็ได)้” เหมือนกนั แต่มีการเรียงล าดับ
ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน สามารถแบ่งการวเิคราะห์ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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 (3.1) การเรียงล าดบัของส่วนขยายค านาม 
 ส่วนขยายค านามคือส่วนท่ีสามารถท าหน้าท่ีขยายได้ทั้ งภาคประธานและภาคกรรม โดยค าท่ี
สามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายค านามมีอยูห่ลายประเภทดว้ยกนั อาทิค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ตวัเลข รวม
ไปจนถึงวลีต่างๆ(เหมียว ตงเสีย, 2004: 83) ในภาษาจีนส่วนขยายค านามจะถูกวางไวข้า้งหน้าค าหลกัเสมอโดย
มกัจะมี“的(de)”คัน่กลางระหวา่ง เพ่ือแสดงการแบ่งแยกของส่วนขยายกบัส่วนค าหลกัให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  
ในขณะท่ีการเรียงล าดบัในภาษาไทยจะเอาส่วนค าหลกัวางไวข้า้งหนา้แลว้จึงตามดว้ยส่วนขยายเช่น  
 ภาษาไทย กระเป๋าสตางค ์ ของ    พ่อ 
   钱包的 爸爸 
 ภาษาจีน  พ่อ    ของ     กระเป๋าสตางค ์
   爸爸  的 钱包 
 
 หรือแมแ้ต่การเรียงล าดบัส่วนขยายค านามท่ีมีหลายส่วนประกอบหรือหลายต าแหน่ง ทั้งในภาษาจีนและ
ภาษาไทยเองต่างก็มีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ในภาษาจีนโดยทัว่ไป ส่วนขยายท่ีเป็นค ากริยา ค าคุณศพัท ์
หรือค านามจะถูกวางไวเ้ป็นต าแหน่งแรก ต าแหน่งท่ี 2 จะเป็นส่วนขยายท่ีบอกจ านวน ตวัเลขต่างๆ ต าแหน่งท่ี 3
เป็นค าสรรพนาม เช่น ค าวา่ น่ี น้ี นัน่ นั้น และส่วนสุดทา้ยต าแหน่งท่ี 4 เป็นส่วนของค านามและหรือสรรพนามท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายบอกความสัมพนัธ์ ในภาษาไทยการเรียงล าดบัส่วนขยายเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัอย่าง
ส้ินเชิง ดงัจะสงัเกตไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ภาษาไทย รองเทา้ คู่ใหม่ สามคู่ นั้นของเธอสวยมาก 
   鞋子新 三双那的你好看很。 

 ภาษาจีน  เธอ ของ นั้น สามคู่คู่ใหม่รองเทา้มากสวย 
   你 的 那 三双 新   鞋子  很好看。 

 

 ภาษาไทย ฉนัชอบทานอาหารจีน 
   我喜欢吃菜中国。 

ภาษาจีน  ฉนัชอบทานจีน อาหาร 
   我喜欢吃中国菜。 
 (3.2) การเรียงล าดบัของส่วนขยายค ากริยา 
 ส่วนขยายค ากริยา คือค าหรือวลีท่ีท าหน้าท่ีขยายเฉพาะแต่ค  ากริยา โดยค าท่ีสามารถท าหน้าท่ีเป็น
ส่วนขยายค ากริยาไดแ้ก่ ค  ากริยาวิเศษณ์ โครงสร้างค าบุพบท ค านามบอกเวลา ค านามบอกต าแหน่ง ค ากริยา ค า
ช่วยกริยา ค าคุณศพัท์ ค  าสรรพนาม เป็นตน้ (เหมียว ตงเสีย, 2004: 86-87) โดยทัว่ไปการวางต าแหน่งส่วนขยาย
ค ากริยาในภาษาจีนจะวางไวห้นา้ค าหลกัท่ีถูกขยายเสมอ ส่วนการเรียงล าดบัส่วนขยายค ากริยาท่ีมีหลายต าแหน่ง
ในภาษาจีนนั้น จะประกอบไปดว้ย ต าแหน่งท่ี (1) ส่วนขยายบอกเวลา (2) ส่วนขยายบอกต าแหน่ง สถานท่ี (3) 
ส่วนขยายแสดงขอบเขต (4) ส่วนขยายบอกระดบั (5) ส่วนขยายบอกความรู้สึกหรือรูปแบบ (6) ส่วนขยายบอก
เป้าหมายหรือทิศทาง เป็นตน้ (เหมียว ตงเสีย, 2004: 86-87)ซ่ึงในภาษาไทยมีล าดับการเรียงท่ีแตกต่างกนัโดย
ส้ินเชิง 
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 ภาษาไทย เขาขยนัท างานมาก 
   他努力工作很。 

ภาษาจีน  เขามากขยนัท างาน 
       他很努力（地）工作。 
   (* 地 ในท่ีน้ีเป็นตวัคัน่เพ่ือแบ่งแยกค าท่ีเป็นส่วนหลกัและค าส่วนขยาย) 
 
 ภาษาไทย เธอนอนอยูใ่นหอ้งชดัชดัท าไมบอกวา่ตวัเองไม่อยูล่่ะ 
   你睡觉在里寝室明明为什么说 自己不在呢？ 

 ภาษาจีน  เธอชดัชดัอยูห่อ้งในนอนท าไมบอกวา่ตวัเองไม่อยูล่่ะ 
你明明在寝室里睡觉，为什么说自己不在呢？ 

 

 ภาษาไทย พรุ่งน้ีเธอไปพบฉนัท่ีออฟฟิศตอนสิบโมงเชา้  กแ็ลว้กนั 
   明天你去找我在办公室十点上午吧。 

 ภาษาจีน  เธอพรุ่งน้ีเชา้ตอนสิบโมงไปออฟฟิศพบฉนักแ็ลว้กนั 
你明天上午十点去办公室找我吧。 

  

4. สรุป 
 จากการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย ผ่านการอา้งอิง
ทฤษฎีทางภาษา อาทิ ทฤษฏีการเปรียบเทียบวิเคราะห์และทฤษฏีอนัตรภาษา มาช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
จะสังเกตเห็นขอ้แตกต่างระหวา่งสองภาษาไดอ้ยา่งชดัเจน ปรากฏในดา้นเคร่ืองหมายเวน้วรรคตอน ดา้นค าศพัท ์
และดา้นโครงสร้างไวยากรณ์ ดงัท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ขา้งตน้ สรุปผลออกมาไดว้า่ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่างก็มี
เคร่ืองหมายเวน้วรรคตอน โดยเคร่ืองหมายเวน้วรรคตอนท่ีใชใ้นรูปลกัษณ์เดียวกนั บางส่วนท าหนา้ท่ีเหมือนหรือ
คลา้ยกัน ในขณะท่ีบางส่วนท าหน้าท่ีแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง ในด้านของโครงสร้างค าศัพท์และโครงสร้าง
ประโยคนั้น ความแตกต่างท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือ การวางต าแหน่งส่วนหลกั ส่วนขยาย และ ล าดบัการเรียงส่วน
ขยายในประโยคท่ีสลบักลบักนั ในภาษาจีนจะน าส่วนขยายวางไวห้น้าส่วนหลกัเสมอ ซ่ึงความแตกต่างน้ีอาจ
ส่งผลต่อผูเ้รียนภาษาจีนให้เกิดความสับสน น าไปสู่การเกิดขอ้ผิดพลาดในการเรียนภาษาจีนได ้ดงันั้นผูเ้ขียนจึง
หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจศึกษาภาษาจีน สามารถน าหลกัขอ้มูลสรุปเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหวา่ง 2 ภาษา ไปศึกษาเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ น าไปพฒันา และสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
เพ่ือการศึกษาภาษาจีนต่อไป 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ผูเ้รียนสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการเรียนภาษาจีน  
เพ่ือลดอุปสรรคในการเรียนและเพ่ิมความเขา้ใจภาษาจีนไดม้ากข้ึน 
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 2. สามารถน ารูปแบบการเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการเรียนการสอนภาษาจีน 
เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้ตรงจุด นักเรียน นักศึกษา หรือผูท่ี้สนใจสามารถน าไปใช้ต่อยอดใน
การศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนไปได ้  
 3. ผูเ้รียนสามารถน าขอ้มูลความเหมือนความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน ไปเป็นขอ้มูล
ประกอบการศึกษาหรือวิจยัเชิงลึก ในประเด็นอ่ืนๆ เช่น การเปรียบเทียบค าศพัท์ระหวา่งภาษาไทยและภาษาจีน 
การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์จีนและไทย แนวทางการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีอธิบายโดยอยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิด ท่ีเป็นการอธิบายถึงธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดั 
( Hostel ) ในปัจจุบนัภาพรวมของธุรกิจบริหารงานโดยเจา้ของกิจการ เป็นการลงทุนท่ีไม่มากนกั ลกัษณะท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของท่ีพกั คือการแชร์พ้ืนท่ีร่วมกนัตั้งแต่ ห้องพกั หอ้งน ้ า พ้ืนท่ีอเนกประสงค ์และพ้ืนท่ีครัว การเติบโต
ในช่วงท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ กวา่ร้อยละ 20 ของท่ีพกัแรมในประเทศไทยเป็นท่ีพกั
แรมประเภทน้ี แสดงถึงการขยายตวัของธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ ท่ีขยายตวัไปตามแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆท่ีส าคญัภายในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบ่ี พทัยา ในเร่ืองการท า
การตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย  และใชช่้องทางส่ือออนไลน์ในการท ากลยทุธ์ตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย  เน่ืองจากกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเขา้พกั เป็นกลุ่มวยัรุ่น 18-35 ปี ท่ีนิยมใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลจากออนไลน์เป็นหลกั ท าการจอง การอ่านรีวิว
การใหค้ะแนน และการบอกต่อจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวดว้ยกนัเอง แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามให้ลูกคา้จองตรงกบั
ทางโรงแรมดว้ยเช่นเดียวกนัเพ่ือประหยดัการใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์และเล่ียงการช าระค่าธรรมเนียมผ่านคนกลาง            
ผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งใส่ใจในการสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนของลูกคา้ เพราะถือเป็นจุดขายและเอกลกัษณ์
ของธุรกิจน้ี ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ด ้
 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การตลาดโฮสเทล, โฮสเทล 
 

ABSTRACT 
This article explains based on the concept that describes the current hostel business as a whole. The 

hostel business is currently managed by the owner, where do not require a very large investment . The unique 
character of the hostel is to share the rooms, bathrooms, living and kitchen space. According to the data 
collection on the growth rate from the past to present, over 20% of Thailand's accommodations are hostels. This 
represents the expansion of the domestic tourism industry and business that spread out in major attraction cities 
such as Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, and Pattaya. In terms of marketing with the target 
customers, the owners should rely more on online media because the customers group in the age of 18-35 years 
old are most commonly used online search engine to get information, make reservations, read reviews, and give 
recommendations. At the same time, owners try to make customers book directly to save on the use of online 
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sites and avoid paying fees. The hostel operators should focus on creating activities among their customers 
because it is one of the selling points of this business. Therefore, the business operators must continue to 
develop in order to meet the needs of customers. 
 
KEYWORDS: Strategies for Hostel , Hostel  
 

1.  บทน า 
ภาพรวมธุรกิจโรมแรมทัว่ประเทศปี 2559 เติบโตเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ ทั้งในดา้นจ านวนหอ้งพกั อตัรา

การเขา้พกัและค่าห้องพกั โดยได้รับปัจจัยหนุนท่ีส าคัญจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ ง
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวถึง 32.58 ลา้นคน ขยายตัวท่ีร้อยละ 8.91 จากปีก่อนหน้า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนขยายตวัร้อยละ 4.32 จากการส่งเสริมของภาครัฐบาล (สิริทิพย ์ฉลอง.  
ธุรกิจโรงแรม (Hotel Industry) กุมภาพนัธ์ 2560.  กรุงเทพมหานคร: หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคบริการส่วน
เศรษฐกิจรายสาขา ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก)  

แนวโน้มการท่องเท่ียวในยคุปัจจุบนัเปล่ียนไป นักท่องเท่ียวเดินทางคนเดียวมีมากข้ึน เพราะตอ้งการ
อิสระและอยากพึ่งพาตวัเองหรือนกัท่องเท่ียวอิสระ ( Free Individual Traveler)  ท่ีพกัแบบประหยดั คือห้องพกัท่ี
นิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวสะพายเป้ (Backpacker) และ ดว้ยมุ่งเนน้ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียวท่ีมีงบประมาณจ ากดั และไม่เน้นความสะดวกสบายในการพกัผ่อน ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะเตียง
สองชั้น โดยในหน่ึงหอ้งจะสามารถพกัไดร้าว4-8คน มีลอ็คเกอร์ (Locker) ส าหรับเก็บสัมภาระส่วนตวั หอ้งน ้ าจะ
เป็นห้องน ้ ารวม ห้องพกัผ่อนใช้ร่วมกันรวมถึงห้องครัวท่ีจะมีอุปกรณ์ครัวคอยบริการส าหรับนักท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการประกอบอาหารเอง บางแห่งอาจจะมีบริการอาหารเช้าท่ีทางโรงแรมเตรียมไวใ้ห้ (จิตมณี นิธิปรีชา.
กรกฎาคม 2558)  

จากตวัเลขการเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวอิสระเขา้พกัตามล าพงั (Free Individual Traveler) ในประเทศ
ไทย ส่งผลใหก้ลุ่มท่ีพกัประเภทโรงแรมตอ้งมีการปรับตวัดา้นกลยทุธ์การตลาดอยา่งมาก อีกทั้งการขยายตวัท่ีพกั
ราคาประหยดัเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ เกสตเ์ฮาส์ โฮมสเตย ์ การแชร์ท่ีพกัในเวบ็ไซต ์ (Airbnb) และ ท่ีพกัแบบประหยดั 
(Hostel) ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจท่ีพกัแรมได ้ 

ปัจจุบันทางรัฐบาลก าลังเร่งผลักดันประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ซ่ึงส าหรับภาคธุรกิจ และ
ภาคเอกชนจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัสู่ยคุท่ีเศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมโดยมีองค์ประกอบหลกัในการ
ขบัเคล่ือนอยู ่โดยมีล าดบัตามแผนคือ การเปล่ียนจากการท าธุรกิจขนาดยอ่มท่ีภาครัฐตอ้งคอยช่วยเหลือสนบัสนุน
เป็นผูป้ระกอบการเต็มตวัท่ีมีศกัยภาพสูง ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัธุรกิจซ่ึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความความเขา้ใจธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจการให้บริการท่ีพกัแรมประเภทท่ีพกัแบบประหยดัมี
อัตราการเกิดของธุรกิจโรงแรมในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาเพ่ิมสูงข้ึน ทั้ งผู ้ประกอบการชาวไทยและนักลงทุน
ชาวต่างชาติท่ีสนใจเขา้ร่วมทุนกบันกัธุรกิจไทย รวมถึงการขยายตวัของธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็ขนาดกลางและท่ี
พกัแรมราคาประหยดัมีการเพ่ิมมากข้ึนดว้ยเช่นกนั อีกทั้งการขยายตวัมิไดถู้กจ ากดัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร แต่ได้
ขยายออกไปยงัหวัเมืองแต่ละภูมิภาคอีกดว้ย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พทัยา 
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ทั้งน้ีจากการขยายการลงทุนในโรงแรมระดบัสามดาวลงมา รวมทั้ งการขยายตวัของท่ีพกัทดแทนใน
พ้ืนท่ีท าใหมี้ จ านวนท่ีพกัเกินความตอ้งการในบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะดา้นราคา การข้ึนราคาท่ีพกัและบริการจึงท าได้
ยากส่งผลเสียต่ออตัราการท าก าไรและการยกระดบัการให้บริการของกิจการ ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งสร้าง
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เน้นความสะดวกสบายเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม (สิริ
ทิพย ์ฉลอง, 2560) 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
(1)  เพื่อศึกษาเขา้ใจถึงธุรกิจท่ีพกัราคาประหยดั 
(2)  เพื่อศึกษาการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบนั 
(3)  เพ่ือศึกษาการตลาดของธุรกิจในปัจจุบนั 
 

3.  ทีพ่กัประเภท โฮสเทล 
การให้บริการของโรงแรมและท่ีพกัราคาประหยดั (Hotel and Hostel) มีความแตกต่างกนั เร่ืองของส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีให้แก่ลูกคา้  ท่ีพกัราคาประหยดัเป็นสถานท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียวท่ีเน้น เร่ืองราคา  
ตอ้งการเพียงส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น เตียงนอน และท่ีเก็บของ เคร่ืองปรับอากาศ และอินเตอร์เน็ต 
มีพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีใชร่้วมกนั เช่นหอ้งน ้ า ครัว และพ้ืนท่ีส าหรับการพกัผอ่น รวมถึงการจดักิจกรรมสนัทนาการให้
ลูกคา้ไดเ้ขา้ร่วม ลกัษณะการให้บริการจะมีความคลา้ยหอพกัในมหาวิทยาลยัในต่างประเทศหรือท่ีเรียกกนัว่า 
สถานพกัแรมเยาวชน(Youth Hostel)  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมส าหรับเยาวชน ส่ิงอ านวยความสะดวกในระดับเดียวกับ
หอพกันกัศึกษา มีประเภทหอ้งพกัมีให้เลือกแบบ ส่ีคน แปดคน สิบสองคน ตามแต่ลกัษณะของโครงสร้างอาคาร 
หรือเป็นหอ้งพกัรวมส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ ท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel) แตกต่างจากโรงแรม (Hotel) ตรงราคา 
บรรยากาศอบอุ่น เป็นมิตร ความเป็นธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีสร้างสรรคกิ์จกรรมซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ และการบริการตวัเอง
เป็นหลกั ในขณะท่ีโรงแรมมีห้องพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการท่ีสะดวกครบครัน มีพนักงานคอย
ดูแล 

เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel)  เป็นการเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูง 
สามารถออกแบบและสร้างเอกลกัษณ์ให้โดดเด่นได ้ สามารถก าหนดส่ิงท่ีเป็นความเฉพาะตวัของธุรกิจได ้ การ
ใหบ้ริการแบบเป็นกนัเอง การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือ การจดักิจกรรมให้
ลูกคา้ระหวา่งเขา้พกั และความมีส่วนร่วมของเจา้ของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจแบบเป็นกนัเองจึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ี
ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ซ่ึงต่างจากการให้บริการของธุรกิจโรงแรม ท่ีการบริการเป็นหนา้ท่ีของพนกังาน
ผูท้  าหนา้ท่ีเท่านั้น (บุณฑริกา  สิริโสภาสยั,2554 ) จากขอ้มูลการวจิยั วทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ 
กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel) จะเป็นกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นมากกวา่ ร้อยละ 80 เป็นชาวต่างชาติ
อายไุม่เกิน 30 ปี โดยปัจจยัการเลือกเขา้พกัของเอเชียและยโุรปมีความต่างกนั ของเอเชียให้ความส าคญักบั ท าเล
ท่ีตั้ง ราคา และความคุม้ค่า ตามล าดบั แต่ส าหรับกลุ่มยโุรปให้ความส าคญักบั เร่ืองของ ราคา บรรยากาศภายในท่ี
พกัราคาประหยดั (Hostel)  และท าเล   มีอิทธิพลส าหรับกลุ่มลูกคา้นั้น ให้ความส าคญักบัเร่ืองของการรีวิว และ
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การเลือกจากท าเล ความใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวทั้งกลางวนั กลางคืน และพ้ืนท่ี
โดยรอบปลอดภยั (วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล,2559) 
  ในมุมของภาครัฐ เน่ืองดว้ยธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีเพ่ิงเร่ิมมีในประเทศไทยราว4 ปีก่อน การด าเนินการขอ
ใบอนุญาตยงัผิดขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบัต่าง ๆ ส่งผลให้ธุรกิจน้ียงัขาดการวางแผนควบคุม
รายละเอียดท่ีใชค้วบคุมโรงแรม เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมา จึงมีการออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมโดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กฎกระทรวงใหบ้งัคบัใช ้5 ปี  
2. ในกรณีท่ีกฎกระทรวงมิไดก้ าหนดเร่ืองใดไวใ้หน้ าขอ้ก าหนดเร่ืองนั้นตามกฎกระทรวงอ่ืน ขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ิน หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 
มาใชบ้งัคบัแก่อาคารตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม เวน้แต่ขอ้ก าหนดเก่ียวกบับนัไดหนีไฟใหย้ดึตามขอ้บงัคบัน้ี  

3. กฎกระทรวงน้ี ใหใ้ชบ้งัคงคบัแก่อาคารท่ีมีอยุก่่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีบงัคบัใชแ้ละจะเปล่ียนการใช้
อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมดงัต่อไปน้ี  

  (1) โรงแรมท่ีใหบ้ริการเฉพาะหอ้งพกั  
  (2) โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกัและห้องอาหาร หรือสถานท่ีส าคญัท่ีส าหรับบริการอาหารหรือ

สถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร  
4. การยื่นค าขอใบรับอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวงน้ี ตอ้ง

ด าเนินการให้แลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บอนุญาตภายในห้าปีนับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีบงัคบัใช ้ในกรณีท่ีตอ้งมีการ
ดดัแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร ใหย้ื่นค าขอรับใบอนุญาต หรือแจง้และด าเนินการ
ตามตรา39 ทว ิเพ่ือดดัแปลงอาคารภายในสองปีนบัตั้งแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีบงัคบัใช ้ 

5. อาคารท่ีจะเปล่ียนการใชม้าประกอบุรกิจโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมให้มีท่ีวา่งของอาคารไม่
นอ้ยกวา่ 10 ใน 100 ส่วนของพ้ืนท่ีชั้นใดชั้นหน่ึงของอาคารและตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

- อาคารไม่เกินสองชั้นท่ีมีจ านวนหอ้งพกัในอาคารหลงัเดียวกนัไม่เกิน 10 หอ้ง  
- อาคารท่ีไม่ใช่อาคารตาม ( 1 ) ท่ีมีจ านวนหอ้งพกัในชั้นเดียวกนัไม่เกิน 20 หอ้ง  
- เสา คาน ตง พ้ืน บนัได โครงหลงัคา และผนังของอาคารตั้งแต่สามชั้นข้ึนไปตอ้งท าดว้ยวสัดุ

ถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟ 
6. การน าอาคารประเภทอ่ืนมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้ใช้ขอ้ก าหนด

เก่ียวกับแนวอาคาร ระยะด่ิงของอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น หรือ
ระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางสาธารณะ และท่ีจอดรถยนต์ ตามประเภทอาคารท่ีกฎหมาย
ก าหนดในขณะท่ีไดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้าง 
  การท าธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดัในปัจจุบนัยงัมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัเป็นการเปิดใหบ้ริการ
ท่ียงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัของกฎหมายการควบคุมอาคาร การท าธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel)  จดัอยูใ่นกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากมีห้องพกัเกิน4ห้อง และใหเ้ช่าไม่เป็นรายเดือน  จึงจ าเป็นตอ้งยื่นเร่ืองต่อเจา้หนา้ท่ีเขตเพ่ือ
ขอเปล่ียนประเภทการใชง้านอาคารจากเพื่อการพกัอาศยัเป็นการขออนุญาตด าเนินธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 (พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547.  ภาษี
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โรงแรม.ใบอนุญาตจดทะเบียนโรงแรม) โดยก่อนจะเร่ิมท าการปรับปรุงอาคารบา้นพกั หรือตึกแถวท่ีมีอยูเ่จา้ของ
โครงการและนกัออกแบบควรจะตอ้งศึกษาเร่ืองระยะถอยร่น ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การ
วางแผนเร่ืองของอคัคีภยั รวมทั้งความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารส าหรับการใชง้านของคนจ านวนมาก เพราะ
ขอ้บงัคบัส าหรับบา้นพกัอาศยักบัอาคารสาธารณะมีขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนัอยูห่ลายจุด (Laksanasamrith, 2017) 
 

4.  การเติบโตของธุรกจิโฮสเทล 
จากการศึกษาขอ้มูลระบุตวัเลขของการขยายตวัส าหรับธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel) ใน เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia)  ท่ีมีตวัเลขเพ่ิมสูงข้ึนในสัดส่วนของจ านวนเตียงท่ีสูงถึง 51,795 เตียง จาก
1,201 ท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel)  และประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัดบัหน่ึง
คือ อินโดนีเซีย รองลงมา คือไทย และเวียดนามตามล าดบั ส่วนสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีราคาค่าท่ีพกัต่อคืนเฉล่ีย
สูงสูดถึง US20$ ต่อเตียง การให้บริการแบบเตียงสองชั้นนั้น จะถูกแบ่งส่วนทางการตลาดโดยท่ีพกัแบบประหยดั
รูปแบบแคปซูล มีลกัษณะเป็นกล่อง มีส่ิงอ านวยความสะดวกบางอยา่งส่วนตวั เช่น โทรทศัน์ โต๊ะเขียนหนงัสือ        
(Capsule Hostel) ท่ีก าลงัเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีในงานวิจยัของ C9 Research ( 2016 )ไดก้ล่าวถึงการเติบโดของท่ีพกั
แบบประหยดั (Hostel) ในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ ไดข้ยายตวัตามเมืองท่ีไม่ใช่หวัเมืองใหญ่กวา่ 
79% ยกเวน้ประเทศไทยท่ีมีการขยายตวัทั้งสองส่วน  การบริหารงานของท่ีพกัราคาประหยดั   (Hostel) และทั้งใน
และต่างประเทศใชว้ธีิการบริหารงานโดยเจา้ของบริหารกิจการเองมากกวา่การจา้งบริหารงาน ซ่ึงไม่ไดท้ าให้เกิด
ความต่างเร่ืองของราคาจากการบริหารงานและการใหบ้ริการ  

การท่องเท่ียวในปัจจุบนัพบวา่ แนวโนม้การท่องเท่ียวคนเดียว (Solo Traveling) ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 ท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวกลา้ท่ีจะออกเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมากข้ึน โดยผลส ารวจ
ของ Visa Global Travel Intentions Study ปี 2558 ท่ีสอบถามนักท่องเท่ียวจ านวน 13,000 คนจาก 25 ประเทศ 
พบว่ามีการท่องเท่ียวคนเดียว ร้อยละ 24 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกวา่ร้อยละ10 เม่ือเทียบกบัปี 2557 
และจากแนวโน้มดงักล่าวท าให้ธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดัเติบโตข้ึนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมีเหตุผลหลกัคือเร่ืองราคา 
และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเท่ียวระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวดว้ยกนั การเติบโตของธุรกิจการใหบ้ริการ ท่ี
พกัแบบประหยดั (Hostel) มีอตัราการขยายตวัสูง ปัจจุบนัมีมากกวา่ 2,000 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 12 จากท่ีพกั
แรมทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากผลงานวิจยัดังกล่าว การท าให้ธุรกิจท่ีพกัแรมแบบประหยดั 
(Hostel) ประสบความส าเร็จจะตอ้งตอบโจทยก์ลยทุธ์ทั้ง 5 ดา้น คือ (อฐัภิญญา ปุณณมากุล.  2559 ) เขา้ใจความ
ตอ้งการตอ้งดึงจุดเด่นของสถานท่ีมาเป็นจุดขาย สร้างท่ีพกัแบบประหยดัให้สามารถตอบสนองความตอ้งการได้
เป็นอยา่งดี เขา้ถึงช่องทางการจองท่ีครอบคลุมทัว่โลก  เขา้หาลูกคา้เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดี และใส่ใจในทุก
รายละเอียดของลูกคา้ 

การขยายตวัของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมมากข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา การลงทุนของกลุ่มโรงแรมต่างชาติท่ี
สนใจลงทุนในจงัหวดัหัวเมืองศูนยก์ารเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลหน่วยวิเคราะห์
เศรษฐกิจภาคบริการ ธนาคารออมสิน พบว่าจังหวดัท่ีมีการขยายธุรกิจโรงแรม กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี มี
แนวโน้มการขยายตวัของผูป้ระกอบการรายเล็กเพ่ิมมากข้ึน โรงแรมชั้นประหยดัค่อนขา้งเป็นท่ีนิยม (สิริทิพย ์
ฉลอง. 2560)   หรือการซ้ือกิจการเก่ามาบริหารเอง และการเกิดใหม่ของนกัลงทุนหนา้ใหม่  แต่ท่ีเห็นไดช้ดัคือการ
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เพ่ิมมากข้ึนของการแข่งขนัธุรกิจโรงแรมระดบัสามดาวลงมา โดยประเมินจากใบขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือ
การโรงแรมทัว่ประเทศ เปรียบเทียบจากไตรมาสแรกของปี 2559 อยูท่ี่ 1,936 อาคาร เพ่ิมจากไตรมาสสามของปี 
2558 ถึงร้อยละ 68.51 สะทอ้นถึงการแข่งขนัในตลาดราคาอยา่งเขม้ขน้ (ผูจ้ดัการออนไลน์,2559)  ตลาดโรงแรม-รี
สอร์ท โดยภาพรวมยงัคงมีการแข่งขนัสูง จากทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรมดว้ยกนั หรือการน าห้องมาปล่อยให้เช่าผ่าน
แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ถือวา่มีผูป้ระกอบการค่อนขา้งมาก แต่แนวโนม้ของโรงแรม
ขนาดเล็ก ท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel)  กลบัมีแนวโน้มท่ีดี และมีสัญญาณขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการเดินทางมากข้ึน อีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการท่ี
นักเดินทางรุ่นใหม่ตอ้งการทดลองประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเท่ียว เขา้พกัท่ีใหม่ๆ เพ่ือแชร์ประสบการณ์
เหล่าน้ีไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของตวัเอง และน่ีก็ถือเป็นโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช,2560 ) 

การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ การท าตลาดออนไลน์ 
โดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายหอ้งพกัท่ีไดรั้บความนิยมผา่นเวบ็ไซตมี์ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัภรณ์ เหลือง
พิพฒัน์ (2555) พบว่าการตดัสินใจจองท่ีพกัประเภท โฮสเทล เกิดจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคจากการท าตลาด
ออนไลน์ โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จะใชว้ิธีจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซต ์พิจารณาความเห็นออนไลน์
ก่อนท าการจองและการท าตลาดผา่นเวบ็ไซตท์ าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ ดงันั้นการใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ใน
การจองหอ้งพกั ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยประชาสัมพนัธ์เชิงการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี (วยิะดา ไทยเกิด, 2557) 
ธุรกิจการให้บริการจองท่ีพกัแบบออนไลน์เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีการแข่งขนัสูง จึงท าใหเ้กิดธุรกิจคนกลางใน
การรับจองท่ีพกัโรงแรม (Online Travel Agent) ท่ีใหบ้ริการจองท่ีพกัโรงแรมรวมถึงบริการดา้นการท่องเท่ียวต่าง 
ๆเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ตัวอย่าง เช่น Agoda, Expedia, Priceline, Traveloka, Orbitz, Booking.com และ 
Asia Web Direct รวมถึงการจองผา่นเวบ็ไซตข์องโรงแรมเองดว้ยเช่นกนั  (นิวฒัน์ ชาตะวทิยากลู,2557)  

 

5.  กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกจิโฮสเทล 
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ของสินคา้นั้นโดยพ้ืนฐานจะประกอบดว้ย 4P’s 

แต่ส่วนผสมทางการตลาดของตลาดบริการจะแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดโดยทัว่ไป ไดเ้สนอแนวคิดใหม่
ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการบริการโดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดส าหรับบริการดงักล่าว
ประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาดเดิมไดแ้ก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกบัส่วนประสมอีก 3 
ส่วน ไดแ้ก่ People, Process และ Physical Evidence ดงันั้นส่วนประสมส าหรับการตลาดบริการ จึงประกอบดว้ย 
7P’s  (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ.   2549 : 63-83) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  
2541: 35-36) สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ของประภาพรรณ จูทองค า และ จอมภคั คลงัระหดั,2559) ท่ีไดส้รุปเน้ือหา
ในส่วนของ ด้านผลติภัณฑ์และบริการผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดั วา่มีการพฒันารูปแบบของท่ีพกัให้
คงสภาพดีอยูเ่สมอ และดา้นการให้บริการ ควรให้บริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ให้ลูกคา้รู้สึกมีความสุขประทบัใจตลอดระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  ด้านราคา ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ส่วนใหญ่ ใชว้ธีิการตั้งราคาแบบยดืหยุน่ซ่ึงการตั้งราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการประเภทน้ีข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัดงันั้น
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หากผูป้ระกอบการสามารถปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบของท่ีพกั ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีส่ิง
อ านวยความสะดวก หรือการใหบ้ริการอยา่งครบครันมากกวา่คู่แข่ง ก็ส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถตั้งราคาได้
สูงกวา่คู่แข่งได ้ซ่ึงมีผลทั้งดา้นราคาการประกอบการและอาจมีจ านวนลูกคา้เพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นันทนา อินสว่าง และคณะ พบว่า การประสบความส าเร็จของ สะพายเป้ โฮสเทล เกิดจากหลกัการแบ่งกลุ่ม
ทางการตลาดโดยการท าการก าหนดตลาดเป้าหมาย พิจารณาจุดยืน (Segmentation Targeting Positioning:STP) 
ทางโรงแรมไดน้ าหลกัการตลาดกลุ่มยอ่ย โดยแบ่งตามเกณฑอ์ายแุละรูปแบบการใชชี้วิต ซ่ึงเป็นตลาดกลุ่มเล็กคือ 
กลุ่มนักเดินทางสะพายเป้ (Backpacker) เพ่ือลดปริมาณคู่แข่งกับโรงแรมขนาดใหญ่และการน าเสนอความ
แตกต่าง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูป้ระกอบการท าเลท่ีตั้งในการท าธุรกิจท่ีใกลแ้หล่งสถานท่ีท่องเท่ียว และ
เดินทางไดส้ะดวก เพ่ือง่ายต่อการเดินทาง โดยอาจเลือกตั้งอยู่ในซอยท่ีไม่ลึกมากนัก เพ่ือลดตน้ทุนแต่ยงัลูกคา้
เหมือนเดิม และควรมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย ระบบการช าระเงินค่าบริการท่ีสะดวกและหลากหลายช่อง
ทางด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการโฆษณาท่ีพกัของตนเอง ท่ีนอกเหนือจาก
การลดราคาค่าท่ีพกัหรืออาจมีการจดักิจกรรม เช่น การเล่นเกมส์ชิงรางวลั หรือถ่ายรูปคู่กบัท่ีพกั และแชร์รูปภาพ
ลงบนอินเตอร์เน็ตไดรั้บส่วนลด เป็นตน้ ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคคลากร ใน
เร่ืองของการให้บริการ เช่น มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานได้พฒันาปรับปรุงเรียนรู้อยู่เสมอ ด้าน
กระบวนการบริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัให้ความส าคญักบัดา้นกระบวนการเป็นอยา่งมาก เพราะหากท่ีพกัมี
ระบบการให้บริการข้อมูลเก่ียวกับท่ีพักหรือมีการบริการท่ีให้ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลูกคา้ก็จะรู้สึกเช่ือมัน่และไวว้างใจในการท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป การท างานอย่างเป็น
ระบบจึงส าคัญส าหรับการท างาน ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแบบประหยดัให้
ความส าคญัในเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ท่ีเขา้พกัใชเ้ป็นตวัวดัในการตดัสินใจเลือกท่ี
พกั และดา้นความสะอาดของพ้ืนท่ีภายใน เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือและไวว้างใจ  สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของชิล 
หล่ี (2556) พบวา่ การส่ือสารการตลาดในกลุ่มผูบ้ริโภคชาวจีน ให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงสร้างอาคาร 
การจดัสรรส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มภายในท่ีพกั พร้อมบริการประทบัใจ โดยจะตอ้งมีราคาไม่สูง
เม่ือเทียบกบัโรงแรมหา้ดาว  

 

6.  สรุป 
ธุรกิจท่ีพกัแรมในรูปแบบของท่ีพกัแบบประหยดั (Hostel)  เป็นการให้บริการท่ีพกัรูปแบบประหยดัท่ี

สามารถสร้างเอกลกัษณ์ในการออกแบบได ้สร้างความโดดเด่นให้กบัธุรกิจ ในมุมผูป้ระกอบการธุรกิจนั้นการ
ลงทุนท าท่ีพกัแบบประหยดัท าเลท่ีตั้งควรเป็นสถานท่ีท่ีเดินทางไดส้ะดวก และมีความปลอดภยั เช่นใกลก้บัสถานี
ขนส่งหมอชิต ถนนขา้วสาร หรือ ป้ายรถเมล์เนน้การลงทุนท่ีไม่สูง สามารถคืนทุนเร็ว การบริหารงานของธุรกิจ
ประเภทน้ีในประเทศไทยเจา้ของกิจการมกัเป็นผูด้  าเนินการบริหารงานเองมากกวา่การจา้งบริหารงานส่วนภายใน
ท่ีพกัไม่เน้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั ลกัษณะของห้องพกัเป็นการแชร์พ้ืนท่ีภายในห้อง และพ้ืนท่ี
ส่วนกลางร่วมกัน เช่นห้องอาบน ้ า ครัว ห้องอเนกประสงค์ นิยมจัดกิจกรรมให้กับลูกคา้ท่ีเข้าพกั เกมส์หรือ
กิจกรรมสนัทนาการ เพ่ือใหลู้กคา้มีโอกาสในการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆร่วมกนั  โดยอตัราการคิด
ราคาขายจะคิดเป็นเตียงซ่ึงต่างจากโรงแรมท่ีคิดเป็นห้องพกั มีทั้ งห้องส่ีเตียงหกเตียง และสิบเตียง กลุ่มลูกคา้
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เป้าหมายท่ีจะเขา้พกัอายโุดยเฉล่ียอยูท่ี่ 18-35 ปี มีลกัษณะนิสยัชอบเดินทางท่องเท่ียว คนเดียวหรือกลุ่มเพ่ือน ชอบ
การพบปะพดูคุยกบัสงัคม และตดัสินใจเขา้พกัจากการอ่านรีววิและการบอกต่อ  

การตลาดส าหรับกลุ่มเป้าหมายการจองท่ีพกันิยมจองห้องพกัผ่านระบบการจองห้องพกัออนไลน์ ไม่
นิยมจองโดยตรงกบัทางท่ีพกั การท าการตลาดกบักลุ่มลูกคา้จึงเป็นการท าการตลาดบนโลกออนไลน์มากกวา่การ
ท าตลาดแบบออฟไลน์เพราะกลุ่มลูกคา้ใชก้ารจองผา่นคนกลาง (Online Travel Agent : OTA)  

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส่งผลใหธุ้รกิจท่ีพกัแบบประหยดัเติบโตอยา่งรวดเร็ว คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของท่ีพกันกัท่องเท่ียวทั้งหมดเกิดการขยายตวัไปยงัจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของไทยและหวัเมือง
แหล่งท่องเท่ียว อาทิ กรุงเทพ เชียงใหม่ พทัยา ภูเก็ต กระบ่ี เป็นตน้ และมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  
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การศึกษาข้อผดิพลาดการเรียนรู้ค ากริยา “看（kàn)” ในภาษาจีนของนักเรียนไทย 
THE STUDY OF ERRONEOUS IN LEARNING VERB "SEE" OF GIVING IN 

MANDARIN CHINESE "KÀN" OF THAI STUDENTS 
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บทคัดย่อ 

 บทความวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาขอ้ผิดพลาดในการเรียนรู้กริยา “看（kàn)” ในภาษาจีน ในแต่
ละความหมายของนักเรียนไทย จากการศึกษาพบว่า นักเรียนเกิดขอ้ผิดพลาดในเร่ืองการใช้ค  าใกลเ้คียงหรือ
คลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชค้  าออ้มและยอกยอ้น การหลบเล่ียงค า การสร้างค าใหม่ การผสมหรือ
ปนเป การเลือกใชค้  าไม่เหมาะสม การแปลตรงจากภาษาแม่ ตลอดจนไม่สามารถท าได ้ส่วนขอ้ผิดพลาดในการ
ล าดับไม่ถูกตอ้ง เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีพบน้อยท่ีสุด ในการเรียนรู้ค ากริยาน้ีของนักเรียนไทย การเกิดขอ้ผิดพลาด
สาเหตุเน่ืองมาจากการไดรั้บอิทธิพลจากภาษาแม่ อีกทั้งการขาดความเขา้ใจต่อค ากริยาน้ีในแต่ละความหมาย  
 

ค าส าคญั: ขอ้ผิดพลาด ค าหลายความหมายในภาษาจีน ค ากริยา“看（kàn)” 

 

ABSTRACT 
 The aim of this study is to investigate the types of errors of Thai students in learning verb " see"  of 
giving in Mandarin Chinese "kàn"  , The finding revealed that the students’  errors mainly involved similarity, 
followed by hybridity, avoidance, coin, hybridity, overrepresented definitions ,mother-tongue literal translation 
and can’ t made the answer. Moreover, the disordering of words and components are occasionally found.  the 
causes all of errors of the Thai students in learning Chinese " kàn"  were the negative transfer of the mother 
tongue, they can’ t fully understand the senses of Chinese " kàn" , and the other senses are difficult for Thai 
students to learn well. 
 

KEYWORDS: error,  Polysemy in Chinese,  verb "kàn" 
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1. บทน า 

ค าหลายความหมาย  (Polysemy)  หมายถึง ค าท่ีมีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายเก่ียวข้องหรือ  
สมัพนัธ์ในลกัษณะเครือข่ายโดยความหมายจะ อยูใ่นมโนทศัน์เดียวกนั  (Taylor, 1995;  Lakoff, 1987; Kövecses, 
2002;) 

ค ากริยา “ดู” หรือ “看（kàn)” (อ่านออกเสียงวา่ “ค่าน”) ซ่ึงต่อไปน้ีในเอกสารจะแสดงเพียงตวัอกัษร
จีน “看” ) ในภาษาจีนเป็นค าท่ีมีจ านวนการปรากฏใช้อยู่สูงในประโยคและบริบทต่างๆ เน่ืองดว้ยเป็นค าท่ีมี
หลากหลายความหมาย (一词多义)  ท าให้ “看” เม่ืออยู่ในประโยคหรือบริบทท่ีต่างกัน  การแปลหรือการ
ส่ือสารจะมีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยในปัจจุบนัค ากริยา “看” มีความหมายถึงสิบความหมาย1 ไดแ้ก่  
“ใชส้ายตาสัมผสัรับรู้เป้าหมายโดยตรง”  “สังเกต ตดัสิน”  “เยี่ยมเยยีน”  “ปฏิบติัต่อ ดูแล แสดงต่อ” “ตรวจรักษา”  
“คิดวา่ เห็นวา่”  “ลองก่อน และค่อยสังเกตผลสรุปของส่ิงนั้น” “บอกหรือเตือน”  “ผ่านการสังเกตแลว้จึงช้ีขาดวา่
จะตอ้งเกิดเหตุการณ์นั้นๆข้ึน” และ “อยูท่ี่หรือข้ึนอยูก่บั ”  ซ่ึงค าวา่  “ดู” ในภาษาไทยนั้น ก็ท าหนา้ท่ีเป็นค ากริยา
และเป็นค าท่ีมีหลากหลายความหมายเช่นเดียวกัน โดยในปัจจุบัน ค ากริยา  “ดู”  มีความหมายห้าความหมาย2 
ไดแ้ก่  “ใชส้ายตาสัมผสัรับรู้เป้าหมายโดยตรง”  “สังเกต ตดัสิน”  “อยูท่ี่หรือข้ึนอยูก่บั ”  “ดูแลรักษา เฝ้าดู”  และ 
“ท านายดวงชะตา” จากการน าค ากริยาภาษาจีน “看” และค ากริยาภาษาไทย  “ดู” มาเปรียบเทียบกันทาง
ความหมายแลว้จะเห็นไดว้า่  “看” และ  “ดู” มีความหมายท่ีเหมือนกนัอยูส่ามความหมาย และมีความหมายท่ีไม่
เหมือนกันถึงเก้าความหมาย  ซ่ึงในการเรียนรู้ค ากริยาภาษาจีน “看” ในความหมาย  “ใช้สายตาสัมผสัรับรู้
เป้าหมายโดยตรง”   “เยี่ยมเยียน”  และ  “ปฏิบติัต่อ ดูแล แสดงต่อ”  ของนกัเรียนไทยนั้น นกัเรียนต่างเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจนและใชไ้ดถู้กตอ้งไม่ต่างจากเจา้ของภาษาจึงไม่ไดป้รากฏขอ้ผิดพลาดใดๆมากนกั แต่ในการเรียนค ากริยา “
看” ในความหมาย “สงัเกต ตดัสิน” “ตรวจรักษา”  “คิดวา่ เห็นวา่” “บอกหรือเตือน” “ผา่นการสังเกตแลว้จึงช้ีขาด
วา่จะตอ้งเกิดเหตุการณ์นั้นๆข้ึน”  “ ลองก่อน และค่อยสงัเกตผลสรุปของส่ิงนั้น”  และ  “อยูท่ี่หรือข้ึนอยูก่บั” ของ
นกัเรียนไทยนั้น เป็นเร่ืองยากท่ีนกัเรียนจะเขา้ใจและใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการ
เรียนรู้ข้ึน 

จากความแตกต่างของค าว่า 看 กับค าว่า ดู ในภาษาไทย  ซ่ึงเป็นปัญหาต่อเรียนรู้ของนักเรียนไทย
เก่ียวกับเร่ืองค าท่ีมีหลากหลายความหมาย ด้วยเหตุน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด ในการเรียนรู้
ค ากริยา “看” (อ่านออกเสียงว่า “ค่าน”) ซ่ึงก็เป็นค าท่ีมีหลากหลายความหมายและน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการ เรียนการสอนค าหลายความหมายอ่ืนๆในภาษาจีนต่อไป 
 

2. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด (Error analysis) คือ  การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด คือการศึกษาขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสองว่า เกิดความเบ่ียงเบนจากภาษามาตรฐาน( Corder ,1973)  การศึกษา

                                                   
1 呂叔湘、丁声树.《现代汉语词典（第 6 版）》,北京：商务印书馆 2012 
2 ราชบณัฑิตยสถาน. 2006. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร, นานมีบุค๊ส์. 
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ดงักล่าวยงัช่วยให้ทราบถึงขอ้ผิดพลาดและสาเหตุอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาและลด
ขอ้ผิดพลาดในการเรียนภาษาของผูเ้รียน และเพ่ือพฒันาการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โจวเส่ียวปิง (2007) ไดศึ้กษาแนวความคิดเร่ืองขอ้ผิดพลาดในการใชค้  าศพัท์ของนกัเรียนชาวต่างชาติท่ี
เรียนภาษาจีน ศึกษาโดยจ าแนกประเภทตามลกัษณะของขอ้ผิดพลาด ไดแ้ก่ หน่ึง การหลบเล่ียงค า (回避) คือกล
ยทุธ์ในการตดัทอนหรือลดทอนในการส่ือสาร หรืออาจจะพูดไดว้่าเป็นการยอมแพท้างการส่ือสาร หรือท าให้
โครงสร้างในการส่ือสารมนัง่ายข้ึนโดยการใชก้ารลดทอนหรือการหลีกเล่ียงทางภาษา สองคือการสร้างค าใหม่     
(生造) คือ การใชรู้ปแบบทางภาษาท่ี2สร้างค าศพัท์เพื่อมาทดแทนค าศพัท์ในภาษาท่ี2อีกชนิดหน่ึงโดยขดัต่อ
รูปแบบทัว่ไปของภาษาท่ีใช ้ถึงแมใ้นบางคร้ังผูใ้ชจ้ะสามารถส่ือเจตนารมณ์ของภาษาออกมาไดอ้ยา่งเขา้ใจ แต่ก็
ยงัถือเป็นขอ้ผิดพลาดอยูดี่ สามคือ การใชค้  าออ้มและยอกยอ้น (迂回) คือ การแสดงทศันคติโดยใชก้ารออ้มของ
ภาษาหรือ การบอกเป็นนยั แทนการบอกโดยตรง โดยท่ีผูส่ื้อสารสามารถแยกออกในเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมีอยูห่น่ึง
หรือมากกวา่หน่ึงของส่ิงๆนั้น อีกทั้งผูส่ื้อสารยงัพยายามท่ีจะส่ือถึงส่ิงๆนั้นโดยการพรรณนาลกัษณะเฉพาะใหเ้กิด
เป็นส่ิงท่ีเป็นตัวเป็นตนข้ึน ส่ีคือ การใช้ค  าใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน (近似) คือการใช้ค  าท่ีมีความหมาย
คลา้ยคลึงกนั หรือมีความหมายแตกต่างกนัไม่มาก โดยท่ีลืมค านึงถึงในส่วนปัจจยัความแตกต่างทางดา้นอ่ืนของ
ค าและความหมาย จึงท าให้เกิดการใชท่ี้ปะปนกนั จนกลายเป็นขอ้ผิดพลาดในท่ีสุด ห้าคือ การใชค้  าผสมหรือ
ปนเป (杂糅) คือการท่ีโครงสร้างทางการใชใ้นภาษาถูกรบกวน หรือท าให้ยุง่เหยิง ในขอ้ผิดพลาดน้ีมกัพบบ่อย
ในการเรียนรู้ภาษาท่ี1 โดย ( ลวีซู่เซียง1952; จูเต๋อซี,2002) ทั้งสองใหค้วามเห็นวา่ คือการท่ีคิดวา่ตอ้งใชโ้ครงสร้าง
อนัน้ี หรือใชโ้ครงสร้างอนันั้น จนสุดทา้ยน าทั้งสองโครงสร้างมาใชร้วมกนั หกคือ การเลือกใชค้  าไม่เหมาะสม      
(误代) คือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการเลือกใช้ค  าไม่เหมาะสมกับบริบท เช่น ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน หรือ
ใกลเ้คียงกัน แต่วิธีการใช้ ต่างกัน หรืออกัษรตวัเดียวกันแต่ความหมายและวิธีการ ใช้ต่างกัน หรือวิธีการใช้
เหมือนกนัแต่ความหมายตรงขา้มกนั เจ็ด คือ การใช่ค าผิด (误用)  คือการใชแ้ปลตรงตวัจากภาษาแม่ โดยขาดการ
ตระหนกัถึงโครงสร้าง ความหมาย ตลอดจนวิธีใชข้องในภาษาท่ี2 จนท าให้เกิดของผิดพลาดข้ึน สุดทา้ยคือ การ
ล าดับไม่ถูกตอ้ง (错序) คือ ขอ้ผิดพลาด ท่ีเกิดจากการล าดับหรือการวางส่วนประกอบต่างๆ ใน ประโยคไม่
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์จีน 

 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 

3.1 ประชากรและตวัอย่าง 
นกัเรียนในระดบัอุดมศึกษาตลอดจนผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีผ่านการสอบวดัระดบัทาง

ภาษาจีน (HSK) ในระดบั4-6 จ านวน120คน 
3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

3.2.1 ตวัอยา่งประโยคภาษาจีนท่ีมีการใชค้  ากริยา “看” ในแต่ละความหมาย รวม20ประโยค คดัมา
จากหนงัสือ《新汉语水平考试模拟试题集》ส านกัพิมพ ์Beijing Language Culture University    ปี 2010    
ระดบั1-6  

3.2.2 ขอบเขตการทดสอบคือ วดัการใช้ผิดพลาดในค ากริยา “看” ทั้ งสิบความหมายได้แก่ “ใช้
สายตาสัมผสัรับรู้เป้าหมายโดยตรง” “สังเกต ตดัสิน” “เยี่ยมเยียน”  “ปฏิบติัต่อ ดูแล แสดงต่อ” “ตรวจรักษา” “คิด
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ว่า เห็นว่า” “ลองก่อน และค่อยสังเกตผลสรุปของส่ิงนั้ น” “บอกหรือเตือน” “อยู่ท่ีหรือข้ึนอยู่กับ ”  “ผ่านการ
สงัเกตแลว้จึงช้ีขาดวา่จะตอ้งเกิดเหตุการณ์นั้นๆข้ึน”  ความหมายละ2ขอ้ โดยในกระบวนการการคดัเลือกประโยค
ผา่นการตรวจสอบความเหมาะสมของประโยคท่ีจะน ามาท าแบบทดสอบจาก  อาจารยห์ลวัซู ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
ชาวจีน จากมหาวทิยาลยั上海财经大学 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                ระยะเวลาในช่วงเดือนกนัยายนจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยให้นักเรียนท่ีการสอบวดัระดบัทาง
ภาษาจีน(HSK)ในระดบั4-6 จ านวน 120 คน ท าแบบทดสอบการแปลไทยเป็นจีน จ านวน 20ขอ้ ซ่ึงใน20ขอ้จะวดั
การใชค้  ากริยา “看” สิบความหมาย ความหมายละ2ขอ้ โดยในการท าแบบทดสอบ ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้
พจนานุกรมและเคร่ืองมือสืบคน้ต่างๆ 
                3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
                ศึกษาขอ้ผิดพลาดในการใชค้  ากริยา “看” ของนกัเรียนไทยในแต่ละดา้น  และวเิคราะห์ให้เห็นถึงความ
ผิดพลาดแต่ละดา้นโดยช้ีให้เห็นถึงลกัษณะของความผิดพลาด โดยก าหนดประเด็นขอ้ผิดพลาดท่ีศึกษาแปดดา้น
ไดแ้ก่ “การหลบเล่ียงค า” “ การสร้างค าใหม่” “การใชค้  าออ้มและยอกยอ้น” “ การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึง
กนั” “ การใชค้  าผสมหรือปนเป” “การเลือกใชค้  าไม่เหมาะสม” “การใช่ค าผิดการล าดบัไม่ถูกตอ้ง” ท่ีประยกุตม์า
จากแนวความคิดเร่ืองขอ้ผิดพลาดทางค าศพัท์ของนักเรียนชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาจีนท่ีศึกษาโดย โจวเส่ียวปิง 
(2007)  
 

4.ผลการวจัิย 
          จากการศึกษาข้อผิดพลาดในการเรียนรู้ค ากริยา “看” ในสิบความหมายของนักเรียนไทยท่ีได้จาก
แบบทดสอบการแปลแบบแปลไทยเป็นจีนจ านวน 20 ข้อ รวม 120 ชุด สามารถจ าแนกประเภทค าตอบท่ีมี
ขอ้ผิดพลาดในการใชค้  ากริยา “看” ไดอ้อกมาเป็น8ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ การหลบเล่ียงค า  การสร้างค าใหม่ การ
ใชค้  าออ้มและยอกยอ้นการใชค้  าใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั การใชค้  าผสมหรือปนเป การเลือกใชค้  าไม่เหมาะสม 
การแปลตรงจากภาษาแม่ และขอ้ผิดพลาดอ่ืนๆแยกเป็น การล าดบัไม่ถูกตอ้ง และไม่สามารถท าได ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การหลบเลีย่งค า (回避) 
จากแบบทดสอบ  มีการปรากฏการขอ้ผิดพลาดประเภท การหลบเล่ียงค า โดยในความหมาย “บอกหรือเตือน” 
ปรากฏขอ้ผิดพลาด การหลบเล่ียงค า มากท่ีสุด และในความหมายน้ี เกิดการใชผ้ิดพลาดบ่อยท่ีสุดในนักเรียนท่ี
ผ่านการสอบวดัระดบั HSK4  และพบมากท่ีสุดในความหมาย “บอกหรือเตือน” โดยทัว่ไปการเกิดขอ้ผิดพลาด
ประเภทการหลบเล่ียงค า ในการใชค้  ากริยา “看” เป็นเพราะนักเรียนไทยไม่คุน้เคยท่ีจะใชค้  ากริยา “看” ในบาง
ความหมาย จึงเกิดความกลวัท่ีจะใชค้  ากริยา “看” ผิดพลาด นอกจากน้ี นกัเรียนไทยยงัจงใจท่ีจะหลีกเล่ียงค าท่ีมี
ความยากในการแสดงความหมายโดยการขา้มผา่นค าดงักล่าวหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ใชเ้ลย ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นเพราะ
ไดรั้บอิทธิพลจากภาษาแม่ จึงเพิกเฉยท่ีจะใชค้  ากริยา “看” เช่น  
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(1) ดูสิ น ้าแกงจะเยน็แลว้ รีบกินเถอะ  
ประโยคท่ีถูกตอ้ง 

看汤快凉了，快吃吧！ 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
汤快凉了，赶快吃！ 

X   น ้ าแกงเยน็แลว้ รีบกิน！ 
 

ตัวอย่างข้อที่ (1)  ในขอ้น้ี ค  ากริยา “看” แสดงถึงความหมาย “บอกหรือเตือน” แต่ภาษาไทยค าวา่ “ดู” 
ไม่มีวธีิการใชห้รือการความหมายเช่นน้ีจึงท าใหใ้หน้กัเรียนเล่ียงท่ีจะไม่ใชค้  ากริยา “看” ท่ีในท่ีน้ีแปลวา่ “ระวงั” 

4.2 การสร้างค าใหม่  (生造) 
          จากแบบทดสอบ พบว่า ในการใชค้  ากริยา “看” ของนกัเรียนไทยปรากฏขอ้ผิดพลาดในประเภท การ
สร้างค าใหม่ไม่มากนกั โดยพบการใชผ้ิดพลาดในนกัเรียนท่ีผา่นการสอบวดัระดบัHSK4ผา่นมากท่ีสุด โดยในสิบ
ความหมายของค ากริยา “看” มีส่ีความหมายท่ีพบขอ้ผิดพลาดประเภท การสร้างค าใหม่ และพบมากท่ีสุดใน
ความหมาย “สงัเกต ตดัสิน” เช่น 

(2) เม่ือวานฉนัถูกใจเส้ือเช้ิตตวัหน่ึง     
 

ประโยคท่ีถูกตอ้ง 
昨天我看上一件衬衫。 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
昨天我点心一件衬衫。 

X เม่ือวานฉนัขนมเส้ือเชิตตวัหน่ึง 
 

ตัวอย่างข้อที่ (2) นักเรียนไทยถือความหมายของ “点” คือ“การสั่งหรือเลือก”ดงัเช่นค าว่า “点菜” 
(อ่านออกเสียงวา่ เต่ียน-ช่าย) ท่ีแปลวา่ “สั่งอาหาร”3 มารวมเขา้กบั “心” (อ่านออกเสียงวา่ ซิน) ท่ีแปลวา่ ใจ4จึง
เกิดการสร้างค าใหม่ ค าวา่“点心” (อ่านออกเสียงวา่ เต่ียน-ซิน)เพ่ือมาใชแ้ทน โดยท่ีนกัเรียนไทยหลงคิดวา่ค าวา่ 
“点心”หมายถึง การท่ีจิตใจคือความคิดพึงใจเลือกในส่ิงๆหน่ึง ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดน้ีข้ึน ซ่ึงความหมายท่ี
แทจ้ริงของค าวา่ “点心” คือ “ขนมหรืออาหารวา่ง”5โดยท าหนา้ท่ีเป็นค านามไม่ใช่ค ากริยาอีกตงัหาก แต่ถึงแม้
จะเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน แต่เราก็สามารถพิจารณาและรู้ถึงจุดมุ่งหมายของค าศพัทท่ี์นกัเรียนจะส่ือถึง แต่ถึงอยา่งไรก็
ไม่เหมาสมตามกฎเกณฑข์องการใชภ้าษาจีนกลางอยูดี่ ดว้ยเหตุน้ีสะทอ้นให้เห็น ถึงแมว้า่นกัเรียนจะผา่นการสอบ
วดัระดบั HSK แลว้ก็ตาม นกัเรียนยงัคงไม่สามารถเขา้ใจค ากริยา “看” ในแต่ละความหมายไดอ้ยา่งลึกซ้ึงอยูดี่ 

 4.3 การใช้ค าอ้อมและยอกย้อน (迂回) 
 แบบทดสอบ พบวา่ ในการใชค้  ากริยา “看” ของนกัเรียนไทยปรากฏขอ้ผิดพลาดในประเภทการใชค้  า

ออ้มและยอกยอ้นไม่มากนกั โดยในสิบความหมายของค ากริยา พบขอ้ผิดพลาดมากท่ีสุดในความหมาย “คิดวา่” 
เน่ืองจากตอนท่ีนกัเรียนไทยใชค้  ากริยา “看” ในการแสดงออกถึงแต่ละความหมาย และเม่ือพบอุปสรรคในการใช้
ค  ากริยา “看” นกัเรียนไทยมาจะใชค้  าวลีในการการออ้มความหมาย เช่น 

 
                                                   
3เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 96 
4เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 425 
5เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 97  
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          (3) คุณเห็นว่าฉนัควรเปล่ียนเส้ือผา้ไหม    

ประโยคท่ีถูกตอ้ง 
你看我该换衣服吗？ 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
你觉得我要不要换我的衣服 

X คุณรู้สึกฉนัตอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ของฉนัไหม 
       
    ตวัอย่างข้อที่ (3) นกัเรียนไทยตอ้งการท่ีจะแสดงถึงค ากริยา “看” ในความหมาย“คิดวา่ เห็นวา่” แต่เป็น
เพราะยงัไม่เขา้ใจในค ากริยา “看” อยา่งลึกซ้ึง จึงใชค้  าวา่ “觉得”( ออกเสียงวา่ เจวี๋ย-เตอ)ท่ีแปลวา่ “ รู้สึก” 6มา
แสดงความหมายแทน 
          จะเห็นไดว้า่ความผิดพลาดประเภทการออ้มค าเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก ในขณะส่ือสารหากนกัเรียนพบกบัอุป
สรรค์ทางภาษา เพื่อท่ีจะท าให้การส่ือสารด าเนินต่อไป พวกเขาจึงเลือกการอ้อม เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความหมายนั้นๆแทน และจากจุดน้ีก็ท าให้เราแน่ใจไดว้า่การเรียนรู้ค ากริยา “看” ถือวา่เป็นอุปสรรคห์น่ึงในการ
เรียนภาษาจีนของนกัเรียนไทย 

4.4 การใช้ค าใกล้เคยีงหรือคล้ายคลงึกนั (近似) 
จากแบบทดสอบ พบวา่การผิดพลาดในประเภท การใชค้  าใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงในขอ้ผิดพลาด

ประเภทการใชค้  าใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั ในความหมาย “อยูท่ี่หรือข้ึนอยูก่บั ” ความหมาย “บอกหรือเตือน”  
ความหมาย “ปฏิบติัต่อ ดูแล แสดงต่อ” ความหมาย “ตรวจรักษา”  และความหมาย “คิดวา่ เห็นวา่”  โดยทั้งหมด
ลว้นเกิดผลกระทบมาจากภาษาแม่ทั้งส้ิน จากจุดน้ีสามารถสรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีผา่นการสอบวดัระดบัHSK4จนถึง
HSK6 ยงัขาดความเคยชินท่ีจะใชค้  ากริยา “看” ในแต่ละความหมายแสดงความหมาย เช่น 

(4) พวกเราจะชนะหรือไม่ก็ขึน้อยู่กบัเธอ     
ประโยคท่ีถูกตอ้ง 

咱们能不能赢就看你了。 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
我们赢或者输就依靠了你。 

X พวกเราจะชนะหรือแพก็้อาศัยเธอแลว้  
 

 ตวัอย่างข้อที(่4)   ในประโยคน้ีนกัเรียนไทยตอ้งการแสดงออกถึง ตอ้ง “พ่ึงพาหรืออาศยับุคคลหรือส่ิงๆ
หน่ึง” ถึงจะประสบความส าเร็จ แต่เน่ืองดว้ยนักเรียนยงัไม่เขา้ใจค ากริยา  “看” ในความหมาย“อยูท่ี่หรือข้ึนอยู่
กับ” อย่างลึกซ้ึง ดังนั้ นจึงใช้ “依靠” (อ่านออกเสียงว่า “อ๋ี-เข้า”) ท่ีแปลว่า “อาศัย หรือ พึ่ งพา”7มาแสดง
ความหมาย“看” ซ่ึง “依靠” (อ่านออกเสียงวา่ “อ๋ี-เขา้”) มีความหมายรวมถึง มุ่งหวงั (指望) ดงันั้นสรุปไดว้่า
นกัเรียนตอ้งการจะใช ้“依靠” มาส่ือ “การมุ่งหวงัใหบุ้คคลหรือส่ิงๆหน่ึงมาบรรลุเป้าหมายท่ีมีอยู”่ 

4.5 การผสมหรือปนเป (杂糅) 
จากแบบทดสอบ พบวา่ถึงแมเ้กิดจ านวนขอ้ผิดพลาดประเภท การผสมหรือปนเปในการใชค้  ากริยา “看

” ในความหมายต่างๆของนกัเรียนไทยไม่สูงนกั แต่ในการใชค้  ากริยา “看” มีถึงห้าความหมายท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดน้ี

                                                   
6เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 228 
7 เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 452 
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ข้ึน โดยเกิดขอ้ผิดพลาดสูงสุดท่ีความหมาย “ผ่านการสังเกตแลว้จึงช้ีขาดว่าจะตอ้งเกิดเหตุการณ์นั้นๆข้ึน” และ
ปรากฏวา่นกัเรียนท่ีผา่นการสอบวดัระดบัHSK4 มีการใชผ้ิดพลาดในความหมายน้ีมากท่ีสุด เช่น 

(5) ดูท่าแล้วคงจะโกธรมาก   
ประโยคท่ีถูกตอ้ง 

看样子挺生气的。 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
看他样子，估计是很生气。 

X ดูท่าเขาแล้วคาดว่าจะโกธรมาก 
 

ตัวอย่างข้อที่ (5)  นักเรียนนอกจากจะใช้ “看·(他) 样子” (อ่านออกเสียงว่า “ค่าน-(ทา)-ย่าง-จ่ือ”) ท่ี
แปลวา่ “ดูท่าแลว้” แลว้ยงัใช้ “估计” (อ่านออกเสียงว่า “กุ-จี”) ท่ีแปลว่า “คาด ประเมิน” 8ผสมเขา้ไปอีก  “看
(他)样子” และ “估计” นั้น ไม่สามารถใชพ้ร้อมกนัได ้เน่ืองจากความหมายคือ “การคาดคะเนสถานการณ์” 
ทั้งคู่ 

4.6 การเลอืกใช้ค าไม่เหมาะสม (误代) 
จากแบบทดสอบ พบวา่นกัเรียนไทยเรียนรู้การใชค้  ากริยา “看” ในแต่ละความหมาย ปรากฏขอ้ผิดพลาด

ในการใช้ในประเภทการเลือกใช้ค  าไม่เหมาะสมอยู่บ้าง แต่ก็มีการใช้ค  ากริยา “看” ผิดถึงเจ็ดความหมายใน
ขอ้ผิดพลาดน้ี  ขอ้ผิดพลาดประเภท การเลือกใชค้  าไม่เหมาะสม มีการใชผ้ิดมากท่ีสุดในความหมาย “ปฏิบติัต่อ 
ดูแล แสดงต่อ” ซ่ึงในความหมายน้ีพบขอ้ผิดพลาดมากท่ีสุดนักเรียนท่ีผ่านการสอบวดัระดบัHSK4 และ HSK5  
เช่น 

(6) ฉนัควรจะปฏิบัตติ่อดาราดงัเหล่าน้ีอยา่งไร?    
ประโยคท่ีถูกตอ้ง 

我应该怎么样看待这些大明星呢？ 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
我应该如何遵守这些明星？ 

X ฉนัควรปฎบิัตอิยา่งไรกบัดาราเหล่าน้ี 
 

ตัวอย่างข้อที่  (6) “遵守” (อ่านออกเสียงว่า “จุน-โซ่ว”) มีความหมายว่า“เคารพ หรือ ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนด” ดงันั้นไม่สามารถน ามาใชแ้ทนความหมาย “看待” (อ่านออกเสียงวา่ “ค่าน-ไต”้) ท่ีแปลวา่ “ปฎิบติั
(ต่อบุคคล)”9ได ้

4.7 การใช้ค าผดิ (误用)    
จากแบบทดสอบ พบว่ามีนักเรียนบางส่วนเกิดขอ้ผิดพลาดในประเภท การใช้ค  าผิด อนัเน่ืองมาจาก

อิทธิพลของภาษาแม่ ข้ึนในขณะเรียนรู้ค ากริยา “看” โดยเกิดข้อผิดพลาดโดยการแปลตรงจากภาษาแม่ใน
ความหมาย “เยี่ยมเยียน” การเกิดขอ้ผิดพลาดในประเภทน้ีเน่ืองมาจากค าศพัท์ในภาษาจีนกลางและภาษาไทยมี
โครงสร้างการใช้ท่ีคลา้ยคลึงกัน  แต่ความหมายกลับไม่ได้คล้ายคลึงกันเสียทั้ งหมด ในส่วนท่ีมีความหมาย
คลา้ยคลึงกนั กบัมีโครงสร้างในการใชแ้สดงความหมายท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนไทยท่ีไม่เขา้ใจในจุดน้ีอยา่งลึกซ้ึง 
เม่ือถึงตอนน าไปใชก็้จะเกิดขอ้ผิดพลาดประเภทการแปลตรงจากภาษาแม่ข้ึนได ้เช่น 

                                                   
8 เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 155 
9 เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 518 
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 (7) ยากท่ีฉนัจะหาเวลากลบัไปเยีย่มพอ่แม่ท่ีบา้นเกิด   
ประโยคท่ีถูกตอ้ง 

我很难找时间去老家看父母。 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
很难有时间回家乡找父母。 

X ยากท่ีจะมีเวลากบัไปหาพอ่แม่ท่ีบ่านเกิด 
 

หากยึดหลกัตามภาษาจีนกลาง ค ากริยา “看” ตัวอย่างข้อที่ (7)   ใชใ้นความหมาย “เยี่ยมเยียน” หาก
น ามาเทียบในภาษาไทยแลว้คือค าวา่ “เยี่ยม” หรือ “เยี่ยมเยยีน” ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ไม่ไดใ้ชค้  าวา่ “ดู” ท่ีในภาษาจีน
คือค ากริยา “看” เลย ดว้ยเหตุน้ีเพราะการรบกวนของภาษาแม่ นักเรียนไทยจึงใชค้  าว่า “找” (อ่านออกเสียงว่า 
“เจ่า”) ท่ีแปลว่า “หา”10 มาแทนความหมายโดยทนัที เน่ืองจากในภาษาไทยค าว่า “หา”มีความหมายว่า “เยี่ยม” 
หรือ “เยีย่มเยยีน” ดว้ย 

4.8 ข้อผดิพลาดอืน่ๆ 
4.8.1 การล าดบัไม่ถูกตอ้ง (错序) 
จากแบบทดสอบ จะเห็นไดว้่า นักเรียนไทยเกิดขอ้ผิดพลาดในประเภทการล าดบัไม่ถูกตอ้ง น้อย

มาก  โดยไม่พบความผิดพลาดในประเภทน้ีกบันักเรียนท่ีผ่านการสอบวดัระดบั HSK6 เลย  และพบขอ้ผิดพลาด
การล าดบัไม่ถูกตอ้ง มากท่ีสุดในความหมาย “ตรวจรักษา” ของค ากริยา “看” เช่น 

(8) หมอหวางไดรั้กษาโรคของผมจนหายดีแลว้   
ประโยคท่ีถูกตอ้ง 

王大夫把我的病看好了。 

ประโยคท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด 
王医生已经给我看病好了。 

Xหมอหวางรักษาโรคใหฉ้นัหายแลว้ 
 

 ตวัอย่างข้อที ่(8) หากยดึหลกัตามภาษาจีนกลาง ค ากริยา “看” ในความหมายน้ีคือ “ตรวจรักษา” ซ่ึงเม่ือ
เทียบในภาษาไทยจะเท่ากบัค าวา่ “รักษา” ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ไม่ไดใ้ชค้  าวา่ “ดู” ท่ีในภาษาจีนคือค ากริยา“看” เลย 
อีกทั้งในต าราเรียนภาษาจีนระดบัตน้บางเล่ม ยกตวัอยา่ง “ฮัน่ยวี้เจ่ียวเฉิง” (汉语教程) ไม่ไดมี้การอธิบายการใช้
ค  ากริยา “看”วา่สามารถใชใ้นความหมาย “ตรวจรักษา”ได ้จะมีก็เพียงค าวา่ “看病” (อ่านออกเสียงวา่ “ค่าน-ป้ิง”) 
ท่ีแปลวา่ “ไปหาหมอ(เพื่อรักษาโรค)”11 ดงันั้นเม่ือใหน้กัเรียนแปลความหมายในประโยค นกัเรียนจึงใชค้  าวา่ “看
病” ทนัที ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้งตามไวยากรณ์จีนข้ึนเน่ืองจาก“看病” เป็นค าสมานกริยา หรือ  ค าท่ี
มีความหมายมาจากค าสองค ารวมกนั (VO) โดยพยางค์หน้าของค าน้ีเป็นค ากริยา พยางคห์ลงัเป็นกรรม(ค านาม) 
จึงไม่สามารถมีอะไรมาวางต่อทา้ยไดอี้ก 

4.8.2 ไม่สามารถท าได ้
จากแบบทดสอบ มีนกัเรียนไทยบางส่วนท่ีเมือเรียนรู้ค ากริยา “看” ในแต่ละความหมาย รู้สึกไดถึ้ง

ความยุง่ยากและซบัซอ้น อนัเน่ืองมาจากในภาษาไทย ค าวา่ “ดู” ท่ีเทียบเคียงไดก้บัค าว่า “看” ในภาษาจีนกลาง 

                                                   
10 เผย ์เส่ียวรุ่ย. 2549. พจนานุกรรมจีน-ไทย. กรุงเทพมหานคร. ทฤษฎี.หนา้ 486 
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ไม่ได้มีความหมายหลากหลายเท่า ดงันั้นเม่ือนักเรียนตอ้งการแสดงความหมายจึงไม่รู้ว่าควรใชค้  ากริยา “看” 
อยา่งไรถึงจะเหมาสม ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่สามารถเขียนค าตอบออกมาได ้
 

5. อภิปรายผลการวจัิย 

ในการเรียนรู้ค ากริยา “看” ของนักเรียนไทย พบข้อผิดพลาดในการใช้ค  ากริยา “看”ในแต่ละ
ความหมายเป็นจ านวนไม่น้อย โดยขอ้ผิดพลาดส่วนมากพบในประเด็นการใชค้  าใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนัมาก
ท่ีสุด  
                ผูว้ิจยัเห็นสาเหตุ  คือ หน่ึง อิทธิพลจากภาษาแม่  ผูว้ิจยัเห็นตรงกบั หลู่เจ้ียนจ้ี (1994) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียน
มกัใช ้ค  าท่่ีมีความหมายเหมือนกนั หรือใกลเ้คียง หรือมีความหมายแตกต่างกนัไม่มาก โดยท่ีลืมค านึงถึงในส่วน
ปัจจัยความแตกต่างทางด้านอ่ืนของค า สองคือ กลยุทธการส่ือสาร หวงัเจ้ียนฉิน (1994) กล่าวว่า เพื่อให้บท
สนทนายงัคงด าเนินต่อไป นกัเรียนจึงหลีกเล่ียงการใชค้  าท่ีไม่คุน้เคย เน่ืองจากนกัเรียนให้ความส าคญักบัเน้ือหา
ในบทสนทนา มากกวา่ท่ีจะค านึงถึงองคป์ระกอบของค าท่ีจะน ามาใช ้โดยผูว้จิยัเห็นวา่ ทั้งน้ีทั้งนั้นสาเหตุอาจเกิด
จากการความรู้ความเขา้ใจทางค าศพัท์ท่ีมีจ ากดัของผูเ้รียนร่วมดว้ย  สรุปไดว้า่นกัเรียนยงัไม่สามารถเขา้ใจในการ
ใชค้  ากริยา“看”ในแต่ละความหมายไดอ้ยา่งถ่องแท ้ถึงแมจ้ะผา่นการสอบวดัระดบัทางภาษาจีน (HSK) ระดบั4-6 
แลว้ก็ตามอีกทั้ งยงัสามารถสรุปได้ว่าการเรียนรู้ค าหลายความหมาย (一词多义)ท่ีเก่ียวข้องกับความเขา้ใจ
ความหมายตามบริบท เป็นเร่ืองท่ียากต่อนักเรียนไทยในการเรียนรู้ จึงเสนอแนะให้มีการวิจยัต่อยอดในการคิด
แผนการสอนค าหลายความหมายต่อนกัเรียนไทยในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาส
วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ผ่านหนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
แบบยคุสมยัใหม่ท่ีมีการน าเสนอผ่านส่ือมวลชนหลกัอยา่งส่ือหนังสือพิมพ ์ในดา้นของรูปแบบเป็นการน าเสนอ
ดว้ยลกัษณะของค าประพนัธ์ดว้ยบทร้อยกรอง นอกจากมีเน้ือหาเพ่ือถวายพระพรชยัมงคลแลว้ ยงัสะทอ้นภาพ
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัในฐานะท่ีทรงเป็นศูนยร์วมใจของคนไทย ทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์มีพระบุญญาธิการและมี
พระบารมีแผ่ไพศาลผา่นพระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบติั แตกต่างจากการเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงเป็นสมมติเทพ
ท่ีสามารถบนัดาลความสุขแก่ประชาชน อีกทั้งยงัทรงเป็นพระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็น “ความหวงัของพสกนิกร” 
ประกอบดว้ยคุณสมบติัของพระมหากษตัริยท่ี์ทรงพระบารมีและพระบุญญาธิการ 

 
ค าส าคญั: บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ,  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
 

ABSTRACT 
 The commendation poetry to commemorate to King Maha Vajiralongkorn Bodindra debayavarangkun 
on the occasion of his birthday on July 28th 2017, as circulated through the front page of newspapers, is a 
modern work of literature that sought to honor His Majesty as the soul of the nation.  By portraying the King as 
a meritorious icon, whose magnificence brought joy to the masses through his conduct of royal duties, this 
particular poem differentiates itself from previous works that have thus far portrayed the Thai king as a 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

2029 

demigod in the tradition of divine kingship. This leads to the conclusion that the core message of the poem is to 
present King Rama X as the hope of all Thais. 
 
KEYWORDS: commendation poetry, King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun 
 

1. บทน า 
 การน าเสนอบทประพนัธ์ประเภทร้อยกรองท่ีมีเน้ือหาเพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณ นับเป็นวรรณกรรม
ประเภทหน่ึงท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการสดุดีหรือสรรเสริญพระมหากษตัริยท่ี์ปรากฏมาช้านาน โดยมากมัก
เรียกวา่ “อาศิรวาท” หรือ “อาเศียรวาท” หรืออาจเรียกวา่ “วรรณกรรมยอพระเกียรติ” ซ่ึงมีปรากฏมาตั้งแต่สมยักรุง
ศรีอยธุยา ประมาณปี พ.ศ. 2017 - 2058 (ปราโมทย ์สกุลรักความสุข, 2554, น.1) โดยกวจีะประพนัธ์บทประพนัธ์
ประเภทร้อยกรองมีเน้ือหาสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษตัริยใ์นฐานะท่ีทรงเป็นสมมติเทพ หรือเทวรา
ชา เช่นใน ยวนพ่ายโคลงดั้นในสมยัอยธุยาตอนตน้ ปรากฏบทอาศิรวาทพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ วา่ทรงถือก าเนิดจากเทพเจา้ 11 พระองค์ ทรงเป็นนักรบท่ีชาญฉลาด เช่ียวชาญกลศึก รวมทั้งทรงเป็น
ปราชญ์ท่ีรอบรู้สรรพศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรม ซ่ึงในปัจจุบนับทอาศิรวาทพระมหากษตัริยแ์ละพระบรม
วงศานุวงศ์มักปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายในทุกส่ือไม่ว่าจะเป็นส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ส่ือนิตยสาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเรามกัเห็นอยา่งชินตาผา่นหนา้ส่ือหนงัสือพิมพ ์
 ส าหรับบทอาศิรวาทท่ีน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ ์บ่อยคร้ังมกัปรากฏอยู่ส่วนบนมุมซ้ายสุดของหน้า
หนงัสือพิมพ ์หรือดา้นในของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบัในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนับรมราชาภิเษก วนั
คลา้ยวนัพระราชสมภพ หรือวนัประสูติของพระบรมวงศานุวงศ์ การน าเสนอบทอาศิรวาทบทหนา้หนังสือพิมพ์
นั้น ส่วนใหญ่มกัมีรูปแบบท่ีไม่แตกต่างกนัเท่าใดนกั กล่าวคือมกัปรากฏภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ หรือพระฉายา
ลกัษณ์ พร้อมดว้ยค าประพนัธ์ท่ีมีรูปแบบหรือฉันทลกัษณ์แบบต่างๆ มีเน้ือหาสรรเสริญพระเกียรติคุณและการ
ถวายพระพรในโอกาสดงักล่าว และในอภิลกัขิตสมยัวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา นบัเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
คร้ังแรกนับตั้ งแต่ทรงราชย์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติแสดง
ความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอยา่งเสมอมา ดว้ยเหตุน้ีบทอาศิร
วาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือ
หนงัสือพิมพจึ์งมีความส าคญัท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาศึกษาในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาคร้ังแรกนบัแต่ทรงข้ึนทรงราชย ์ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ในปี พ.ศ. 2560 ท่ีปรากฏบน
ผา่นการน าเสนอของหนงัสือพิมพ ์เพ่ือศึกษาลกัษณะการประพนัธ์ทั้งในดา้นรูปแบบ เน้ือหาท่ีปรากฏในบทอาศิร
วาท และการใชภ้าษาเพ่ือส่ือความหมายถึงสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรท่ีปรากฏ
ในบทอาศิรวาทวา่กวหีรือผูป้ระพนัธ์ไดส่ื้อความหมายถึงพระองคท่์านอยา่งไร ทั้งน้ีจากการรวบรวมบทอาศิรวาท
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จากหนังสือพิมพ์ฉบับท่ีเผยแพร่ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 7 ฉบับ โดยปรากฏบทอาศิรวาท 
จ านวน 37 ช้ิน ซ่ึงบทอาศิรวาทบางช้ินท่ีลงพิมพ์ในหนังสือพิมพซ์ ้ ากนัจะนับว่าเป็น 1 ช้ิน โดยสามารถจ าแนก
จ านวนบทอาศิรวาทตามรายช่ือหนงัสือพิมพด์งัปรากฏขอ้มูลตามตารางต่อไปน้ี  
 

หนังสือพมิพ์ บทอาศิรวาท (จ านวน/ช้ิน) 
ไทยรัฐ 10 
ข่าวสด 8 
มติชน 5 
แนวหนา้ 5 
เดลินิวส์ 3 

โพสตท์ูเดย ์ 5 
กรุงเทพธุรกิจ 1 

รวมทั้งส้ิน 37 

  

2. “ทศมินทรราชา ราชสดุดี” 

จากการศึกษาบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร  เน่ื องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ท่ี ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ภาคภาษาไทย 
ฉบับวนัท่ี  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 37 ช้ิน พบว่ามีลักษณะการประพันธ์ร่วมกันหลายลักษณะ 
ทั้งดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหาท่ีปรากฏในบทอาศิรวาท และการใชภ้าษาเพ่ือส่ือความหมายถึงสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักนัหรืออาจเรียกไดว้า่มีแบบแผนร่วมกนัทั้งในดา้น
รูปแบบการประพันธ์ ด้านการน าเสนอเน้ือหา ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) ด้านรูปแบบการประพันธ์ : จากการศึกษารูปแบบการประพนัธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา จ านวน 37 ช้ิน 
ท่ีเผยแพร่ในหนังสือพิมพฉ์บบัวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้ง 7 ฉบบั พบวา่มีการน ารูปแบบของค าประพนัธ์ 
ท่ีหลากหลาย ทั้งกลอน โคลง กาพย ์และฉนัท ์หากแต่มีจ านวนแตกต่างกนัไป ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

รูปแบบค าประพนัธ์ จ านวน (ช้ิน) 
กลอนสุภาพ 27 
โคลงส่ีสุภาพ 
โคลงมหาวิชชุมาลี  

5 
1 

กาพยย์านี 11 
กาพยฉ์บงั 16 

2 
1 

 อินทรวิเชียรฉนัท ์ 1 
รวมทั้งส้ิน 37 
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จากตารางจ าแนกรูปแบบการประพนัธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร จ านวน 37 ช้ิน ท่ีเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฉบับวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ทั้ ง 7 ฉบับ พบว่ามีบทอาศิรวาทท่ีใชรู้ปแบบกลอนสุภาพมากท่ีสุดถึง 27 ช้ิน รองลงมาคือโคลงจ านวน 6 ช้ิน 
แบ่งออกเป็นโคลงส่ีสุภาพจ านวน 5 ช้ิน และโคลงมหาวิชชุมาลีจ านวน 1 ช้ิน รองลงมาคือบทอาศิรวาทรูปแบบ
กาพยจ์ านวน 3 ช้ิน แบ่งออกเป็นกาพยย์านี 11 จ านวน 12 ช้ิน และกาพยฉ์บัง 16 จ านวน 1 ช้ิน นอกจากน้ียงั
ปรากฏบทอาศิรวาทในรูปแบบของฉนัทเ์พียง 1 ช้ิน คืออินทรวเิชียรฉนัท ์ 

การท่ีผูป้ระพนัธ์นิยมแต่งบทอาศิรวาทดว้ยรูปแบบค าประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพมากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะกลอนสุภาพหรือกลอน 8 อาจจะเป็นค าประพนัธ์ท่ีมีฉันทลกัษณ์ไม่ไดย้ากจนเกินไป ไม่มีการบงัคบัเสียง
วรรณยกุตห์ากแต่การลงเสียงทา้ยวรรคมกันิยมใชว้รรณยกุตบ์างเสียงเพ่ือให้เกิดความไพเราะ สามารถท าใหผู้อ่้าน
เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาค าประพนัธ์ไดง่้ายมากกวา่รูปแบบการประพนัธ์ประเภทอ่ืน ดงัจะขอยกตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  เสวยราชยส์วา่งรัตน์สวสัด์ิหลา้ วชิรานคเรศวเิศษศรี 
“เฉลิมพระชนมพรรษา” พระจกัรี  สดุดีเอกบดินทร์ป่ินปวงไทย (ไทยรัฐ, 2560, น.1) 
ส่วนรูปแบบโคลง กาพย ์และฉันท์นั้นเป็นการประพนัธ์ในรูปแบบท่ีมีความโอ่อ่าสง่างาม มีความเป็น

ทางการ จงัหวะในการอ่านมีความขรึมขลงั และตอ้งอาศยัตอ้งความสามารถเชิงกว ี(ธานีรัตน์ จตัุทะศรี, 2547, น. 
2) เพราะเน่ืองจากค าประพนัธ์รูปแบบโคลง กาพย ์และฉนัทเ์ป็นค าประพนัธ์ท่ีมีฉนัทลษัณ์ท่ีค่อนขา้งรัดกุม มีการ
บงัคบัรูปวรรณยกุต ์ค  าเอก ค าโท รวมไปถึงการบงัคบัใชค้  าครุหรือค าลหุในการประพนัธ์ฉนัท ์ดงัจะขอยกตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

 องคภู์มินทร์ป่ินแกว้  จอมไผท 
อคัรยศเลิศไกร    เด่นดา้ว 
พระเกียรติยิง่จอมไตร   สถิตคู่ เสมอกาล 
เป็นม่ิงไทยเกริกกา้ว   ส่องฟ้านภางาม 
        น ้ าพระทยัเยน็ทัว่ทั้ง   ธรณินทร์ 
ธ เสด็จชุบชีวนิ    สุขล ้า 
ทวยราษฎร์ต่างยลยนิ   ราชวตัร ขจรงาม 
ตรึงแน่นกลางใจค ้า   คู่แควน้สยามมา 
“ราชภฏั” ประณตนอ้ม   ภกัดี 

ทูนเทิดไทอ้งคภู์มี   ผองขา้ฯ 
“วชิราลงกรณ” ขวญัชีว ี   จงสฤษฏ ์สมฤทยั 
พรเทพภูมิภพหลา้   ก่อใหเ้จริญชนม ์(มติชน, 2560, น. 29) 

 
นอกจากน้ียงัมีการน าพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มาประพนัธ์บทอาศิรวาทในรูปแบบของโคลงกระทูจ้  านวน ๑ บท เป็นการแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบของ
ผูป้ระพนัธ์ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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สมเดจ็พระ กษตัริยไ์ท ้  ไผทไทย พระเอย 
เจ้าอยู่หัว พระทรงชยั   ราษฎร์นอ้ม 
มหาวชิรา อดิศยั    เทิดพระเกียรติ 
ลงกรณ เหล่าราษฎร์พร่ังพร้อม  แซ่ซอ้งสดุดี 

 บดินทร เจา้               วชิรา 
เทพย สยามเทวา                 โอบเอ้ือ 
วราง เหล่าประชา              ฉลองศก 
กูร พระทรงกลูเก้ือ         พสกซอ้งสรรเสริญ 

 รัช ไทยเทิดเจา้   ทรงพระเจริญ 
กาล พสกสรรเสริฐ                เทิดไท ้
ท่ี เยน็ร่วมสุขเกิน               ไทยถ่ิน 
สิบ บุรพกษตัริยใ์ห ้          มัน่แทพ้ระขวญัยนื (ข่าวสด, 2560, น. ๒๒) 

 
(2) ด้านเนือ้หา : บทอาศิรวาทนอกจากจะเป็นวรรณกรรมท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือสรรเสริญถวายพระพร 

หรือยกยอ่งพระเกียรติคุณของพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศ์ในโอกาสส าคญัต่างๆ แลว้ ยงัสามารถถ่ายแสดง
เน้ือหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ด ้ซ่ึงจากการศึกษาบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู จ านวน ๓๗ ช้ิน พบวา่นอกจากจะมีการแสดงใหเ้ห็นถึงการถวาย
พระพรในโอกาสมหามงคลวนัเฉลิมพระชนมพรรษาแลว้ ยงัมีการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีแสดงถึงพระบุญญาธิการ ทรง
เป็นความหวงัของพสกนิกรชาวไทย พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบติั และเน้ือหาท่ีมีการกล่าวถึง
การทรงรับพระราชสมบติัสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ 

(2.2.1) เนือ้หาท่ีสรรเสริญพระบารมีและพระบุญญาธิการในฐานะท่ีทรงเป็นเทวราชา หรือสมมติ
เทพ เปรียบประดุจเทพท่ีจุติลงมาเกิดเพ่ือโปรดประชาชน ใหอ้ยูร่่มเยน็ภายใตพ้ระบรมโพธิสมภาร ดงัตวัอยา่ง 

พระจุติจากสวรรคอนัไพจิตร  เป็นมหานฤมิตทุกทิศา 
เฉลิมราชชาติวงศพ์งษจ์กัรา   เฉลิมองคท์รงศกัดาทัว่หนา้ไทย (แนวหนา้, 2560, น.1) 

สมเด็จพระทศมราชนาถวเิศษ พระโปรดเกศดบัทุกขภ์ยัไทยศรี 
เฉลิมพระชนมพรรษาชนาปรีด์ิ  นอ้มภกัดีถวายพระพรบวรชยั (ข่าวสด, 2560, น.8) 

 
นอกจากน้ียงัปรากฏเน้ือหาท่ีกล่าวถึงพระบารมีท่ีปรากฏ และแผ่ไพศาลท าให้อาณาประชาราษฎร์ 

มีความสงบสุขร่มเยน็ และทรงไดรั้บการสดุดีจากทัว่ทุกสารทิศ ดงัตวัอยา่ง  
เฉลิมธรรมเฉลิมไทยเฉลิมทิพย ์ ทิศทั้งสิบแซ่ซอ้งเกริกกอ้งหลา้ 

เฉลิมพระชนมเ์จริญยิง่พระม่ิงฟ้า  บ ารุงราษฎร์ศาสนาประชาชี 
พระราชาคู่แควน้แผน่ดินสยาม  ฉตัรไทยงามเลิศลว้นถว้นถ่ินท่ี 
ถวายราชสกัการะสดุดี   พระบารมีจรัสหลา้ส่องฟ้าดิน (ข่าวสด, 2560, น.28) 

ภูมินทร์องคป่ิ์นแกว้  จอมไผท 
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อคัรยศเลิศไกร                 เด่นดา้ว 
พระเกียรติยิง่จอมไตร         สถิตคู่ เสมอกาล 
เป็นม่ิงไทยเกริกกา้ว           ส่องฟ้านภางาม (มติชน, 2560, น. 29) 

ขอเดชะพระบารมีศรีประเทศ ทรงปกเกศคุม้เกลา้ชาวสยาม 
เสียงแซ่ซอ้งกอ้งไกลทัว่เขตคาม  เทิดพระนามนฤบดีจกัรีวงศ ์(แนวหนา้, 2560, น. 19) 

(2.2.2) เนื้อหาท่ีแสดงว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นความหวังของพสกนิกร  ซ่ึงนอกจากจะทรง
ด ารงพระราชสถานะผูสื้บราชสนัตติวงศ์รับราชสมบติัต่อจากพระบรมราชชนกแลว้ พระองคย์งัทรงเป็นความหวงั
ของพสกนิกร หลงัจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปวงชน
ชาวไทยมีความโศกเศร้า หม่นหมองและไร้ซ่ึงศูนยร์วมใจ ผูป้ระพนัธ์ไดถ่้ายทอดบทอาศิรวาทท่ีแสดงให้เห็นวา่
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นท่ีพ่ึงและความหวงัของพสกนิกร ดงัตวัอยา่งบทอาศิรวาทท่ีวา่  

ฝากชีวไีวแ้นบแทบยคุลบาท  ธ คุม้ราษฎร์ประสบสุขทุกสมยั 
มวลประชานบนอ้มหลอมรวมใจ  ถวายชยัขอพระองคท์รงพระเจริญ   

(ไทยรัฐ, 2560, น.2) 
พระองคเ์ป่ียมพระเมตตาประชาราษฎร์ พระเกียรติกอ้งประกาศซอ้งประสาน 

ทรงโอบเอ้ือชาวประชาพระราชทาน  ทุกถ่ินฐานสร้างความหวงัพลงัใจ (ข่าวสด, 2560, น. 19) 
 พลงัแห่งแผน่ดินหมดส้ินแลว้ เหลือพระทูลกระหม่อมแกว้เป็นความหวงั 

ปวงประชาไม่หวา้เหวเ่พียงล าพงั  จกัพร้อมพร่ังอุ่นดว้ยพระบารมี 
นบัแต่น้ีต่อไปในวนัหนา้  พระผา่นฟ้าจะสานสุขทุกถ่ินท่ี 

ทศพิศราชธรรมน าความดี   ส่องทัว่พ้ืนปฐพีแผน่ดินไทย (โพสตทู์เดย,์ 2560, น. 1) 
 (2.2.3) เนือ้หาท่ีแสดงว่าทรงสืบราชสันตติวงศ์ จากบทอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
จ านวน ๓๗ ช้ิน มีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการสืบราชสมบติัต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ เป็นท่ีช่ืนชมของปวง
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดงัตวัอยา่งบทอาศิรวาท 

เทิดพระเกียรติองคร์าชนัเป็นขวญัรัฐ สืบร่มฉตัรทรงปกครองปกป้องหลา้ 
เจริญยศเจริญศรีพระปรีชา   พระศกัดาชนแซ่ซอ้งกอ้งเกริกไกล  

(ไทยรัฐ, 2560, น. 32) 
เร่ิมวาระท่ีพระองคท์รงครองราชย ์ เปล่งโอภาสจริยวตัรนิรัติศยั 

 สืบพระราชประเพณีศรีโชคชยั  เอกมไหศวรรยาแห่งธานี (ไทยรัฐ, 2560, น. 8) 
คือฉตัรแกว้เรืองรองของทวยราษฎร์ กราบพระบาทถวายพระพรอดิศรสมยั 

 ทรงสืบราชสนัตติวงศธ์ ารงพิไล  ปกครองไทยใหย้นืยงขอ “ทรงพระเจริญ” 
(ข่าวสด, 2560, น. 32) 

อญัเชิญไตรรัตน์ซอ้ง  สุขศานต ์
 บุญยิง่บุญญาธิการ             พร่ังพร้อม 
 ทรงราชยสื์บไอศูรยส์ราญ   เยน็ยิง่ 
 ศิริสวสัด์ิมนสันอ้ม              เทิดไทเ้ฉลิมพระชนม ์(เดลินิวส์, 2560, น. 1) 
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ทรงเจริญตามรอยยคุลบาท  ชนกนาถองคร์าชาผูย้ิง่ใหญ่ 
 ทรงยดึมัน่พระปฏิญญาผา่นฟ้าไทย  ศูนยร์วมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ภกัดี  

(แนวหนา้, 2560, น. 6) 
 (2.2.4) เนือ้หาถวายพระพร จากบทอาศิรวาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีปรากฏในบทอาศิรวาททั้ง ๓๗ 
ช้ิน พบวา่มีการน าเสนอหาถวายพระพรควบคู่กนัไปพร้อมกบัการกล่าวสดุดี การกล่าวถึงพระราชกรณียกิจท่ีทรง
ปฏิบติั พระเกียรติยศและพระเกียรติคุณ รวมถึงการทรงราชยสื์บต่อพระราชบิดา อีกทั้งยงัมีแบบแผนในการกล่าว
ถวายพระพรท่ีผูป้ระพนัธ์มกัจะถวายพระพรดว้ยการกล่าวถึงการหลอมรวมใจของปวงชนชาวไทยเพ่ือถวายพระ
พร ผสมกบัการอญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหม้าถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดงัตวัอยา่งท่ีปรากฏ 

ยีสิ่บแปดกรกฎากม้เกศี  องคภู์มีวชิรามไหศวรรค ์
ครบหกสิบหา้พระชนัษาครัน        ขอราชนัจุ่งเกษมเปรมปรีดา 
ธ ประสงคใ์ดไดส้มภิรมยม์าด       อีกแคลว้คลาดภยนัตภยัใหห้รรษา 
หวงัเป็นแกว้แวววรรณสมญัญา     องคม์หาวชิราลงกรณ 
ขอพระยศแผไ่ปใหไ้พศาล   บารมีสร้านแผไ่ปดุจไกรสร 
ทีฆายโุกโหตุองคบ์วร   ประนมกรทูลถวายชยัมงคล (ไทยรัฐ, 2560, น. 10) 

ทรงเจริญตามรอยยคุลบาท  ชนกนาถองคร์าชาผูย้ิง่ใหญ่ 
ทรงยดึมัน่พระปฏิญญาผา่นฟ้าไทย  ศูนยร์วมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ภกัดี 
ทรงท านุบ ารุงการศึกษา   ดว้ยพระพระราชูปถมัภน์ าวถีิ 
คือกษตัริยข์ตัติยะสดุดี   พระทรงมีจริยวตัรฉตัรแผน่ดิน 
ดว้ยพระราชกรณียกิจคณานบั  ทรงสดบัถึงทุกภยัใหถ้วลิ 
ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าเป็นอาจิณ   พระบดินทรเทพยวรางกรู 
เทิดมหาวชิราลงกรณ   ถวายพระพร ธ ธ ารงทรงไอศูรย ์

 เฉลิมพระชนมพรรษาพาเพ่ิมพนู  พงศไ์พบูลยจ์กัรีวงศท์รงพระเจริญ  
(แนวหนา้, 2560, น. 6) 

เทิดพระเกียรติองคร์าชนัเป็นขวญัรัฐ สืบร่มฉตัรทรงปกครองปกป้องหลา้ 
เจริญยศเจริญศรีพระปรีชา   พระศกัดาชนแซ่ซอ้งกอ้งเกริกไกล 
ฝากชีวไีวแ้นบแทบยคุลบาท   ธ คุม้ราษฎร์ประสบสุขทุกสมยั 
มวลประชานบนอ้มหลอมรวมใจ  ถวายชยัขอพระองคท์รงพระเจริญ  

(ไทยรัฐ, 2560, น. 32) 
นอ้มศิระวโรกาสเฉลิมพระชนม ์ พรรษากาลมงคลแห่งสมยั 

พระผูเ้ป็นร่มเกลา้ผองชาวไทย  ประณตไทถ้วายบงัคมกม้สกัการ 
พระองคเ์ป่ียมพระเมตตาประชาราษฎร์  พระเกียรติกอ้งประกาศซอ้งประสาน 
ทรงโอบเอ้ือชาวประชาพระราชทาน  ทุกถ่ินฐานสร้างความหวงัพลงัใจ 
พระมหากรุณาธิคุณอุ่นใจพสก  พระบารมีแผป่กบนัดาลให ้
ทัว่เขตคามสยามรัฐเรืองวไิล   พระองคเ์ป็นดวงหทยัแห่งประชา 
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นอ้มถวายพระพรชยัมงคล   รวมฤดีทุกเหล่าชนทุกทิศา 
ดว้ยจงรักพร้อมภกัด์ิเทิดบูชา   ถวายพระพรทัว่พารา “ทรงพระเจริญ”  

(ข่าวสด, 2560, น. 19) 
นอ้มอญัเชิญพระไตรรัตน์ประภสัสร ถวายพระพรแจ่งจ ารัสรัศมี 

อดุลยเดชปกเกศหลา้ครองธาตรี  ป่ินปฐพีเน่ินนิรันดร์กลัปาฯ (ข่าวสด, 2560, น. 8) 
ขอกรองสร้อยร้อยมาลยัราชพฤกษ ์ นอ้มร าลึกเทิดพระคุณอดุลค่า 

แทนใจไทยทุกชีวติหฤทยา   พลีบูชาดว้ยจงรักมัน่ภกัดี 
ขอพระเดชพระสยามเทวาธิราช  คุณพระศรีรัตโนภาสทรงศกัด์ิศรี 
พร้อมจตัุพิธพรบวรทว ี   กตญัชลีพระทรงเจริญนิรันดร (ข่าวสด, 2560, น. 11) 
นอกจากน้ียงัพบว่าบทอาศิรวาทท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือถวายพระพรอยา่งเดียวจะมีลกัษณะท่ีสั้น ไม่มีการ

บรรยายถึงพระปรีชาสมารถ หรือพระราชกรณีกิจ แต่จะเป็นเพียงบทประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาเพ่ือถวายพระพรชยัมงคล
เท่านั้น อาทิ 

กราบบงัคมองคบ์พิตรอดิศร  มหาวชิราลงกรณองคไ์อศูรย ์
บดินทรเทพยวรางกรู   ไทยเทิดทูนขอพระองคท์รงพระเจริญ (มติชน, 2560) 

ทัว่ถ่ินไทยไพรพนามหาสมุทร ถว้นท่ีสุดดินฟ้มหาศาล 
พระบารมีปกป้องครองบนัดาล  ยิง่ยนืนานเทิดพระองคท์รงพระเจริญ  

(กรุงเทพธุรกิจ, 2560, น. 1) 
(2.2.5) เนือ้หาท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรด้านต่างๆ  จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ท่ี

ทรงปฏิบติั ลว้นแลว้แต่แสดงให้เห็นถึงพระอจัฉริยภาพ และพระราชจริยวตัรท่ีงดงามในสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวท่ี
ทรงปฏิบติัมาโดยตลอด นักประพนัธ์ต่างถ่ายทอดเน้ือหาท่ีแสดงพระราชจริยวตัรดา้นการทหาร ดา้นนกัพฒันา
ดา้นการศึกษา ตลอดจนพระราชจริยวตัรดา้นการบ ารุงศาสนาและประชาชน ดงัตวัอยา่งบทอาศิรวาทท่ีวา่ 

จกัรีวงศอ์งคก์ษตัริยจ์รัสหลา้  พระปรีชาจอมทพัไทยแผไ่พศาล 
ราษฎร์นอ้มเกลา้สดุดีศิระกราน  นอ้มดวงมาลยเ์ทิดพระองคท์รงพระเจริญ 
     (ไทยรัฐ, 2560, น. 18) 

ทรงท านุบ ารุงการศึกษา  ดว้ยพระพระราชูปถมัภน์ าวถีิ 
คือกษตัริยข์ตัติยะสดุดี   พระทรงมีจริยวตัรฉตัรแผน่ดิน 
ดว้ยพระราชกรณียกิจคณานบั  ทรงสดบัถึงทุกภยัใหถ้วลิ 
ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าเป็นอาจิณ   พระบดินทรเทพยวรางกรู (แนวหนา้, 2560, น. 6) 

เฉลิมธรรมเฉลิมไทยเฉลิมทิพย ์ ทิศทั้งสิบแซ่ซอ้งเกริกกอ้งหลา้ 
เฉลิมพระชนมเ์จริญยิง่พระม่ิงฟ้า  บ ารุงราษฎร์ศาสนาประชาชี (ข่าวสด, 2560, น. 28) 
นอกจากเน้ือหาของบทอาศิรวาทท่ีได้กล่าวมาในขา้งตน้แลว้ จากการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาศึกษา 

พบว่าบทอาศิรวาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีปรากฏในหนังสือพิมพฉ์บบั
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 มีการน าเสนอบทอาศิรวาทถวายพระพรในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 มีบท
อาศิรวาทบางบทไดมี้การระบุช่ือของบทอาศิรวาทก ากบัเอาไว ้แมว้า่ทุกบทจะไม่ไดป้ระกอบดว้ยช่ือบทอาศิรวาท 
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หากแต่การระบุช่ือของบทอาศิรวาทท่ีปรากฏทั้ง 9 บทนั้น ต่างก็มีประเด็นส าคญัท่ีน่าสงัเกตคือ มีการปรากฏแบบ
แผนการใชค้  า หรือการสร้างค าใหม่ข้ึนมาเพ่ือระบุวา่อาศิรวาทดงักล่าวแต่งข้ึนมาเน่ืองในโอกาสใด รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้พระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มาเป็นส่วนหน่ึงของช่ือบทอาศิรวาท 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

- สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณสดุดี (ไทยรัฐ, 2560, น. 10) 
- ทศมินทรราชาศิรวาท 28 กรกฎาคม 2560 (ข่าวสด, 2560, น. 8) 
- ถวายพระพรชยัมงคลมหาวชิราลงกรณ (มติชน, 2560, น. 35) 
- มหาวชิราลงกรณอาศิรวาท (แนวหนา้, 2560, น. 6 พิเศษ) 
- ทีฆายโุก โหตุ สยามทศมินทรราชา 28 กรกฎา 2560 (แนวหนา้, 2560, น. 1) 
- อาเศียรวาทถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากรู  
  (มติชน, 2560, น. 29) 
นอกจากน้ียงัพบว่าบทอาศิรวาท 2 บทมีการตั้ งช่ือบทอาศิรวาทโดยใช้โวหารอุปลักษณ์ในการ

เปรียบเทียบให้ผูอ่้านเห็นว่า สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย 
และทรงเป็นพระราชาท่ียิ่งใหญ่ ได้แก่ พระจักรินป่ินปวงไทย (ไทยรัฐ, 2560, น. 1) และมหาราชาอาศิรวาท 
(เดลินิวส์, 2560, น. 2) 

(3) ด้านการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ในส่วนของการใชภ้าษาเพ่ือน าเสนอ
ภาพสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ผูป้ระพนัธ์มกัถ่ายทอด หรืออา้งถึงโดยการอุปมา
ให้ผูอ่้านเห็นวา่สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเป็นท่ีเคารพและเทิดทูนสูงสุดของปวงชนชาวไทย ผ่านการใชค้  าวา่ ป่ิน 
ฉัตร เปรียบใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็นศูนยร์วมใจ ทรงเป็นมงคลของพสกนิกรชาวไทย โดยใชค้  าวา่ ม่ิง ขวญั  

นอกจากน้ีผูป้ระพนัธ์ยงัไดเ้ลือกค าท่ีมีความหมายวา่เป็นสิริมงคลเพ่ือท าให้ผูอ่้านทราบว่า สมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวทรงเป็นความหวงัของปวงชนชาวไทยท่ีพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร รวมไปถึงการอุปมาพระองคท่์านทรง
เป็นดัง่ดวงอาทิตย ์ โดยการใชค้  าอุปมาผูป้ระพนัธ์ใชค้  าท่ีมีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 

- ป่ิน สดุดีเอกบดินทร์ป่ินปวงไทย (ไทยรัฐ, 2560, น. 1) 
- ฉตัร คือฉตัรแกว้เรืองรองของทวยราษฎร์ (ข่าวสด, 2560, น. 32) 
- ม่ิง เป็นม่ิงมัน่ขวญัชาติพิลาสพิไล (ไทยรัฐ, 2560, น. 38) 
 เป็นม่ิงไทยเกริกกา้ว ส่งฟ้านภางาม (มติชน, 2560, น. 29) 
 เป็นม่ิงขวญันาครบวรชยั (โพสตทู์เดย,์ 2560, น. 3)  
- ขวญั เทิดพระเกียรติองคร์าชนัเป็นขวญัรัฐ (ไทยรัฐ, 2560, น. 9) 
 เป็นม่ิงมัน่ขวญัชาติพิลาสพิไล (ไทยรัฐ, 2560, น. 38) 
 ขอทรงเป็นขวญัชาติ บ ารุงศาสน์ราษฎร์ทัว่ไทย (มติชน, 2560, น. 22) 
- ดวงใจ พระองคเ์ป็นดวงหทยัแห่งประชา (ข่าวสด, 2560, น. 19) 
- มิตร พระจุติจากสวรรคอนัไพจิตร เป็นมหานฤมิตทุกทิศา (แนวหนา้, 2560, น. 1) 
- ดวงอาทิตย ์    มหาวชิราลงกรณองคไ์อศูรย ์(มติชน, 2560) 
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จะเห็นไดว้า่การใชค้  าท่ีมีความหมายส่ือถึงสมเด็จพระเจา้อยูห่วัวไม่วา่จะดว้ยรูปแบบค าประพนัธ์แบบใด
ก็ตาม ผูป้ระพนัธ์มกัจะน าเสนอค าท่ีมีความหมายท่ีสมพระเกียรติ ยกย่องพระองค์ท่านในฐานะท่ีทรงเป็นพระ
ประมุข หากแต่เป็นค าท่ีมีความหมายท่ีเรียบง่าย ไม่มีศพัท์ท่ียากแก่การเขา้ใจ ทั้งน้ีอาจจะตีความไดว้า่เพราะการ
น าเสนอบทอาศิรวาทต่างน าเสนอผา่นส่ือหนงัสือพิมพท่ี์มีผูอ่้านในระดบัมวลชน จึงใชภ้าษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ
ในกลุ่มคนวงกวา้งหากแต่ยงัคงไวซ่ึ้งแก่นและคุณค่าเชิงความหมายเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

 

3. “นฤนาถสยามทศมินทรราชา” พระผู้ทรงเป็นความหวงัของพสกนิกรชาวสยาม 
จากท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้จะพบวา่บทอาศิรวาทราชสดุดี นบัเป็นวรรณกรรมยอพระเกียรติคุณสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัวท่ีแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ถูกถ่ายทอดผา่นส่ือมวลชนอยา่งหนงัสือพิมพ ์การใชค้วามเปรียบถึง
พระมหากษตัริยเ์ป็นลกัษณะการใชภ้าษาเพ่ือสร้างพลงัอ านาจในการส่ือสาร กวีต่างไดถ่้ายทอดภาษาท่ีแสดงถึง
สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู วา่ทรงเป็นท่ีเคารพเทิดทูนสูงสุด ทรงเป็นศูนยร์วมใจ
ของคนในชาติ รวมไปถึงทรงเป็นความหวงัท่ีปวงชนชาวไทยพร้อมฝากชีวิตเอาไวภ้ายใตพ้ระบรมโพธิสมภาร 
การใชภ้าษาเพ่ืออา้งถึงในลกัษณะน้ีพบบ่อยคร้ังในบทอาศิรวาททั้ง 37 ช้ินจนอาจจะเรียกวา่เป็นรูปแบบท่ีกวีใชค้  า
ในการอา้งถึงพระองคไ์ด ้ 

บทอาศิรวาทท่ีไดน้ ามาศึกษาพบวา่ ผูป้ระพนัธ์ไม่เพียงแต่แสดงเน้ือหาท่ีถวายพระพรชยัมงคลในเท่านั้น 
แต่ผูป้ระพนัธ์ไดฉ้ายให้เห็นภาพของสมเด็จพระเจา้อยู่หัววา่ทรงเป็นสมมติเทพท่ีสูงส่งจุติลงมาจากสวรรค์เพ่ือ
บ าบดัทุกขข์องราษฎรและทรงไวซ่ึ้งพระบรมเดชานุภาพ และแสดงถึงลกัษณะความเป็นมนุษยท่ี์เลิศยิ่งกวา่มนุษย ์
คือทรงมีพระราชสถานะเป็นพระมหากษตัริยท่ี์เป็นความหวงัของประชาชนชาวไทย การขอให้ทรงคุม้ครองเหล่า
ทวยราษฎร์ใหมี้ความร่มเยน็เป็นสุข หรือเป็นศูนยร์วมใจของคนไทยจากการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยลกัษณะดงักล่าวน้ีมีความสอดคลอ้งกบัท่ีประคอง นิมมานเหมินท์ (2542, น. 24) พบวา่
ภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีได้ปรากฏในบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ
ผูป้ระพนัธ์ไดถ่้ายทอดเอาไวว้่าทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์มีความเป็นมนุษยม์ากกว่าเป็นเทพเจา้ โดยท่ีทรงเป็น
พระมหากษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ รวมถึงภาพของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
ผูป้ระพนัธ์ถ่ายทอดภาพของพระองคใ์นฐานะท่ีทรงเป็นพระบรมราชินีนาถ กวไีดถ่้ายทอดภาพของพระองคท่ี์ทรง
เป็นมนุษยม์ากกว่าเทพเจา้ หากแต่ก็ทรงเป็นมนุษยท่ี์ประเสริฐทรงเป่ียมไปดว้ยพระเมตตาประดุจมารดา และมี
พระสติปัญญาในการดบัทุกขเ์ขญ็ของราษฎร (ธานีรัตน์ จตัุทะศรี, 2547, น. 21) 
 นอกจากน้ีบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัว กวีไดถ่้ายทอดภาพของพระองคท่์านใน
ฐานะผูท่ี้สืบราชสันตติวงศ์จากสมเด็จพระราชบิดา ทรงมีพระอจัฉริยภาพดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการเป็นจอมทพัไทย 
การเป็นผูท้รงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดา พระราชกรณียกิจดา้นการบ ารุงการศึกษาผา่นโรงเรียนใน
พระบรมราชูปถมัป์ บ ารุงพระพทุธศาสนา การเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทอ้งท่ีห่างไกล เป็นตน้ 
เช่นเดียวกบัการใชค้วามเปรียบแบบอา้งถึง หรือการกล่าวถวายพระพรพระมหากษตัริยต์่างมีขนบธรรมเนียมท่ี
ถ่ายทอดกนัมา หากวรรณกรรมในช่วงอยธุยาตอนปลายมกัจะเป็นการกล่าวถึงคุณสมบติัของพระมหากษตัริยท่ี์
เป็นเทพเจา้ท่ีสามารถบนัดาลความอุดมสมบูรณ์ มีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่เหนือคนทั้งปวง ตามคติความเช่ือเร่ือง
สมมติเทพ ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัจากบทอาศิรวาทในปัจจุบนัท่ีไดน้ ามาศึกษา กวหีรือผูป้ระพนัธ์ไม่ได้
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ถ่ายทอดให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเทพท่ีบันดาลความสุขให้แก่ราษฎร หากแต่ทรงปฏิบัติด้วย
ความสามารถท่ีทรงเป็นมนุษยค์นหน่ึง แมว้่าทรงมีพระบุญญาธิการท่ีเหนือกว่ามนุษยท์ั่วไป แต่ก็ทรงน าพระ
สติปัญญามาปฏิบติัใหป้ระชาชนอยูดี่กินดี แทนท่ีการใชฤ้ทธ์ิแบบเทพ  
 กล่าวโดยสรุปบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
65 พรรษา ท่ีน าเสนอผ่านหนังสือพิมพฉ์บับวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ท่ีน าเสนอนับเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระ
เกียรติแบบยุคสมยัใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัพระมหากษตัริยก์บัประชาชนท่ีมีความ
ใกลชิ้ดแนบแน่น พระราชภารกิจท่ีทรงราชสมบติัสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคน
ไทย และผูป้ระพนัธ์ต่างไดพ้ยายามถ่ายทอดใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็นความหวงัของพสกนิกร  
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาไทยในการ
เสนอข่าวทางสมาร์ทโฟน  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากข่าวทุกประเภทจ านวน 948 ข่าวในหน้าหลกัของคอลมัน์ LINE 
TODAY  ท่ีน าเสนอทางสมาร์ทโฟน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2560 โดยวิเคราะห์ขอ้บกพร่องการใช้
ภาษาในส่วนเน้ือข่าว ทั้ งในเร่ืองของการใชค้  าและขอ้บกพร่องในดา้นต าแหน่งของค า/ขอ้ความ ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวิจยัดว้ยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ และแสดงขอ้มูลสถิติดว้ยค่าร้อยละ  ผลการวิจยัพบวา่มีขอ้บกพร่องใน
การเขียนรวม  651 คร้ัง แบ่งเป็นข้อบกพร่องในการเร่ืองของการใช้ค  า 529 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  81.25  และ
ขอ้บกพร่องในดา้นต าแหน่งของค า/ขอ้ความ 122 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 18.74  
 
ค าส าคญั: ขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาไทย  ข่าว  สมาร์ทโฟน   
 

ABSTRACT  
 This research is quality research. The objectives of this research was to study the errors of reporting 
in smart phone. This research holds 948 news articles in the main page of LINE TODAY from May-September 
2017. The research found 651 errors. The most frequently type involved word usage  529 (81.25%) and 122 of 
position of word and sentence (18.74%).  
   
KEYWORDS: errors in Thai writing, News, Smartphone  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย   
ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว โลกสมยัใหม่ก าลงักา้วเขา้สู่

สงัคมแห่งความรู้ มีคนจ านวนมากตอ้งการบริโภคขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน โดยมี “ส่ือมวลชน” เป็นส่ือกลางในการ
น าข่าวสารขอ้มูลเผยแพร่สู่สาธารณชน ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากดัในยคุโลกาภิวฒัน์น้ี 
เป็นช่องทางส าคญัท่ีท าให้เกิดส่ือมวลชนในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีมีการรวมเทคโนโลยีระหวา่ง
คอมพิวเตอร์  โทรศพัท์ และอินเทอร์เน็ต เขา้ไวด้ว้ยกันในโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน ท าให้การติดต่อส่ือสาร
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ระหวา่งคนในสังคมมีความสะดวก รวดเร็ว  ผูรั้บสารสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดล้ะเอียดมากข้ึน มาลี  บุญศิริ
พนัธ์ (2550: 223) กล่าววา่เหล่าน้ีเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ส่ือส่ิงพิมพอ์ยา่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ต่างก็ตอ้ง
ปรับรูปแบบการน าเสนอข่าวสารขอ้มูลในรูปลกัษณ์ของหนงัสือพิมพไ์ร้กระดาษ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “หนงัสือพิมพ์
ออนไลน์” 

ภาษาไทยท่ีใชเ้พ่ือการเสนอข่าวเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ     การท่ีผูเ้ขียนข่าวตอ้งท างานแข่งกบัเวลา 
จึงอาจท าให้มีขอ้บกพร่องดา้นการใชภ้าษาเกิดข้ึน นอกจากน้ี ทกัษะการเขียนของผูเ้ขียนข่าวก็มีความส าคญั ท่ีท า
ให้ภาษาข่าวเปล่ียนแปลงไปจากภาษามาตรฐาน ประณม  จัน่ทิม (2538: 1) และ วลยัรัตน์ อติแพทย ์ (2533: 1) 
กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความคิด และตอ้งมีการคน้ควา้อย่างกวา้งขวาง การท่ีผูเ้ขียนจะ
สามารถเขียนไดอ้ย่างมีศิลปะ ถูกตอ้งชดัเจนไดน้ั้น ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ี
เขียน และมีความรู้ทางภาษาท่ีดีดว้ยจึงจะน าไปสู่การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ   

จากการเก็บขอ้มูลข่าวท่ีเผยแพร่ในหน้าหลกัของคอลมัน์ LINE TODAY  ท่ีน าเสนอทางสมาร์ทโฟน  
ผูว้ิจยัพบวา่ การรายงานข่าวผ่านสมาร์ทโฟนนั้น มีจุดเด่นในเร่ืองของการน าเสนอข่าวไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูเ้ขียนข่าว
แทรกทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวประกอบการรายงานขา่วไดอ้ยา่งน่าสนใจ การใชภ้าษาพบวา่มีทั้งรูปแบบของ
การรายงานข่าวและการเล่าข่าว  ส านวนภาษาท่ีใชมี้ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยั
พบวา่ยงัคงปรากฏขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาในหลายลกัษณะ เช่น การใชภ้าษาพูดปะปนในภาษาเขียน การใช้
ค  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย และการเขียนผิด เป็นตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาใน
การเสนอข่าวทางสมาร์ทโฟน  เพ่ือท าใหเ้ห็นลกัษณะตา่งๆ ของภาษาท่ีใชเ้พ่ือการน าเสนอข่าว  อนัจะเป็นแนวทาง
ในการศึกษาความเปล่ียนแปลงและพฒันาการของภาษาไทยในสงัคมอีกรูปแบบหน่ึง  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
เพ่ือศึกษาขอ้บกพร่องของภาษาภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอข่าวทางสมาร์ทโฟน   
 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด  
     3.1 องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือพิมพแ์ละการเขียนข่าว 

ข่าวคือการรายงานขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลรายละเอียด และเหตุการณ์ต่างๆ ใหป้รากฏสู่สาธารณชน โดย
เหตุการณ์ท่ีน ามาเป็นข่าวนั้น จะมีอยูห่ลายลกัษณะ เช่น เหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของประชาชนในช่วงเวลา
หน่ึงๆ  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองราวในอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคต (ปุณณรัตน์ พิงคานนท,์ 2548) การรายงานข่าวจึงเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูล รวบรวมขอ้เท็จจริง วเิคราะห์ ตรวจสอบ แลว้จึงน ามาเขียนเรียบ
เรียง โดยสามารถจ าแนกข่าวไดห้ลายประเภท เช่น ข่าวสมัภาษณ์ ข่าวการประชุม ข่าวอุบติัเหตุ ข่าวอาชญากรรม 
ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววทิยาศาสตร์ ข่าวการศึกษา ข่าวสงัคม ข่าวกีฬา และข่าวบนัเทิง เป็นตน้  

เม่ือผูส่ื้อข่าวรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ได้แล้ว ก็จะน าข้อมูลท่ีได้มาเขียนข่าวตามโครงสร้าง โดย
โครงสร้างของข่าวตามหลักสากลนิยมจะประกอบด้วย หัวข่าว ความน า ความเช่ือม และเน้ือข่าว (นาฏยา                  
ตนานนท,์ 2546)  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

2041 

     หัวข่าว (Headline) เป็นส่วนแรกของข่าว ใชต้วัหนังสือขนาดใหญ่กวา่ธรรมดา มีลกัษณะของการสรุป
แนะน าเร่ืองและสาระส าคญัของข่าว มกัใชค้  าสั้นๆ กะทดัรัด บา้งก็ใชค้  าท่ีผาดโผนเกินจริง เพ่ือเรียกร้องความ
สนใจของผูอ่้าน  

ความน า (Lead) เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองจากหัวข่าวใหญ่หรือหัวข่าวรอง เป็นวรรคแรกของเน้ือข่าว       ท า
หนา้ท่ีสรุปสาระท่ีส าคญัท่ีสุดของข่าว โดยสรุปวา่ข่าวนั้นเก่ียวขอ้งกบัใคร (Who) อะไร (What)    ท่ีไหน (Where) 
เม่ือใด (When) ท าไม (Why) และ อย่างไร (How) นอกจากน้ีความน ายงัท าหน้าท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 
เพ่ือใหอ้ยากติดตามอ่านรายละเอียดของข่าวต่อไป 

ส่วนเช่ือม (Neck) เป็นส่วนต่อระหวา่งความน ากบัตวัเน้ือข่าว ส่วนเช่ือมจะท าหนา้ท่ีโยงไปสู่ตวั      เน้ือ
ข่าว ท าให้เกิดสัมพนัธภาพทางเน้ือหา เช่น กรณีท่ีข่าวนั้นๆ ตอ้งการเทา้ความหรืออา้งอิงเหตุการณ์ท่ีผ่านมา ก็จะ
ใชค้  าเช่ือมข้ึนตน้เน้ือความวา่ สืบเน่ืองจาก , หลงัจาก , จากกรณีท่ี  เป็นตน้ 

เน้ือข่าว (Body) เป็นส่วนรายละเอียดเน้ือหาของข่าวทั้งหมด ท่ีน าเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ โดย
มกัจะเรียงล าดบัความส าคญัของรายละเอียดหรือประเด็นขอ้เท็จจริง   (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554: 77)   การเขียน
เน้ือความจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีเพียงพอ ทั้งยงัตอ้งมีประเด็นท่ีตอ้งการถ่ายทอดชดัเจน แลว้จึงน า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัระเบียบ ก่อนน าไปเรียบเรียงเขียนเป็นเน้ือข่าวดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่เยิ่นเยอ้ และไม่ใช้
ประโยคซบัซอ้น 

3.2 องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 
จากการศึกษาทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ พบว่า ภาษาหนังสือพิมพ์มี

ลกัษณะเฉพาะตวั ไม่เคร่งครัดในเร่ืองของการใชภ้าษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉันทสั  ทองช่วย (2538)   ท่ี
กล่าวถึงลักษณะของภาษาหนังสือพิมพ์ไวใ้นบทความเร่ือง “กระแสคล่ืนแห่งวฒันธรรมการใช้ภาษาใน
หนงัสือพิมพไ์ทยปัจจุบนั” วา่ภาษาหนงัสือพิมพน์ั้นไม่ใช่ภาษาแบบแผนท่ีเป็นแบบเรียนหรือต าราทางวชิาการ ไม่
เคร่งครัดในเร่ืองความเป็นทางการ แต่เป็นการผสมผสานระหวา่งภาษาเขียนกบัภาษาพูด ผูเ้ขียนเลือกใชถ้อ้ยค าท่ี
เขา้ใจง่ายและเน้นย  ้าความรู้สึก ทั้ งยงันิยมใช้อกัษรย่อ การใชช่ื้อเล่นหรือสมญานาม และการใช้โวหารนามนัย 
(Metonymy) แทนการกล่าวถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งตรงไปตรงมา   น อกจ าก น้ี ย ังพ บ ว่ าผู ้ เขี ยน ข่ าว ใช้ค  า
ภาษาองักฤษในการรายงานข่าวมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์ (2538) ท่ีกล่าวถึง
ภาษาหนังสือพิมพไ์วใ้นบทความเร่ือง “ภาษากบัส่ือมวลชนในทศวรรษหนา้” ว่าส่ือมวลชนจะใชภ้าษาท่ีแปลก
ใหม่โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ ์ เช่น ใชภ้าษาองักฤษในการรายงานข่าวเพ่ิมมากข้ึน การใชภ้าษาองักฤษแทรกสลบั
กบัภาษาไทย การใช้ประโยคกรรมแบบภาษาองักฤษ  มีการเรียบเรียงรูปประโยคและใช้ถอ้ยค าส านวนแบบ
ภาษาองักฤษ เป็นตน้    

ผลการศึกษาวเิคราะห์ภาษาในข่าวหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยในดา้นภาษาพาดหวัข่าวและตวัข่าวของ 
สรไน  รอดนิตย ์(2538)  พบวา่ภาษาพาดหัวข่าวมีลกัษณะเด่น คือ การใชค้  าเรียกแทนบุคคลในข่าว การใชอ้กัษร
ย่อ การย่อค าหรือค าย่อ การใช้ค  าภาษาต่างประเทศ การใช้ลกัษณนาม การใชส้มญานาม การหลากค า การใช้
ส านวนในรูปแบบใหม่ๆ การใชโ้วหารภาพพจน์ และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน เป็นตน้  เม่ือเปรียบเทียบความ
ต่างดา้นการใชภ้าษาระหวา่งพาดหัวข่าวกบัตวัข่าว พบความแตกต่างในเร่ืองการใชค้  า ประโยค ส านวน และการ
ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน โดยผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ืองถอ้ยค าส านวนใหม่ใน
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หนงัสือพิมพร์ายวนั ระหวา่งปี พ.ศ.2537-2541 ของ น ้ าเพชร  สายบุญเรือน (2541) พบวา่มีการใชถ้อ้ยค าส านวน
ในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีเปล่ียนไปในหลายลกัษณะ เช่น การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีสร้างข้ึนใหม่ การดดัแปลงจาก
ถอ้ยค าส านวนเดิม การน าถอ้ยค าส านวนเดิมมาใชใ้นบริบทใหม่ และการใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีมาจากต่างประเทศ  
โดยท่ีมาของถอ้ยค าส านวนนั้น บา้งก็มาจากถอ้ยค าส านวนเดิม เหตุการณ์ ข่าวท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เทคโนโลย ี
วทิยาการสมยัใหม่ หรือกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง  

ส าหรับการศึกษาวเิคราะห์ค าสร้างภาพพาดหวัข่าวจาก หนงัสือพิมพร์ายวนัพทุธศกัราช 2551 ของ พร
สุภา อ่ิมเนย (2552) พบวา่ภาษาหนงัสือพิมพน์ั้นมีลกัษณะเฉพาะตวัเพราะมีวธีิการเลือกสรรค าเพ่ือเร้าความสนใจ
ของผูอ่้าน  ซ่ึง ธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557)  ก็ไดศึ้กษาวเิคราะห์การใชภ้าษาพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ พบวา่  
จากการท่ีผูเ้ขียนข่าวเลือกสรรค าท่ีเร้าความสนใจในการเขียนพาดหวัข่าวน้ี ท าใหพ้บวา่ลกัษณะส าคญั 5 ประการ 
คือ การใชค้  าเรียกช่ือ การใชค้  าสมญานาม การใชค้  ายอ่ การยอ่ค า และการใชค้  าภาษาต่างประเทศ  

ส่วนการวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาในหนงัสือพิมพบ์นัเทิงของ กอบกาญจน์ วเิศษรัมย ์(2558) พบวา่ 
การใชภ้าษาในหนงัสือพิมพบ์นัเทิงมีลกัษณะเด่นท่ีพบ ไดแ้ก่ การใชค้  าและประโยค ประกอบดว้ย การใชค้  าสแลง 
การใชอ้กัษรย่อ การใชค้  าเพ่ือแสดงจ านวนในลกัษณะเดียวกบัภาษาต่างประเทศ การใช ้  สมญานาม การใชค้  า
แสดงภาพพจน์ การเรียงค าลกัษณนามไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย การใชค้  าตดัสั้น การใชค้  าภาษาต่างประเทศ 
การใชค้  าเลียนแบบเสียงพูด การใชค้  าภาษาต่างประเทศร่วมกบัค าภาษาไทย การใชภ้าษาพูด การใชค้  าไม่สุภาพ 
การสะกดค าผิด การใช้ค  าผิดความหมาย การละประธานของประโยค การใช้ส านวนและการใช้ตัวอักษร
ภาษาต่างประเทศ เป็นตน้  

 

4. กรอบแนวคิด การวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัภาษาหนังสือพิมพ์และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาวิจยัเป็น
เบ้ืองตน้ ผูว้จิยัพบวา่ ภาษาการรายงานข่าวเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัและน่าสนใจ นอกจากจะมีการใชถ้อ้ยค า
และรูปส านวนแบบใหม่ๆ ในการรายงานข่าวให้เขา้ถึงกลุ่มคน ทุกเพศทุกวยั และปริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมแลว้ การน าเสนอข่าวท่ีตอ้งให้ทนักบัเวลาก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พบขอ้บกพร่องในการเขียนข่าว 
โดยผูว้จิยัไดส้รุปแนวคิดของการศึกษาไดด้งัน้ี 
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กลุ่มท่ี 1 
ขอ้บกพร่องในการเร่ืองของการใชค้  า 

การสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 
การใชค้  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 
การใชค้  าก ากวม 
การใชค้  าฟุ่ มเฟือย 
การขาดค าหรือกลุ่มค าท่ีท าใหป้ระโยคขาดความสมบูรณ์ 
การใชค้  าเฉพาะกลุ่ม 
การใชค้  ายอ่ อกัษรยอ่ 
การใชภ้าษาพดูในภาษาเขียน 
การใชค้  าลกัษณนามไม่ถูกตอ้ง/ไม่ใชล้กัษณนาม 
การใชร้าชาศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

กลุ่มท่ี 2 
ขอ้บกพร่องในดา้นต าแหน่งของค า/ขอ้ความ 

การเรียงล าดบัค า/กลุ่มค าในขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 
การเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 

 

5. ขอบเขตการวจัิย 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาไทยในการเสนอข่าวทาง

สมาร์ทโฟน ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลข่าวทุกประเภทจ านวน 948 ข่าวท่ีปรากฏในหนา้หลกัของคอลมัน์ LINE TODAY  ท่ี
น าเสนอทางสมาร์ทโฟน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2560  โดยสนใจศึกษาขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาใน
ส่วนเน้ือข่าว (Body) เท่านั้น ไม่ศึกษาภาษาท่ีปรากฏในหัวข่าว ความน า ส่วนเช่ือม รวมถึงไม่ศึกษาภาษาในบท
สมัภาษณ์หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีผูเ้ขียนข่าวแทรกเขา้มาในเน้ือหาข่าว    

  

6. วธีิด าเนินการวจัิย  
 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาขอ้มูลดา้นการใชภ้าษาของข่าวทุกประเภทจ านวน 948 ข่าวท่ีปรากฏในหนา้หลกัของคอลมัน ์

LINE TODAY  ท่ีน าเสนอทางสมาร์ทโฟน  ตั้งแต่เดือนเมษายน – กนัยายน 2560   
3. วเิคราะห์การใชภ้าษาในส่วนเน้ือข่าว (Body) ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้บกพร่องในการเร่ืองของการใชค้  า/ส านวน 
3.1.1 การสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 
3.1.2 การใชค้  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 
3.1.3 การใชค้  าก ากวม 
3.1.4 การใชค้  าฟุ่ มเฟือย  
3.1.5 การขาดค าหรือกลุ่มค าท่ีท าใหป้ระโยคขาดความสมบูรณ์ 
3.1.6 การใชค้  าเฉพาะกลุ่ม 
3.1.7 การใชค้  ายอ่ อกัษรยอ่ 
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3.1.8 การใชภ้าษาพดูในภาษาเขียน 
3.1.9 การใชค้  าลกัษณนามไม่ถูกตอ้ง/ไม่ใชล้กัษณนาม 
3.1.10 การใชร้าชาศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

3.2 ขอ้บกพร่องในดา้นต าแหน่งของค า/ขอ้ความ 
3.2.1 การเรียงล าดบัค า/กลุ่มค าในขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 
3.2.2 การเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 

4. น าเสนอผลการวจิยัดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis)  
และเสนอขอ้มูลสถิติค่าร้อยละ 

5. การอภิปรายผลและแสดงขอ้เสนอแนะ  
 

7. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาขอ้บกพร่องดา้นการใชภ้าษาในส่วนเน้ือข่าว (Body) ของข่าวทุกประเภทจ านวน 948 ข่าว 
พบวา่มีขอ้บกพร่องจ านวนทั้งส้ิน 651 แห่ง ดงัน้ี 
 

 
 
 
 

กลุ่มท่ี 1 
ขอ้บกพร่องในเร่ืองของ

การใชค้  า 

 จ านวนท่ีพบ ค่าร้อยละ 
การสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 56 8.60 
การใชค้  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 42 6.46 
การใชค้  าก ากวม 15 2.30 
การใชค้  าฟุ่ มเฟือย 105 16.12 
การขาดค าหรือกลุ่มค าท่ีท าใหป้ระโยคขาดความ
สมบูรณ์ 

67 10.30 

การใชค้  าเฉพาะกลุ่ม 32 4.91 
การใชค้  ายอ่ อกัษรยอ่ 78 11.99 
การใชภ้าษาพดูในภาษาเขียน 98 15.05 
การใชค้  าลกัษณนามไม่ถูกตอ้ง/ไม่ใชล้กัษณนาม 24 3.69 
การใชร้าชาศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 12 1.84 

กลุ่มท่ี 2 
ขอ้บกพร่องในดา้น

ต าแหน่งของค า/ขอ้ความ 

การเรียงล าดบัค า/กลุ่มค าในขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 58 8.90 
การเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 64 9.83 

 
ผลการศึกษาพบวา่ ภาษาในการรายงานข่าวทางสมาร์ทโฟนมีลกัษณะเหมือนกบัการรายงานข่าวทาง

หนังสือพิมพ์ กล่าวคือมีการใช้ภาษาท่ีแตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน ใช้ถอ้ยค าท่ีเขา้ใจได้ง่าย  รูปประโยค
แตกต่างจากความเรียงทัว่ไป นิยมใชก้ารยอ่ค า ไม่ใชล้กัษณนาม ละประธานและค าขยาย และใชค้  าฟุ่ มเฟือย เป็น
ตน้ 
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จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในส่วนเน้ือข่าว (Body) พบว่ามีขอ้บกพร่องในเร่ืองของการใช้ค  า 10 
ลกัษณะ และ ขอ้บกพร่องในดา้นต าแหน่งของค า/ขอ้ความ 2 ลกัษณะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 1. ขอ้บกพร่องในการเร่ืองของการใชค้  า  
    ขอ้บกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ  การใชค้  าฟุ่ มเฟือย 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.12 รองลงมาคือ การใช้
ภาษาพูดในภาษาเขียน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.05 การใชค้  ายอ่และอกัษรยอ่  78 แห่ง คิดเป็น   ร้อยละ 11.99  
การขาดค าหรือกลุ่มค าท่ีท าให้ประโยคขาดความสมบูรณ์ 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.30     การสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 
56 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 8.60 การใชค้  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 42 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 6.46 การใชค้  าเฉพาะ
กลุ่ม 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.91 การใชค้  าลกัษณนามไม่ถูกตอ้ง/ไม่ใช ้    ลกัษณนาม 24 แห่ง     คิดเป็นร้อยละ 
3.69  การใช้ค  าก ากวม 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.30 การใชร้าชาศพัท์ไม่ถูกตอ้ง 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.84 ดัง
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการใชค้  าฟุ่ มเฟือย 
...หลงัจากจบักมุตวันายอนุสรณ์ไดเ้ม่ือคืนท่ีผา่นมา พนกังานสอบสวนไดท้ าการสอบปากค าผูต้อ้งหา 

และพยานแวดลอ้มตลอดทั้งคืนท่ีผา่นมาเป็นท่ีเรียบร้อย... 
LINE TODAY : คุมตวั “ไอต่ิ้ง” ขืนใจ 5 ขวบ ส่งฝากขงั-คา้นประกนั (11 สิงหาคม 2560) 

 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการใชภ้าษาพดูในภาษาเขียน 

 ...นายพงศพ์นัธ์ โภคะสวสัด์ิ หรือ “หมี ตลาดแขก” อาย ุ 37 ปี หน่ึงในผูต้อ้งหาท่ีผลกัและใชเ้ทา้ถีบสิบ
เวรบนโรงพกัจนลม้.... 

LINE TODAY : จบัไดแ้ลว้ “หมี ตลาดแขก” ถีบสิบเวร หนีหอ้งขงัเมืองคอน  (14 สิงหาคม 2560) 
 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 

 ...เจา้หนา้ท่ีสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ สนธิก าลงั เจา้หนา้ท่ีกรมการปกครอง เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี ต ารวจท่องเท่ียว ต ารวจทอ้งท่ี เขา้ตรวจคน้ ร้านอาหาร ภตัราคาร 9 จุดในเมืองพทัยา... 

LINE TODAY : DSI จู่โจมตรวจคน้ร้านอาหารจีนยา่นพทัยา จ าหน่ายรังนกปลอม (9 สิงหาคม 2560) 
 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการใชค้  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 

 ....มีการเผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์ เป็นหญิงแตง่กายในชุดคอสเพลย ์ 3 ราย พดูจาเชิญชวนใหม้าด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์ร้านอาหารแห่งหน่ึง โดยระบุวา่ร้านดงักล่าวมีโปรโมชัน่เบียร์.... 

 LINE TODAY : จบัจริง!! สาวเชียร์เบียร์โดนแลว้ ไลฟ์สดฆษณาโปรโมชั้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(1 สิงหาคม 
2560) 
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ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการใชค้  ายอ่และอกัษรยอ่   
 ...นายศุภฤกษ ์ คฤหานนท ์ หวัหนา้งานบริการวชิาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยวา่ ปรากฏการณ์
จนัทรุปราคาบางส่วนในคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่เวลาประมาณ 00.23 น. ของวนัท่ี 8 สิงหาคม....  

LINE TODAY : สดร.เผยหลายพ้ืนท่ีเฮ! ไดช้ม “จนัทรุปราคาบางส่วน” เหนือฟ้าหนา้ฝน  (5 สิงหาคม 2560) 
 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการขาดค าหรือกลุ่มค าท่ีท าใหป้ระโยคขาดความสมบูรณ์ 
พล.อ.ประวติร  วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการ

พิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) คนใหม่วา่ ท่ีประชุม ครม. มีการพิจารณาแต่งตั้ง    ง 
รักเสนาะ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม เป็นเลขาธิการ สมช.คนใหม่เรียบร้อยแลว้  
LINE TODAY : “บ๊ิกป้อม” การันตี “พล.อ.วลัลภ” เลขา สมช.คนใหม่ สนใจความมัน่คง แถมภาษาดี (1 สิงหาคม 

2560) 
 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการใชค้  าลกัษณนามไม่ถูกตอ้ง/ไม่ใชล้กัษณนาม 

 ขณะเดียวกนั ข่าวท่ี 2 นกัศึกษาไทยรถตกเหวและยงัไม่มีการกูซ้ากรถท่ีติดอยูก่น้เหว ทั้งท่ีผา่นมาหลาย
วนัแลว้ ไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนในสหรัฐฯ มากข้ึน 

LINE TODAY : ทีวมีะกนัออกขา่ว กูศ้พ 2 นศ.ไทยชา้ (10 สิงหาคม 2560) 
 

2. ขอ้บกพร่องในดา้นต าแหน่งของค า/ขอ้ความ  
ขอ้บกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.83 ซ่ึงค่อนขา้ง

ใกลเ้คียงกบัขอ้บกพร่องในเร่ืองของการเรียงล าดบัค า/กลุ่มค าในขอ้ความไม่ถูกตอ้ง ท่ีพบ 58 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 
8.90 

 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 
ตวัอยา่งขอ้บกพร่องการเรียงล าดบัค า/กลุ่มค าในขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 

 ผลการชนัสูตรพบวา่นอ้งเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ ตั้งแต่เดือนเมษายนท่ีผา่นมา แต่ไม่ไดรั้บการ
รักษา เม่ือเร่ิมเขา้มหาวทิยาลยัท างานร่างกายไม่ไดพ้กัผอ่น ประกอบกบักินอาหารเสริมกลา้มเน้ือ..... 

LINE TODAY : รุ่นพ่ีมหา’ลยัดงัปัดสัง่วิง่ หลงัรุ่นนอ้งช็อกตายคางานปฐมนิเทศ-แม่เด็กคาดโรคก าเริบ (5 
สิงหาคม 2560) 

 

ตวัอยา่งขอ้บกพร่องในเร่ืองของการเรียงล าดบัค า/กลุ่มค าในขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ีน ้ าท่วม ภาคอีสาน ไดแ้ก่ 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคและสร้างแรงจูงใจในการบริจาคทรัพยสิ์น โดยก าหนดใหเ้งินบริจาค ตั้งแต่
วนัท่ี 5 ก.ค. - 31 ต.ค. 60 ทั้งจากบุคคลธรรมดา บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลทัว่ไป ท่ีบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิ์น เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั สามารถน าเงินดงักล่าวมาหกัลดหยอ่นภาษีไดเ้พ่ิม 1.5 เท่า  

LINE TODAY :  ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม (1 สิงหาคม 2560) 
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8. การอภิปรายผล 
 การรายงานข่าวผ่านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเป็นการรายงานข่าวอีกช่องทางหน่ึงท่ีมีความทนัสมยั สามารถ
น าเสนอข่าวไดท้นัเหตุการณ์ ดว้ยรูปแบบการรายงานข่าวทั้งภาคเชา้และภาคบ่ายเหมือนกบัข่าวในหนงัสือพิมพ์
กระดาษทัว่ไป ภาษาท่ีใชใ้นการรายงานข่าวเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ท่ีตอ้งการเร้าความสนใจของผูอ่้านให้
สนใจติดตามเน้ือหาของข่าว นอกจากจะมีลีลาการเขียนข่าวท่ีแตกต่างไปจากการเขียนความเรียงประเภทอ่ืนๆ 
แลว้ ส านกัข่าวท่ีเนน้การรายงานข่าวเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ เน้ือหาของข่าววา่เป็นข่าวหนกัหรือข่าวเบา ก็เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหภ้าษาข่าวมีลกัษณะเฉพาะตวั 
 เม่ือเปรียบเทียบขอ้ไดเ้ปรียบของการรายงานข่าวทางสมาร์ทโฟนกบัส่ือช่องทางอ่ืนๆ พบวา่ ผูเ้ขียนข่าว
นิยมแทรกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว คลิปท่ีเป็นข่าว คลิปบทสัมภาษณ์ ประกอบการเขียนข่าว ซ่ึงท าให้เกิดความ
น่าสนใจมากกว่าหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นกระดาษ แม้ว่ารูปแบบของการรายงานข่าวในอินเทอร์เน็ตจะมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนักบัการรายงานข่าวในสมาร์ทโฟน  แต่การรายงานข่าวในสมาร์ทโฟนก็ไดรั้บความสนใจอยูไ่ม่นอ้ย 
เพราะนอกจากจะสะดวกในการเขา้ถึงแอปพลิเคชนัน้ีแลว้ ยงัไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม อีกทั้งหัวเร่ืองท่ีน ามา
รายงานใน LINE TODAY นั้นมีหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะกบัคนทุกเพศทุกวยั และรายงานข่าวไดค้รอบคลุม ไม่
ว่าจะเป็นข่าวท่ีเป็นประเด็นส าคญัในอดีต หรือปัจจุบัน และข่าวน ามาการเผยแพร่ในส่ืออ่ืน ๆ เช่น ทวิตเตอร์ 
เฟสบุค้ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูอ่้านข่าวยงัสามารถอ่านข่าวยอ้นหลงัได ้โดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา และผูเ้ขียน
ข่าวก็สามารถใหร้ายละเอียดของข่าวไดอ้ยา่งชดัเจนโดยไม่มีขอ้ก าจดัในเร่ืองของพ้ืนท่ีในการเขียนข่าวอีกดว้ย   
 แมว้า่ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนข่าวจะมีลกัษณะพิเศษท่ีต่างไปจากงานเขียนประเภทประเภทอ่ืนๆ ในแง่ท่ี
ผูเ้ขียนมกัเลือกใชก้ลวิธีการเขียนท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจ แต่ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาท่ีตอ้งการรายงานข่าว
อยา่งเร่งรีบใหท้นัต่อสถานการณ์ รวมถึงทกัษะการเขียน และประสบการณ์ในการเขียนข่าวของผูเ้ขียนข่าว เหล่าน้ี
ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการใชภ้าษา  ผูเ้ขียนข่าวจึงควรตอ้งค านึงถึงการเลือกใชถ้อ้ยค าให้
เหมาะกบับุคคล โอกาสและกาลเทศะ ทั้งยงัตอ้งระวงัในเร่ืองของการใชภ้าษาก ากวมหรือคลุมเครือ เพ่ือให้การ
น าเสนอข่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริงมากท่ีสุด   
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาการใชภ้าษาของข่าวดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น วธีิการเล่าข่าว การรายงานเชิงตีความ การรายงาน

ข่าวเชิงสืบสวน หรือ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนข่าวในหนงัสือพิมพแ์ละออนไลน์ เป็นตน้ 
 

10. กติติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ อาจารยสุ์ชารัตน ์ศศิพฒันวงษ ์ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า และตรวจสอบการวเิคราะห์ขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการวจิยั 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยัศึกษากรณีผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยท าการศึกษาความรับผิดท่ีเกิดจากความเสียหายจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีควบคุมความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั คือ
พระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวมีมาตรการความรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัอยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัไม่สามารถครอบคลุมไปถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้กฎหมายในประเทศไทยควรค านึงถึงการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มจากกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั โดยแกไ้ขมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมไปถึงการก่อให้เกิดความ
เสียหายของสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในพระราชบญัญติัดงักล่าวควรจะส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มก็จะท าใหสิ้นคา้นั้นไดรั้บความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
 

ABSTRACT 
 This thesis aims at studying about liability for damage arising from unsafe product in case of the 
environmental friendly product.  In respect of liability for damage arising from unsafe product, the study aims 
at suggesting appropriate legal measure in this regard. 
 The related laws are the Liability for Damage Arising from Unsafe Product Act B.E. 2551 and the 
Consumer Protection Act B.E. 2522 Amendment No. 3 B.E. 2556 that already included measure of liability for 
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damage arising from unsafe products but do not cover damage arising from unsafe products in connection with 
an environmental impact. 
 The researcher suggests such Thai laws should take into account of environmental protection by 
extending coverage to a cause of unsafe product having an effect to environment in relation to damage arising 
from unsafe products by revision of Section 5 of the Liability for Damage Arising from Unsafe Product Act 
B.E. 2551 and by keeping in mind of the act.  should promote and support production of the environmental 
friendly product for augmenting safe products as a whole. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในดา้นเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก ท่ีไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วของจ านวนประชากร ท าให้ความตอ้งการสินคา้อุปโภคและบริโภค
เพ่ือการด ารงชีพมีมากข้ึน เป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆพยายามคิดคน้วิธีการผลิตแบบ
สมยัใหม่ เพ่ือน ามาใชผ้ลิตสินคา้อุปโภคและบริโภคโดยผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆภาคเอกชนท่ีจะตอ้ง
มีการแข่งขนักนัผลิตสินคา้ เคร่ืองอุปโภค และบริโภคออกสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองกบัการเจริญเติบโตและการ
ขยายตวัของจ านวนประชากร ซ่ึงการแข่งขนัทางธุรกิจถือเป็นการแข่งขนักนัเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
รวมถึงการแข่งขนักนัเพ่ือให้ไดเ้ป็นผูน้ าตลาด ท าให้องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต่างมุ่งศึกษา วิจยั และแสวงหาความรู้
สมยัใหม่ อีกทั้งยงัพยายามคิดคน้วจิยั โดยใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงเขา้มาช่วยในการผลิตเพ่ือสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของตน และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคอย่างสูงสุด ซ่ึงการ
แข่งขนัดงักล่าวมีความส าคญัยิง่ในการด าเนินธุรกิจท่ีต่างก็มุ่งหวงัผลตอบแทนคือก าไรสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ 
 เม่ือผูบ้ริโภคน าสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่องหรือมีความไม่ปลอดภยัไปใช ้โดยไม่ทราบวา่สินคา้นั้นมีความ
ช ารุดบกพร่องอย่างไรย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ  อนามัย หรือจิตใจ  ยงัรวมไปถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น กรณีการระเบิดของแบตเตอร่ีหรืออุปกรณ์เสริมของโทรศพัทมื์อถือท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานแลว้ก่อให้เกิดเพลิงไหมไ้ปท่ีบา้นเรือนของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั หรือกรณีท่ีผูบ้ริโภคใช้
เคร่ืองส าอางหรือผลิตภณัฑเ์สริมความงามบางชนิดแลว้เกิดอนัตรายข้ึนกบัผิวหนงัหรือร่างกายตามมา หรือกรณี
เคร่ืองท าน ้ าอุ่นเกิดไฟฟ้าร่ัวท าให้เกิดไฟดูดผูใ้ชจ้นเสียชีวิต1 เป็นตน้ เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแลว้ก็เป็นปัญหาท่ี
ผูบ้ริโภคจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความเสียหายนั้ นเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือเกิดจากความบกพร่องในตัว
ผลิตภณัฑ์นั่นเอง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคเพราะผูบ้ริโภคไม่มีสามารถพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ได้ยาก 
เพราะผูบ้ริโภคไม่สามารถทราบถึงขบวนการและขั้นตอนในการผลิตท่ีสลบัซับซ้อนของผลิตภณัฑ์นั้นได ้ซ่ึง
ปัจจุบนัพบวา่จะมีเพียงกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี
ไม่ปลอดภยัเท่านั้นท่ีจะเอาผิดผูผ้ลิตสินคา้และผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงเป็นเพียงขั้นตอนการเยียวยาและแกไ้ขปัญหาท่ี
ปลายเหตุ ไม่ท าให้ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายไดรั้บการเยียวยา หรือการช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม จึงเป็นสาเหตุท าให้

                                                   
1 มานิตย์ วงศ์เสรีและคณะ. (2550).  ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพว์ญิญูชน. หนา้ 45. 
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ปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนกับผูบ้ริโภคไม่ได้รับการแก้ไขไดอ้ย่างตรงจุด ประเทศไทยจึงควรบัญญัติกฎหมายท่ี
สามารถป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่ปลอดภยั หรือไม่ไดม้าตรฐานให้แก่ผูบ้ริโภคอนัเป็น
สาเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใหไ้ดรั้บการป้องกนั2 
 ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นผูศึ้กษาดา้นนิติศาสตร์ และทราบปัญหาจากผลกระทบต่อผูบ้ริโภคขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง
เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะท าการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายดงักล่าวโดยการน ามาตรการทาง
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคมาพฒันา เพื่อเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้ท่ีไม่ปลอดภยั และ
เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้หมดส้ินไป ทั้ งน้ีแมว้่าในปัจจุบนัประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับท่ี
ควบคุมเก่ียวกบัสินคา้และผลิตภณัฑ์แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมสินคา้และผลิตภณัฑ์ได้ทุกประเภท อีกทั้ งใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 จากการศึกษาพระราชบญัญติั
ดงักล่าว ยงัมิไดมี้การก าหนดให้ความคุม้ครองครอบคลุมในส่วนน้ีเท่าใดนกั อีกทั้งความต่ืนตวัดา้นการคุม้ครอง
ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ในประเทศไทยนับว่ายงัน้อยอยู่มาก ในพระราชบญัญติัความรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ยงัไม่มีหลกัความรับผิดเด็ดขาดหรือความรับผิดโดย
เคร่งครัดท่ีเก่ียวกับเร่ืองของการก่อให้เกิดความเสียหายจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยในเร่ืองของผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติมาบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารเปรียบเทียบใน
กฎหมายต่างๆของประเทศไทย สามารถแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลกัษณะละเมิด คือการก าหนดความรับผิดของ
บุคคลโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ถึงความผิด วา่ผูก้ระท าไดก้ระท าการโดยประมาทหรือกระท าโดยเจตนา  
  2) ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา คือการก าหนดความรับผิดของบุคคลโดยไม่
ค านึงถึงสภาวะจิตใจของผูก้ระท าความผิด ไม่ค านึงวา่ผูก้ระท าผิดจะไดก้ระท าโดยประมาทหรือเจตนาหรือไม่ 
  3) ความรับผิดเด็ดขาดในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่เกือบทุกประเด็นในพระราชบญัญติัน้ีจะก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง
รับผิดต่อความเสียหายท่ี เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยกับผลกระทบต่อผู ้เก่ียวข้องหรือผู ้บริโภค โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผิดโดยเคร่งครัด กล่าวคือผูเ้สียหายไม่ตอ้งพิสูจน์ถึงการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ
ของผูป้ระกอบการ เพียงแต่ตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าสินคา้มีความช ารุด บกพร่อง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อตวั
ผูบ้ริโภคอยา่งไรเท่านั้น  
 เม่ือเปรียบเทียบกับการป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ เช่น ใน
สหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ สงัเกตไดว้า่มีความแตกต่างจากประเทศไทยท่ีกระบวนการด าเนินคดีเป็นไป
อย่างล่าชา้ส่งผลให้เม่ือเกิดความเสียหายหรืออนัตรายจากสินคา้กว่าผูบ้ริโภคจะได้รับการเยียวยาชดเชยความ
เสียหายไดน้ั้นใชเ้วลานานมาก ซ่ึงอาจท าใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัไม่ไดรั้บการเยยีวยา และ
ช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที ก่อใหเ้กิดปัญหาและความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศไทยอยา่งมาก อีก
ทั้งประเทศไทยควรน าหลกักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีมาตรการป้องกนัล่วงหนา้ต่อความรับผิดจากผลิตภณัฑ ์

                                                   
2 ปิลนัธนา เล่าอคัรภาคย.์ (2552). ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าทีไ่ม่
ปลอดภัย. วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 46. 
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(Precautionary Principle for Product Liability Measure) ของประเทศองักฤษท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัโดยบญัญติั
อยู่ใน พระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ริโภค ค.ศ. 1987 (Consumer Protection Act 1987 หรือ The CPA) ซ่ึงเป็น
วิธีการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัมากเน่ืองจากเป็นการแกไ้ขท่ีตน้เหตุของ
ปัญหาโดยการจดัการกบัความไม่แน่นอนในการผลิตสินคา้ หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากความช ารุดบกพร่อง
ของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั เพื่อให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บความปลอดภยัในการอุปโภคและบริโภคสินคา้ ประเทศไทยจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในเร่ืองการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม ใน
การคุม้ครองผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองอย่างเป็นธรรม ซ่ึงยอ่มจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆภาค
ส่วนโดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศและกลุ่มคนอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคในด้านการคุ้มครองความ
เสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

3. เพ่ือศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาของความเสียหายท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในประเทศไทย 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั เพ่ือก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม และสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 
 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 หากน าแนวทางการพฒันามาตรการทางกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ดว้ยการบัญญติัให้มีการก าหนดมาตรการคุม้ครองก่อนล่วงหน้าให้สอดรับกับมาตรการ
คุม้ครองในภายหลงั อีกทั้งบญัญติัในเร่ืองความรับผิดอยา่งเคร่งครัดจากการก าหนดความรับผิดของผูผ้ลิตสินคา้
ในสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดต่อผู ้บ ริโภค ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 และ
พระราชบญัญติัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ก็จะสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่ง
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในอนัท่ีจะเยียวยาผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายไดอ้ยา่งทนัท่วงที และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  ท าการค้นควา้โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษาค้นควา้และ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้
ท่ีไม่ปลอดภยั ค าวินิจฉัยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางกฎหมายจาก
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เวบ็ไซตอิ์นเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงค าอธิบาย บทความ หรือขอ้คิดเห็นต่างๆโดย
ศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ กบัหลกักฎหมายของไทย รวมถึงค าพิพากษาของศาล แลว้
น ามาวเิคราะห์ สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การผลิตสินคา้ส่วนมากใชค้วามรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ี ทนัสมยัเป็นอยา่ง
มาก ท าใหใ้นบางคร้ังผูบ้ริโภคไม่สามารถตรวจพบไดว้า่สินคา้นั้นมีความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั หากสินคา้นั้น
เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัอาจจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นของ
ผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัรวมไปถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยัแลว้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินั้น ในพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 กลบัมิไดบ้ญัญติัถึงความเสียหายในส่วนน้ีไวโ้ดยชดัแจง้ ซ่ึง
การท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัในเร่ืองความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไว ้จึงเกิดเป็นปัญหาวา่หากเกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยัจะใชบ้ทบญัญติัใดในพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2551 มาก าหนดความรับผิดท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ผูว้ิจยัเห็นวา่จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งบญัญติัเพ่ิมเติม
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความเสียหายท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นอุดช่องวา่ง
ของกฎหมาย เป็นการเสริมสร้างความปลอดภยัของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือให้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยันั้น มิไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 ท่ีได้ก าหนด เร่ืองเก่ียวกับการคุม้ครองส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้ น พบว่าใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางกรอบของการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติไวใ้นมาตรา 57 และมาตรา 58 
 หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดไวอ้ย่างกวา้ง และไม่
ครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในเร่ืองของผลกระทบท่ีไปเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผูป้ระกอบการกระท าสินคา้ท่ีก่อใหเ้กิดน ้ าเสีย หรือกรณีการปล่อยโคมลอยแลว้ไปตกใน
ป่าหรือบา้นเรือนของประชาชนก่อใหเ้กิดไฟไหมป่้า เพราะตวัผลิตภณัฑโ์คมลอยนั้นท าจากกระดาษหรือผา้บางๆ 
ยดึติดกบัตวัโคมดว้ยเชือกและลวดอ่อน ใชก้ระดาษ ชุบเทียน ข้ีผึ้ง หรือพาราฟินเป็นเช้ือเพลิง เม่ือจะปล่อยจึงจุด
ไฟสุมควนัให้ลอยข้ึนไปในอากาศปัญหาท่ีเกิดข้ึนเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการจุดติดไฟของเช้ือเพลิงซ่ึงท าให้เกิดกล่ิน
และควนัส่งผลให้เกิดความร าคาญต่อบ้านเรือนท่ีอยู่ในบริเวณนั้นได้ นอกจากน้ีอีกปัญหาส าคญัท่ีตามมาเม่ือ
เช้ือเพลิงของโคมลอยเผาไหมห้มด คือโคมลอยจะตกลงไปติดอยูก่บัหลงัคาบา้นเรือนหรือสายไฟแรงสูง ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดเพลิงไหมส้ร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นได ้รวมถึงซากโคมลอยท่ีเผาไหมไ้ม่
หมดและตกลงสู่พ้ืนก็จะกลายเป็นปัญหามูลฝอยในพ้ืนท่ีอีกดว้ย ซ่ึงอาจจะเกิดปัญหาท าให้เกิดความเสียหายแก่ 
ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพยสิ์นของผูเ้สียหาย ซ่ึงปัญหาการไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิ
ของผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในพระราชบญัญติัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
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จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 
 เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษมีบทบญัญติัใน
เร่ืองของการก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัไวใ้น
หลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด ซ่ึงกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวของประเทศองักฤษ กล่าวคือความไม่ปลอดภยัของ
สินคา้ใน พระราชบัญญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ค.ศ. 1987 มาตรา 3 ได้ให้ค  านิยามของค าว่า “ความไม่ปลอดภยั” 
หมายถึง สินคา้ท่ีมีความช ารุดบกพร่องขาดความปลอดภยัอนัพึงคาดหมายไดโ้ดยบุคคลทัว่ไป โดยหมายความ
รวมถึงความปลอดภยัในช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต หรือประกอบเป็นสินคา้ข้ึนสุดทา้ยท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์น ชีวิต ร่างกาย ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับการพิจารณาความไม่ปลอดภยัในส่ิงท่ีคน
ทัว่ไปมีสิทธิท่ีจะคาดหวงัในความปลอดภยัจากสินคา้จะตอ้งค านึงถึงสภาวะแวดลอ้ม รวมถึง 
 1) ลกัษณะและวตัถุประสงค์ในการน าผลิตภณัฑ์ออกวางสู่ท้องตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีน าออกสู่
ทอ้งตลาด เช่น การบรรจุ การใชเ้คร่ืองหมาย และค าแนะน าท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์หรือการค าเตือนเก่ียวกบัการ
กระท าหรือการงดเวน้การกระท าในส่ิงท่ีมีอยูห่รือเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์
 2) ส่ิงใดก็ตามท่ีมีเหตุผลอนัสมควรคาดหวงัไดว้า่ควรจะตอ้งมีหรือเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ั้น และ 
 3) ช่วงเวลาท่ีผลิตภณัฑน์ั้นถูกน าออกจ าหน่ายโดยผูผ้ลิตไปยงับุคคลอ่ืน 
 ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดไวว้า่ผูผ้ลิตจะตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัและป้องกนัให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้แน่ใจวา่สินคา้มีคุณภาพ และความปลอดภยัต่อการบริโภค มิฉะนั้นแลว้
ถา้เกิดความเสียหายข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั อาจท าให้ผูผ้ลิตตอ้งรับผิดต่อผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชสิ้นคา้ได ้ถึงแมว้่า
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะไม่ไดป้ระมาทเลินเล่อในการตรวจสอบดูแลการผลิตก็ตาม ดงันั้นหลกัความรับผิดโดยเด็ดขาด 
(Strict Liability) จึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของ Restatement of The Law Third, Torts : Product Liability มาตรา 402 
A มุ่งเนน้ไปท่ีลกัษณะสินคา้ของจ าเลยเป็นผูผ้ลิตและความเสียหายจากผลิตภณัฑ ์ตลอดถึงการคุม้ครองประโยชน์
สาธารณะส่วนรวม ยงัรวมไปถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญั เช่น ผูบ้ริโภคท้ิง
หมึกพิมพ ์หรือท้ิงลิปสติกท่ีติดทนนาน ซ่ึงสารพิษท่ีอยูใ่นสินคา้ดงักล่าวมีความคงทนมาก และยอ่ยสลายไดย้าก
ลงในแม่น ้ า ทนัทีท่ีมีการท้ิงสินคา้ดงักล่าวก็สามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศได ้
ท าให้สหรัฐอเมริกาเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจึงได้มีการ
บญัญติักฎหมายใหมี้ความครอบคลุมไปถึงการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
 เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกบักฎหมายต่างประเทศทั้ง 2 ประเทศขา้งตน้ จึงจ าเป็นตอ้งมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551 วา่ “เม่ือเกิดความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัแลว้ และความเสียหายนั้นกระทบไปถึงส่ิงแวดลอ้ม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ระกอบการตอ้งรับผิด ไม่ว่าการกระท านั้นจะกระท าโดยประมาทหรือจงใจก็ตาม” 
ผูว้จิยัเห็นวา่หากเพ่ิมเติมขอ้ความดงักล่าวลงในมาตรา 5 ของพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 จะท าให้ขอบเขตในการรับผิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยัของประเทศไทยนั้นมีความครอบคลุมและสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแก่ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ
เป็นการพฒันากฎหมายของประเทศไทยใหมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนในผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้
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เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
สามารถน ามาปรับใช้กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยการก าหมดมาตราการในการ
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติไวอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หากมีการแกไ้ขบทบญัญติัใน
มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 จะส่งผลให้
เกิดการปรับปรุงบทบญัญติัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัจากผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้มีการใชบ้งัคบั
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 เพื่ อ เป็นการ เพ่ิมประสิท ธิภาพในด้านการคุ้มครองและป้องกัน ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติไดดี้มากยิง่ข้ึน 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบถึงความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการคุม้ครองความ
เสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
 2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

3. ท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาของความเสียหายท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในประเทศไทย 
4. ท าให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะทางการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั เพ่ือก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม และสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความเสียหายจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั เร่ืองของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยบญัญติัวา่ 
 “ผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งร่วมกันรับผิดต่อผูเ้สียหาย ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั และสินคา้นั้นไดมี้การขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคแลว้ ไม่วา่ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทหรือไม่ก็ตาม และเม่ือเกิดความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัแลว้ และความเสียหายนั้นกระทบไปถึง
ส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ระกอบการตอ้งรับผิด ไม่วา่การกระท านั้นจะกระท าโดยประมาทหรือจง
ใจก็ตาม” 
 ผูว้ิจัยเห็นว่าหากเพ่ิมเติมข้อความดังกล่าวลงในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ก็จะท าใหข้อบเขตในการรับผิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อ
สินค้าท่ีไม่ปลอดภยัของประเทศไทยนั้นมีความครอบคลุมและสามารถป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแก่
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยให้สามารถน ามา
ปรับใช้กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยการก าหมดมาตราการในการคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติไวอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงบทบญัญติั
เก่ียวกบัสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัจากผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้มีการใชบ้ังคบัอย่างเคร่งครัด เกิดความ
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เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดา้นการคุม้ครองและป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติไดดี้มากยิง่ข้ึน 
 2. การบญัญติัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ออกใช้
บงัคบัเพ่ือให้เป็นกฎหมายกลางในการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการมองเห็นปัญหา
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยมาตรการทางกฎหมาย ซ่ึงพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัขาดบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการรับ
ผิดโดยเคร่งครัดของผูป้ระกอบการ และจะตอ้งอาศยับทบญัญติัในกฎหมายแพ่งหรือการลงโทษผูป้ระกอบการ
ตามกฎหมายอาญา เพราะว่ายงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในเร่ืองดังกล่าว อีกทั้ งกฎหมายดังกล่าวเป็น
กฎหมายกลางแต่กลบัไม่มีการน าหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดบญัญติัไว ้เพียงแต่ก าหนดวา่ใหผู้ป้ระกอบการเป็น
ผูพิ้สูจน์ในกรณท่ีเกิดความเสียหายข้ึนวา่มีสาเหตุมาจากผลิตภณัฑห์รือสินคา้ของตนเองเท่านั้น เช่น ในมาตรา 36 
ท่ีก าหนดวา่ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์
สินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค หากผูป้ระกอบการพิสูจน์แลว้พบว่าความเสียหายเกิดจากการน าเข้าสินค้า
ผูป้ระกอบการก็มิตอ้งรับผิด การบญัญติักฎหมายดงักล่าวจึงยงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองความรับผิดโดยเคร่งครัดของ
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงถือเป็นการบญัญติักฎหมายโดยมิไดค้  านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย หลกัความรับผิดโดย
เคร่งครัด คือการก าหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีตนผลิต น าเขา้ หรือ
จ าหน่าย ทั้งน้ีไม่ว่าจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ โดยปกติแลว้บุคคลจะตอ้งรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายก็ต่อเม่ือมีการกระท าการใดท่ีมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหาย ซ่ึงท าให้ผูผ้ลิตตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึน  
 ผูว้ิจยัเห็นควรว่าจะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2556 มาตรา 36 โดยก าหนดวา่ “ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้
ท่ีตนผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย ทั้ งน้ีไม่ว่าจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่” เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ขอบเขตให้ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการผลิต การน าเข้า หรือการจ าหน่ายก็จะท าให้กฎหมายดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการไดม้ากยิง่ข้ึน 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปบุคคลจะตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายก็ต่อเม่ือได้กระท าการใดอนัเป็น
ความผิดหรือส่ิงท่ีผิด อย่างไรก็ตามหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดนั้นเป็นแนวคิดท่ีก าหนดให้ตอ้งมีความรับผิด
โดยปราศจากความผิด แต่หลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดน้ี แมจ้ะเป็นการก าหนดความรับผิดไวอ้ยา่งเคร่งครัดกวา่
หลกักฎหมายทัว่ไป แต่ก็หาไดห้มายความวา่ ความรับผิดน้ีเป็นความรับผิดเด็ดขาดหรือโดยสมบูรณ์ไม่ เพราะใน
เร่ืองความรับผิดโดยเคร่งครัดนั้นกฎหมายจะมีการก าหนดเหตุท่ียกเวน้ท าให้บุคคลไม่ตอ้งรับผิดโดยเคร่งครัดไว้
ดว้ย เช่น ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นผูก่้อข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นการอุดช่องวา่งของ
กฎหมายได้อย่างแท้จริง เพราะหากน าหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมาบญัญติัไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ก็จะท าให้กฎหมายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน และสามารถอุดช่องวา่งในการกระท าความผิดของผูป้ระกอบการสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัไดอี้กดว้ย 
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บทคัดย่อ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลเคร่ืองส าอาง โดย
ท าการศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการคุ้มครองผูบ้ริโภค และการควบคุมและก ากับดูแลเคร่ืองส าอาง เพ่ือ
เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาการมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีควบคุมก ากบัดูแลเคร่ืองส าอางของประเทศไทย 
ได้แก่ พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 พระราชบญัญติัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนัของกฎหมายและส่งผลให้
ไม่สามารถควบคุมหรือก ากบัดูแลเคร่ืองส าอางไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งกฎหมายในประเทศไทยยงัไม่สอดคลอ้งกบั
บทบญัญติัเคร่ืองส าอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) 
 ผูว้จิยัเห็นควรใหป้รับปรุงแกไ้ขกฎหมายในประเทศไทยใหมี้ความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัเคร่ืองส าอาง
แห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) ก็จะท าให้กฎหมายสามารถควบคุมและก ากบัดูแลเคร่ืองส าอาง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 This thesis aims at studying legal measure relating to control of cosmetics with reference to 
fundamental principles of consumer protection, control and supervision of cosmetics in order to suggest 
appropriate and effective legal measures. 
 The study finds that several governing Thai laws to supervise and control cosmetics i.e. the Cosmetics 
Act B.E. 2535 Amendment No. 3 B.E. 2558, the Consumer Protection Act B.E. 2522 Amendment No. 3 B.E. 
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2556, the Liability for Damage Arising from Unsafe Product Act B.E. 2551 and the Civil and Commercial Code 
engender overlapping laws and indefinite or ineffective control or supervision of cosmetics.  Furthermore, these 
Thai laws are not pursuance with provisions of the ASEAN Cosmetic Directive (ACD). 
  The researcher deems appropriate to have revision of these Thai laws to be in line with the ASEAN 
Cosmetic Directive (ACD) for more efficient control and supervision of cosmetics by law. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบันเคร่ืองส าอางเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวนั ยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ความก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยีดา้นต่างๆก็ยิง่มีมากข้ึน การผลิตเคร่ืองส าอางจึงไดถู้กพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนตามไปดว้ย ธุรกิจต่างมี
การผลิตและพฒันาเคร่ืองส าอางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากนวตักรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง จึงท าให้
เคร่ืองส าอางมีการพฒันาและการปรับปรุงอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งวฒันธรรมและค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
การเวลาก็มีส่วนท่ีท าให้การเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั แต่ในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเป็น
หน่ึงปัจจยัท่ีไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางมากนกั เพราะเคร่ืองส าอางเป็น
สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั ข้ึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางนั้นมี
วตัถุประสงค์ใดในการเลือกบริโภค เคร่ืองส าอางนั้นจดัไดว้า่มีความหลายหลายทั้งในดา้นของรูปแบบ ลกัษณะ
การใชง้าน อีกทั้งยงัสามารถหาซ้ือไดง่้าย และเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีผูผ้ลิตและผูน้ าเขาหลายราย เพราะเคร่ืองส าอาง
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา ในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางควรเลือกใชต้ามความเหมาะสมกบัตนเอง
เป็นส าคญั เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเลือกบริโภค 
 ประเทศไทยไดมี้กฎหมายพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 
เป็นแม่บทในการก ากับดูแลเคร่ืองส าอางท่ีผลิตหรือน าเขา้มาจ าหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มาจนถึงปัจจุบันและ
ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีข้อกฎหมายท่ีชัดเจนในเร่ืองของการควบคุมเคร่ืองส าอางแต่ก็จะมีผู ้ลักลอบผลิต
เคร่ืองส าอางออกมาวางขายทั้งๆท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน และลกัลอบผสมสารอนัตรายลงในเคร่ืองส าอางไม่วา่จะเป็น
สารปรอท (Mercury) ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) แอมโมเนีย (Ammonia) หรือกรดวิตามิน เอ (Retinoic 
Acid) ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นสารท่ีกฎหมายก าหนดห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางทั้ งส้ิน  รวมทั้ งการจัดท าฉลาก
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การไม่ระบุรายละเอียดของผู ้ผลิต หรือผู ้น าเข้า การหลอกผูบ้ริโภคด้วยการ
หลอกลวงแหล่งท่ีมาแหล่งผลิตตลอดจนส่วนผสมของเคร่ืองส าอางจนเป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคหลงเช่ือ และซ้ือมาใช้
จนไดรั้บอนัตราย เพราะการใชเ้คร่ืองส าอางเหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการไดรั้บอนัตรายจากสารหา้มใชต้่างๆมีผลท า
ให้ผู ้ใช้เกิดความระคายเคือง เกิดจุดด่างด า ผิวหน้าด า เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น 
เคร่ืองส าอางท่ีมีปัญหาและมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค เช่น ครีมหน้าใส กวาวเครือขาว ครีมรักษาฝ้า ลิปสติก 
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เคร่ืองส าอางทาหน้า เคร่ืองส าอางทาตา เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าวท าให้การติดตามตวัผูก้ระท าผิดมารับผิดชอบใน
ความเสียหายท่ีเกิดกบัผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากการใชเ้คร่ืองส าอางไม่ไดม้าตรฐาน1 
 การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองส าอางอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 โดยการโฆษณา
เคร่ืองส าอางกฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งยืน่ขออนุญาตก่อนท าการโฆษณา เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชภ้ายนอก
ร่างกายจึงไม่มีบทบญัญติัให้ควบคุมการโฆษณาตอ้งขออนุญาตก่อนท าการโฆษณา จึงไม่มีการบงัคบัให้ตอ้งขอ
อนุญาตก่อนท าการโฆษณาแต่อยา่งใด โดยให้การโฆษณาเคร่ืองส าอางน้ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ
วา่ดว้ยการโฆษณาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 โดยมี
ปัญหาจากการโฆษณาสรรพคุณเกินกว่าความเป็นเคร่ืองส าอาง โดยอา้งวา่สามารถบ าบดับรรเทารักษาโรค เช่น 
ขจดัสิวฝ้า แกแ้พค้นัโรคผิวหนังต่างๆ เป็นตน้ อา้งวา่เกิดผลต่อสุขภาพโครงสร้างหรือการกระท าหน้าท่ีใดๆของ
ร่างกาย เช่น เสริมทรวงอก สลายไขมนั ลดความอว้น ปลูกผม กระชบัช่องคลอด กระตุน้การไหลเวียนของโลหิต 
เป็นตน้ มีการโฆษณาสูตรส่วนประกอบและสรรพคุณไม่สอดคลอ้งกับท่ีแจง้ไวก้ับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีการน าช่ือหน่วยงานไปรับรองผลิตภณัฑโ์ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต มีการน าขอ้ความท่ีไม่อนุญาตให้
แสดงบนฉลากไปใชใ้นการโฆษณา หรือมีการอา้งผลของผลิตภณัฑว์า่ใชไ้ดผ้ลภายในเวลาท่ีก าหนด จะเห็นไดว้า่
การโฆษณายา จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐก่อนจึงจะท าการโฆษณาได ้แต่การโฆษณาเคร่ืองส าอางไม่ตอ้งไดรั้บ
อนุญาตก่อนการโฆษณา เพียงแค่ท าโฆษณาภายในกรอบกฎหมายท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น2 
 มาตรการในด้านการส่งเสริมท่ีเก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองส าอาง ยงัมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเป็น
อุปสรรคขดัขวางต่อการพฒันาธุรกิจเคร่ืองส าอางของไทยอยูห่ลายประการ เช่น การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ 
ยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมพฒันาการประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางอย่างครอบคลุม เน่ืองจากมาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการลงทุนเคร่ืองส าอางท่ีมีอยูย่งัไม่ขยายไปถึงผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
(SMEs) โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองส าอางโอทอป (OTOP) เช่น ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพร
ยงัขาดความพร้อมในดา้นเงินทุนในการพฒันา และขยายกิจการเคร่ืองส าอางของประเทศไทยให้มีความสามารถ
ในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้และการใชสิ้ทธิประโยชน์ในการน าเขา้และส่งออก 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวการกระท าความผิดในการผลิตเคร่ืองส าอาง พบวา่มีผูฝ่้าฝืนกฎหมาย
จ านวนมาก เน่ืองจากบทลงโทษท่ีเบาและไม่รุนแรง โดยมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางตามพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 เป็นมาตรการทาง
กฎหมายในการก ากับดูแลท่ีไม่เขม้งวด เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิดเป็นเคร่ืองส าอางท่ีควบคุม 
กฎหมายได้ก าหนดให้มาจดแจ้งรายละเอียดเคร่ืองส าอางควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เม่ือผ่านการพิจารณา
เอกสารและหลกัฐานก็สามารถท า การผลิต หรือน าเขา้เคร่ืองส าอางเพ่ือขายแก่ผูบ้ริโภคได ้ภายใตม้าตรการท่ีไม่
เขม้งวด ท าใหเ้กิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของมาตรฐาน และไม่ปลอดภยัจากการใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง

                                                   
1 มานิตย ์จุมปา. (2554) ค าอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 28. 
2 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ (2521). การควบคุมโฆษณาเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค. วารสารนิตศิาสตร์, 10 (2). หนา้ 245. 
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ท่ีไม่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของประเทศไทย แมภ้าครัฐไดเ้ปิด
โอกาสใหก้ารผลิตเคร่ืองส าอางทัว่ไปเป็นไปโดยเสรี จึงไม่ไดก้ าหนดใหเ้คร่ืองส าอางทัว่ไปตอ้งมาแจง้รายละเอียด
ท าใหภ้าครัฐไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิตหรือแหล่งผลิตเคร่ืองส าอางทัว่ไป ส่งผลใหไ้ม่สามารถติดตามผลตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของเคร่ืองส าอางได ้อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดปัญหาการลกัลอบผสมมสารอนัตราย หรือสารท่ีกฎหมายหา้มใช้
เป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง ซ่ึงการกระท าดงักล่าวลว้นสร้างความเสียหายให้แก่ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิ่งท าให้ไม่
สามารถพฒันาประสิทธิภาพในการติดตามไดดี้เท่าควร 
 ผูว้ิจยัเห็นว่าควรท่ีศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองเคร่ืองส าอางของประเทศไทย เพ่ือเป็นการ
แกไ้ขปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางของประเทศ
ไทย เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการแข่งขนัการผลิตเคร่ืองส าอางกบันานาประเทศ และก าหนดคุณภาพของ
เคร่ืองส าอางใหเ้ทียบเท่ากบัต่างประเทศต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความหมาย และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบธุรกิจการผลิต
สินคา้เคร่ืองส าอาง 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบธุรกิจการผลิต
สินคา้เคร่ืองส าอางในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของการคุ้มครองผู ้บริโภคจากความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้
เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีคุณภาพ 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจุบนัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางของประเทศไทยนั้น มีการก ากบัดูแลท่ีไม่เขม้งวด
และบทลงโทษผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตท่ีค่อนขา้งเบา รวมทั้งบทบญัญติัทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอาง ยงัมีข้อบกพร่องท าให้การควบคุมและการส่งเสริมของภาครัฐยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยแนวทางในการพฒันามาตรการทางกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจาก
การประกอบธุรกิจการผลิตเคร่ืองส าอางของประเทศไทยให้ทันต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจเคร่ืองส าอางใน
ปัจจุบัน ควรมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองส าอาง รวมทั้ งการ
ส่งเสริมและการพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางของประเทศไทยให้มีศกัยภาพรองรับรูปแบบการแข่งขนัใน
ระดบัระหวา่งประเทศ 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ธีิศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์
ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ เอกสาร ค าวินิจฉัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และวารสาร
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กฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบธุรกิจการผลิตเคร่ืองส าอาง 
ตลอดจนขอ้มูลทางกฎหมายจากเวบ็ไซต์อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบับทบัญญติัทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงค าอธิบาย 
บทความ หรือขอ้คิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ กบัหลกักฎหมายของไทย 
รวมถึงค าพิพากษาของศาล แลว้น ามาวเิคราะห์ สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ส าหรับหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล และการควบคุมเคร่ืองส าอางของประเทศไทยท่ีมีบงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 
พบว่ากฎหมายแม่บทในการก ากับดูแลเคร่ืองส าอางคือ พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 และกฎหมายรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั
ยา พ.ศ. 2510 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2530 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 และ พระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2551 เน่ืองจากพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ไม่สามารถก ากบั
ดูแลเคร่ืองส าอางไดค้รอบคลุมทัว่ถึงขาดมาตรการการก ากบัดูแล และการควบคุมเคร่ืองส าอางท าให้ไม่สามารถ
ผลิตสินคา้เคร่ืองส าอางไดอ้ย่างมีมาตรฐานพบปัญหาหรือขอ้บกพร่องจากของการก ากบัดูแล และการควบคุม
เคร่ืองส าอางของประเทศไทย คือการข้ึนทะเบียนและรับแจ้งเคร่ืองส าอาง ฉลาก การควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองส าอาง การด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางท่ีไม่ถูกตอ้ง และความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้
ไม่ปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี 
 1) มาตรการในการก ากบัดูแลและการควบคุมการผลิตเคร่ืองส าอาง คือปัญหาการข้ึนทะเบียนและการ
รับจดแจง้เคร่ืองส าอาง พบว่า มาตรการเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางควบคุมไม่ได้มีการบัญญติัเก่ียวกบัการไม่รับแจง้
เคร่ืองส าอางควบคุมในกรณีเคร่ืองส าอางนั้นไม่ปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองส าอางนั้นใชช่ื้อไปในท านองโออ้วด ไม่
สุภาพ หรืออาจท าใหเ้ขา้ใจผิดจากความจริงเคร่ืองส าอางท่ีใชช่ื้อไม่เหมาะสมกบัวฒันธรรมอนัดีงามของไทย หรือ
ส่อไปในทางท าลายคุณค่าของภาษาไทย หรือสถานท่ีผลิตเคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการผลิตของผูผ้ลิตเพ่ือขายไม่
ถูกตอ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสามารถใช้ดุลพินิจไม่รับข้ึนทะเบียนได้หรือไม่อนัเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมายในการควบคุมของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการรับแจง้เคร่ืองส าอาง 
 เม่ือพระราชบัญญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ไม่ได้บัญญัติ
เก่ียวกับการไม่รับแจ้งเคร่ืองส าอางควบคุมไวพ้นักงานเจา้หน้าท่ีจะสามารถพิจารณาไม่รับแจ้งเคร่ืองส าอาง
ควบคุมตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการแจง้การผลิตเพ่ือขายหรือน าเขา้เพ่ือขายเคร่ืองส าอาง
ควบคุม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 28 ไดห้รือไม่ประเด็นน้ียงัไม่มีความชดัเจนจึงท าให้การบงัคบัใช้
มาตรการทางปกครองของพนักงานเจา้หน้าท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบับทบัญญติั
เคร่ืองส าอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) ซ่ึงการก ากับดูแลและการควบคุมการผลิต
เคร่ืองส าอางจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตส าหรับการประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางก่อนท่ีจะมีการจดทะเบียนผลิตภณัฑ ์
ผูข้อใบอนุญาตจะตอ้งจดัให้มีการทดสอบผลิตภณัฑ์ โดยห้องปฏิบติัการภายในประเทศและยื่นใบรับรองการ
ทดสอบต่อองค์การวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส าหรับค่าใชจ่้ายใดๆเก่ียวกับการทดสอบให้ผูย้ื่นขอใบอนุญาตเป็น
ผูรั้บผิดชอบ และใบอนุญาตการน าเขา้ และใบอนุญาตผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ 
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 2) มาตรการควบคุมการออกฉลากผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) การออกฉลากก่อนการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ในพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ฉบบั
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ก าหนดใหฉ้ลากของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากจะตอ้งใชข้อ้ความตรง
ต่อความจริง และไม่มีขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
กฎหมายไดใ้ห้อ านาจดุลพินิจแก่พนักงานเจา้หน้าท่ีวา่ขอ้ความอยา่งไรเป็นขอ้ความท่ีตรงต่อความจริง และไม่มี
ขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางแมก้ารให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีดุลพินิจ 
ในการพิจารณาให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ก็ตามแต่หากพิจารณาในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั้ น
ประชาชนไม่สามารถก่อนล่วงหน้าว่าขอ้ความอย่างไรท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ซ่ึงส่วนใหญ่จะทราบก็
ต่อเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดมี้การด าเนินคดีตามกฎหมายแลว้ 
 (2) การออกฉลากหลงัการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง พบวา่การผลิตเคร่ืองส าอางหรือน าเขา้เคร่ืองส าอาง
มีการด าเนินการทุกจังหวดั และให้ผูผ้ลิตหรือน าเข้าสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับเคร่ืองส าอาง เม่ือมีการ
ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงฉลากท่ีไม่ถูกตอ้งหากพนักงานเจ้าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นผูว้่าราชการ
จงัหวดั หรือนายแพทยส์าธารณสุขตอ้งการใหมี้การเลิกใชฉ้ลาก หรือแกไ้ขฉลากใหถู้กตอ้งจะตอ้งส่งใหส้ านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นผูเ้สนอให้คณะกรรมการเคร่ืองส าอางออกค าสั่งเลิกใชฉ้ลากหรือด าเนินการ
แกไ้ขฉลากให้ถูกตอ้ง ซ่ึงการด าเนินการของคณะกรรมการเคร่ืองส าอางจะตอ้งใชเ้วลาด าเนินการนาน ดงันั้น
พนกังานเจา้หนา้ท่ีจึงเลือกท่ีจะไม่มีการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการเคร่ืองส าอางท าให้ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกฎหมาย และพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ไม่ไดก้ าหนด
บทลงโทษกรณีท่ีผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการท่ีให้เลิกใชฉ้ลาก หรือ
ด าเนินการแกไ้ขฉลากให้ถูกตอ้งจะตอ้งรับโทษ หรือจะตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัฉลากท่ีจะตอ้งเลิกใชอ้ย่างไร ซ่ึง
เป็นเหตุท าใหเ้กิดช่องวา่งของมาตรการบงัคบัให้เป็นไปตามค าสั่งของคณะกรรมการเคร่ืองส าอางท าใหก้ารบงัคบั
ใชก้ฎหมายเก่ียวกบัฉลากไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการผลิตหรือน าเขา้
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติเคร่ืองส าอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) พบว่า บทบัญญัติ
เคร่ืองส าอางอาเซียนเป็นการก ากบัดูแลเคร่ืองส าอางให้เป็นหน่ึงเดียวกนัของอาเซียน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือลด
อุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี และส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกในการก ากบัดูแลให้เคร่ืองส าอาง
ท่ีวางตลาดในอาเซียนมีความปลอดภยั และมีคุณภาพรวมถึงมีสรรพคุณตามท่ีกล่าวอา้งในเคร่ืองส าอางนั้น ทั้งน้ี
ประเทศสมาชิกตอ้งปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองส าอางใหเ้ป็นการแจง้รายละเอียดการผลิต หรือ
การน าเขา้เคร่ืองส าอางต่อหน่วยงานของรัฐท่ีก ากบัดูแลเคร่ืองส าอางก่อนท่ีเคร่ืองส าอางนั้นจะวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดส าหรับการแสดงฉลากไดก้ าหนดใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นทั้งหมด เพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางท่ีวางจ าหน่ายในประเทศสมาชิก แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการแสดงฉลากเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดการแสดงฉลากเคร่ืองส าอางของอาเซียน และขอ้ความท่ีให้แสดงจะตอ้งใช้ตวัอกัษรท่ีมองเห็นได้
ชัดเจน และอ่านได้ง่ายในส่วนขอ้ควรระวงัเป็นพิเศษในการใช้ท่ีต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะท่ีระบุไวใ้นช่อง 
“เง่ือนไขการใชแ้ละค าเตือนท่ีตอ้งพิมพไ์วบ้นฉลาก” ตอ้งปรากฏอยูบ่นฉลาก 
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 3) การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองส าอาง มาตรการการคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรับสินคา้เคร่ืองส าอางยงัไม่
เพียงพอ เน่ืองจากมีการโฆษณาท่ีเกินความจริงและไม่เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคของผูป้ระกอบการ สามารถโฆษณา
ขอ้ความใดๆก็ได้โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และถึงแมจ้ะมีค าเตือนท่ีใช้ประกอบใน
โฆษณาแต่ลกัษณะของค าเตือนก็เป็นไปโดยไม่เหมาะสม เน่ืองจากมูลค่าของการโฆษณาท่ีมีราคาสูง ท าให้ตอ้ง
โฆษณาอยา่งรวดเร็วและค าเตือนก็มีขนาดท่ีเล็กมากท าให้ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัค าเตือนดงักล่าวแต่
อย่างใด จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ คือบทบัญญติัเคร่ืองส าอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) 
พบวา่ ประเทศสมาชิกจะตอ้งด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นทั้งหมดเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่สรรพคุณผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
ท่ีกล่าวอ้างนั้ นเป็นไปตามขอ้ก าหนดในแนวทางการกล่าวอา้งสรรพคุณเคร่ืองส าอางของอาเซียน (ASEAN 
Cosmetic Claims Guideline) โดยทัว่ไปเร่ืองของการกล่าวอา้งสรรพคุณผลิตภณัฑจ์ะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
แต่ละประเทศ และเป็นกฎทัว่ไปวา่การกล่าวอา้งสรรพคุณของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์โดย
มีหลกัฐานสนับสนุนการกล่าวอา้งดงักล่าวและโดยสูตร หรือต ารับของเคร่ืองส าอางนั้นๆ บริษทัหรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการวางผลิตเคร่ืองส าอางในทอ้งตลาดจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดหรือรูปแบบการ
วจิยัท่ีจดัท าข้ึนทางวชิาการหรือรายงานผลทางคลินิกท่ีจดัหาใหเ้ป็นท่ียอมรับทางวทิยาศาสตร์โดยมีเหตุผลอนัควร
ในการใชรู้ปแบบการวจิยัดงักล่าวนั้น 
 4) การด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางปลอมและความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่
ปลอดภยั พบวา่ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 มุ่งท่ีจะ
คุม้ครองผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีได้รับความเสียหายจากการใช้สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั แต่ก็ยงัได้ก าหนดขอ้พิสูจน์ของ
ผูป้ระกอบการท่ีจะน ามาอา้ง เพ่ือจะไม่ตอ้งรับผิด ถึงแมว้า่จะมีกฎหมายฉบบัน้ีหรือไม่ผูป้ระกอบการจะตอ้งใส่ใจ 
กบักระบวนการการผลิตสินคา้ วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเป็นสินคา้มากข้ึนเพ่ือให้สินคา้มีคุณภาพมีความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เม่ือสินคา้มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความปลอดภยัสินคา้เหล่านั้นก็จะเป็นท่ียอมรับในสังคม
การบริโภคสินคา้เหล่านั้น ส่งผลถึงยอดจ าหน่ายสินคา้และผลก าไรท่ีดียิ่งข้ึนไดใ้นทางตรงกนัขา้มหากมีการผลิต
สินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคแลว้ไม่เพียง แต่การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของสินคา้ และผูป้ระกอบการไดเ้หมือนกนัจากการพระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ก็ยงัพบปัญหาบางประการเก่ียวกบัปัญหาภาระการพิสูจน์ของผูเ้สียหาย เช่น การ
เขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือพิสูจน์หลกัฐาน การเขา้ถึงหอ้งทดลองมีค่าใชจ่้ายในหอ้งทดลองท่ีสูง เป็นตน้ 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัมีความเห็นวา่การก าหนดภาระการพิสูจน์ของฝ่ายผูเ้สียหายท่ีไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้ นไม่ปลอดภัยอย่างไร โดยท่ีสินค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือน าเข้ามี
กระบวนการผลิตท่ีใชค้วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงข้ึนเป็นล าดบัการท่ีผูบ้ริโภคจะตรวจ พบวา่ 
สินคา้ไม่ปลอดภยักระท าได้ยากควรแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวโดยระบุให้ชดัเจนว่าในกรณีท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากสินคา้ไม่ปลอดภยั และผูเ้สียหายร้องขอมายงัคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเม่ือ
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคไต่สวน และพบวา่คดีมีมูลคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ
และด าเนินคดีแทนผูเ้สียหาย โดยไม่มีขอ้ยกเวน้เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ถึงความยติุธรรมไดโ้ดยทัว่กนั  
 กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์เร่ืองหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล และการควบคุมผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ท าใหไ้ดก้รอบแนวทางของหลกัเกณฑด์งักล่าวน าไปปรับใชก้บักฎหมายไทยใน
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พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง 
พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 เพ่ือให้กฎหมายของประเทศไทยสามารถน าไปปรับใชเ้ก่ียวกบัการก ากบัดูแล การ
ควบคุมเคร่ืองส าอางมีความชดัเจน ความน่าเช่ือถือ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบั
ต่างประเทศ 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าใหท้ราบถึงความหมาย และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบธุรกิจการ
ผลิตสินคา้เคร่ืองส าอาง 
 2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบธุรกิจการ
ผลิตสินคา้เคร่ืองส าอางในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. ท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาของการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความเสียหายท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองส าอางท่ี
ไม่มีคุณภาพ 

4. ท าใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรแกไ้ขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายใหมี้ความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัเคร่ืองส าอางแห่งอาเซียน 
(ASEAN Cosmetic Directive ACD) เน่ืองจากเป็นพนัธกรณีท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัเคร่ืองส าอาง
แห่งอาเซียนนั้น นอกจากน้ียงัสามารถช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองส าอางในประเทศ
ไทยดว้ยการพฒันายกระดบัมาตรฐานการผลิตเคร่ืองส าอางโดยน าหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตมาใชเ้พื่อให้
ผูป้ระกอบการน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือพฒันาคุณภาพของเคร่ืองส าอาง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคไดใ้ช้
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมสนบัสนุนการก ากบัดูแลเคร่ืองส าอาง
ใหก้บัผูป้ระกอบการหรือผูล้งทุนมีความสามารถในการแข่งขนัใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศต่อไป 
 2. ควรน าหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัลกัษณะสถานท่ีผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุ
เคร่ืองส าอางและสถานท่ีน าเขา้เคร่ืองส าอาง มาก าหนดเป็นหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีผูจ้ดแจง้ตอ้งปฏิบติั
ตามจากเดิมท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการรับจดแจง้เคร่ืองส าอาง เน่ืองจากกรณีดงักล่าวถือเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
มาตรฐานการผลิตท่ีดีของเคร่ืองส าอาง (Good Manufacturing Practice GMP) ซ่ึงในการตรวจสอบตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานจึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงระบบการขออนุญาตมาเป็นระบบการจดแจง้ ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัตอ้งการด าเนินการรับจดแจง้เคร่ืองส าอางภายในระยะเวลา 3 วนั จึงไม่สมควรก าหนดให้หลกัเกณฑน้ี์เป็น
เง่ือนไขในการพิจารณารับจดแจง้เคร่ืองส าอาง แต่ควรน าไปก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์ผูจ้ดแจง้ตอ้งปฏิบติัตาม ส่วน
การตรวจสอบวา่ผูจ้ดแจง้ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวหรือไม่เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาท่ีจะตอ้งด าเนินการก ากบัดูแลผลิตภณัฑห์ลงัออกสู่ตลาด (Post-Marketing Control) ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบญัญติัเคร่ืองส าอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) 
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 3. ควรมีการก าหนดให้มีความแน่ชดัไวใ้นกฎหมายวา่ขอ้ความท่ีมีลกัษณะอยา่งไรท่ีเรียกวา่ “ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิด” และหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตอ้งมีความชดัเจน และตอ้งมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยการ
ก าหนดมาตรการใหฝ่้ายปกครองสามารถออกกฎหมายล าดบัรอง เช่น ประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้ผูป้ระกอบการ
ไดท้ราบก่อนการท าฉลาก และลดการกระท าความผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เพ่ือเป็นการให้มีการท าฉลาก
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคท่ีสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีการก าหนด
หลกัเกณฑด์งักล่าวยงัเป็นการควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัอีกดว้ย ซ่ึง
ตามแนวทางการด าเนินการของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหากมีขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการบ าบดั 
บรรเทา หรือรักษาโรค โดยแกไ้ขในพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 
เพ่ิมเติมลกัษณะของฉลากเคร่ืองส าอางเพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนและสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงาน โดยก าหนดให้ฉลากตอ้งใชข้อ้ความภาษาไทยและมีขนาดท่ีอ่านได้ชัดเจนและก าหนด
ขอ้ความท่ีตอ้งระบุในฉลากเคร่ืองส าอาง เช่น ช่ือเคร่ืองส าอาง ช่ือทางการคา้ ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต และผูน้ าเขา้ 
ปริมาณ วิธีใช้ ค  าแนะนา ช่ือสารท่ีใช้เป็นส่วนผสมเคร่ืองส าอาง รวมทั้ งเพ่ิมเติมอ านาจของคณะกรรมการ
เคร่ืองส าอางในการประกาศก าหนดขอ้ความอ่ืนในฉลากเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 4. ควรก าหนดการก ากับควบคุมเคร่ืองส าอาง ควรปรับปรุงระบบการก ากับควบคุมเคร่ืองส าอาง 
เน่ืองจากเดิมท่ีมีเคร่ืองส าอาง 3 ประเภท คือเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีตอ้งขอข้ึนทะเบียน เคร่ืองส าอางควบคุมท่ีตอ้ง
แจง้รายละเอียดเคร่ืองส าอาง และเคร่ืองส าอางทัว่ไป มาเป็นการก าหนดให้เคร่ืองส าอางทุกชนิดอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแล และการควบคุมในรูปแบบเดียว คือการจดแจง้รายละเอียดเคร่ืองส าอางก่อนการผลิตเพ่ือขาย น าเขา้เพ่ือ
ขาย หรือรับจา้งผลิตเคร่ืองส าอางนั้นและเปล่ียนระบบการควบคุมจากการอนุมติัและอนุญาตมาเป็นการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและติดตามเฝ้าระวงัความปลอดภัยของผูบ้ริโภค  ตามบทบัญญัติ
เคร่ืองส าอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) ว่าจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตส าหรับการประกอบ
ธุรกิจเคร่ืองส าอางก่อนท่ีจะมีการจดทะเบียนผลิตภณัฑ ์และผูข้อใบอนุญาตจะตอ้งจดัให้มีการทดสอบผลิตภณัฑ ์
โดยห้องปฏิบติัการภายในประเทศและยื่นใบรับรองการทดสอบต่อองคก์ารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองส าอาง 
 5. แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 เก่ียวกบั
รายละเอียดของขอ้ความโฆษณาเคร่ืองส าอางท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค หรือขอ้ความท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ส่วนรวม โดยใหร้วมถึงกรณีปริมาณของเคร่ืองส าอางดว้ย เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบกิจการอาจน าไปโฆษณา
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผิด และในเร่ืองขอบเขตของการห้ามโฆษณาเคร่ืองส าอางดว้ยวิธีการท่ีเป็นอนัตราย
โดยให้รวมถึงกรณีการห้ามโฆษณาเคร่ืองส าอาง ซ่ึงใชว้ิธีการท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีงามของประชาชนดว้ย เช่น 
การโฆษณาครีมอาบน้า โดยให้นางแบบอาบน ้ าในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ ซ่ึงในบทบัญญติัเคร่ืองส าอางอาเซียน 
(ASEAN Cosmetic Directive) ก าหนดให้การกล่าวอา้งสรรพคุณของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจะตอ้งได้รับการ
พิสูจน์โดยมีหลกัฐานสนบัสนุนการกล่าวอา้งเพ่ือเป็นการป้องกนัการการโฆษณาท่ีเกินจริง 
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