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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการ

คิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
กึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบจัดกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมการพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิดเพื่อตัดสินใจ
ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร แบบวัดความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร และ
แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าสถิต ิPaired t - test และ Independent samples t - test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางการคิดเพ่ือ
ตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถ
ทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were: 1) to compare score of the Decision Making 

on Media Consumption score for the experimental group from the posttest and pretest 
scores. 2)  to compare score of the Decision Making on Media Consumption score for the 
experiment group and control group from the posttest scores. The research was the 
Quasi experimental design. The sample consisted of 60 students who were randomly 
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assigned, 30 students in each group, to form the experimental and control groups. The 
experimental group participated in the Learner Development Program for 12 sessions, 
50 minutes per each session. The instruments used were a The Effects a Thinking 
Development  Program, the Decision Making on Media Consumption test, the student’s 
self-report of learning experiences in each session, the students opinion’s towards the 
Program and the researcher. Mean, Standard Deviation, Content Analysis, Paired t - test 
and Independent sample t - test were used for data analysis. 

The research results indicated that: 1) The posttest scores from the Test of the 
experimental group were higher than theirs pretest scores at .05 level of significance. 2) 
The posttest scores from the Test of the experimental group were higher than posttest 
scores of the control group at .05 level of significance.  

 
ค าส าคัญ 

โปรแกรมพัฒนาผู้เรียน ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
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ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวเรานั้น สามารถรับรู้ได้หลากหลายช่องทางทั้งง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว ข่าวที่เกิดขึ้นมานั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ฉะนั้นประชาชนที่จะเสพข้อมูลข่าวสาร
ในยุคปัจจุบันนี้ ต้องใช้สติและวิจารณญาณพอสมควร เพราะข่าวที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของหลาย ๆ คนเลย การรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้น หากรับฟังแล้ว
เชื่อทันทีโดยไม่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและพร้อมจะคล้อยตามกระแสความเชื่อที่ถูกเผยแพร่ 
ย่อมก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี นอกจากนี้หากยังเป็นข้อมูลที่บกพร่องไม่ครอบคลุมทุกด้าน
โดยเฉพาะข้อมูลที่บิดเบือนผิดเพ้ียนไปจากข้อเท็จจริง แม้ผู้รับสารจะไตร่ตรองอย่างดีเพียงใดก็ยากที่
จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ในด้านความคาดหวังต่อเนื้อหาข่าวสารนั้น ผู้บริโภคทุกช่วงวัยต่างคาดหวังเนื้อหาข่าวสารที่
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริโภค ซึ่งจะตัดสินใจได้
ถูกต้องนั้น เนื้อหาข่าวต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริงด้วย (บุบผา  เมฆศรีทองค า และขจร  บุนนาค, 2556) 

การบริโภคสื่อ (Media Consumption) จัดเป็นความจ าเป็นของมนุษย์ในยุคสังคมข่าวสาร 
(Information Society) ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เช่น การแสวงหาปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย) รวมทั้งการบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร ทีม่ีคุณภาพดี (สมเกียรติ  เรืองศักดิ์ชัย, 2553)  

ถ้าจะกล่าวถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการศึกษานั้น  สื่อและข้อมูลต่างๆ นั้นเป็น
ตัวกลางในการน าเอาเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆ มาแพร่กระจายให้แก่ผู้รับสารได้รับรู้สาระความรู้ต่างๆ 

http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
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ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งในการรับสารนั้นผู้รับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังด้วย 
ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสารที่เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สาขาวิชาต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม และเทคนิค
ประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ไปยังผู้รับสารทั้งนักเรียน ครูผู้สอน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องในการแสวงหาความรู้ในการตัดสินใจ  

การคิดของมนุษย์ในแต่ละวันมีความคิดไหลเข้ามาในสมองของมนุษย์เนื่องจากในแต่ละวัน
มีความคิดมากมายมากระทบสมองของเรา เป็นเหตุให้เราต้องมีการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกิน การอยู่ การนอนหลับ หรือการไปท างาน จนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆ ซึ่งเราจ าเป็นต้อง
ตัดสินใจให้รอบคอบโดยอาศัยข้อมูลและทางเลือกหลายทาง  

 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารท าให้สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและติดต่อกันถึงกันได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดของระยะทาง เวลา และสถานที่ จึงเป็นยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารหลั่งไหลเข้ามารอบตัวจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เด็กไทยในวันนี้
จึงบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมหาศาลท่ามกลางการแข่งขันและเงื่อนไขทางธุรกิจ ในขณะที่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จะช่วยเปิดจินตนาการของเด็กและเยาวชนให้กว้างไกลขึ้นตามกรอบแนวคิดของแต่ละคน 
ผู้ที่มีประสบการณ์มากจะมีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดี ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยก็จะขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นคุณประโยชน์และโทษมหันต์จึงเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน   
(ดวงพร จิตใจมั่น, 2550) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาความคิดและตัดสินใจของผู้เรียนนับเป็นเป้าหมายที่ส าคัญยิ่ง
ของการจัดการศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิด จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐาน
เป็นกรอบในการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร ความสามารถทางการคิดจึงมีความจ าเป็นต่อเด็กและเยาวชนที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกรับ แยกแยะสารที่ได้จากโฆษณา อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่
ในชีวิตประจ าวัน  

จากข้อมูลที่กล่าวไปในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการคิดเพ่ือ
ตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร จึงมีความสนใจพัฒนาความสามารถการคิด ด้วยการจัด
โปรแกรมการพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจบริโภคข้อมูลข่าวสารให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากเด็กนักเรียนนี้อยู่ในช่วงของเด็กวัยรุ่นตอนต้น (อายุ 11-14 ปี) 
เรื่องของกระบวนการรู้คิด สามารถที่จะคิดเป็นนามธรรมได้ สามารถที่จะคิดริเริ่มในเชิงเหตุผล จะใช้
เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่เป็น
นามธรรม มองเห็นความเป็นไปได้มองในเชิงเปรียบเทียบได้มากขึ้น ดังนั้นการจัดการจัดโปรแกรม
การพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักเรียนมีความคิดที่รอบคอบ 
ไตร่ตรองพิจารณา มีเหตุผล ก่อนที่จะตัดสินใจกระท าการสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

4 

โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
  โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารของนักเรียน หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการ
บริโภคข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการ
บริโภคข้อมูลข่าวสารระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลังการทดลอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1.  ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 8 ห้องเรียน 
รวมทั้งสิ้น 358 คน แต่ละห้องมีนักเรียนห้องละ 30-40 คน โดยจัดห้องเรียนแบบคละระดับ
ความสามารถ 

2.  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 ห้อง แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้องเรียน  

3.  วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1  ผู้วิจัยให้นักเรียน 358 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร จ านวน 8 ห้องเรียน ท าแบบวัด

ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
 3.2  น าคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของ

นักเรียน โดยพิจารณาจากห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ าสุด จ านวน 2 ห้องเรียน โดยเรียง
ตามล าดับคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3  แบ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 
4.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถ
ทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 
  4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถทางการคิดเพ่ือ
ตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อ
ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร โดยด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
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1.  ก่อนการทดลอง 
 1.1  ผู้วิจัยน าหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือขออนุญาตในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างพร้อมทั้งขออนุญาตในการใช้สถานที่ในการด าเนินการทดลอง 

 1.2  น าแบบวัดความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 8 ห้องเรียน ท าแบบวัดความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจใน
การบริโภคข้อมูลข่าวสาร แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย เพ่ือพิจารณาในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียน 

 1.3  คัดเลือกนักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน โดยพิจารณาจากห้องที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยของ
ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่ าสุด จ านวน 2 ห้องเรียน เรียงตามล าดับ
คะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 1.4  แจ้งเพ่ือให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อ
ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร และสอบถามความสมัครใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมโปรแกรม 

 1.5  ทดสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 1.6 ผู้วิจัยนัดหมายกับนักเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถ
ทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 

2.  ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ต่อความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 
รวม 12 ครั้ง โดยจะเข้าร่วมโปรแกรมในวันอังคาร เวลา 10.10-11.00 น. และในวันพฤหัสบดี เวลา 
15.10-16.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 และสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจใน
การบริโภคข้อมูลข่าวสาร 

3.  หลังการทดลอง 
 3.1  ภายหลังการด าเนินการทดลองเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างทั้ง 60 คน 

ท าแบบวัดชุดเดียวกับก่อนการทดลอง และเก็บรวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test) 
 3.2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พร้อมสรุปรวบรวมความ
คิดเห็นที่ได้จากแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นการ
ทดลองแต่ละครั้ง ซึ่งเก่ียวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมแต่ละครั้ง 
 4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
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  4.1  หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
คะแนน จากแบบวัดความสามารถทางการคิดในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 
  4.2  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบค่า (Paired t - test) 
  4.3  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบค่า (Independent Samples t - test) 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล
 ข่าวสารโดยรวมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ด้วยสถิติทดสอบ
 ที (independent samples t - test) 
 

กลุ่ม n X S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 30 2.68 0.25 

-.80 .42 
กลุ่มควบคุม 30 2.73 0.22 

 
จากตารางที่ 1 ผลปรากฏว่า  ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนัก เรียน

กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่าก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจึงมีคุณสมบัติและความเท่าเทียมกันเหมาะสมที่จะจัดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล

ข่าวสารโดยรวมของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติทดสอบที  (Paired t - test) 
 

กลุ่ม n X S.D. t p 
ก่อนทดลอง 30 2.68 0.25 

-4.69 .00 
หลังทดลอง 30 3.01 0.38 

 
จากตางรางที่ 2 ผลการทดสอบปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิด

เพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถทางการคิดเ พื่อตัดสินใจ ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร โดยรวมสูงกว่าก่อน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

7 

การทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล
 ข่าวสารโดยรวมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยใช้สถิติ
 ทดสอบที (Independent Samples t - test) 
 

กลุ่ม n X S.D. t p 
กลุ่มทดลอง        30 3.01 0.38 

2.67 .01 กลุ่มควบคุม        30 2.79 0.21 

 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบปรากฏว่า ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าภายหลังการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารโดยรวมสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ภายหลังการทดลอง
นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้ เรียนมีค่า เฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการคิดเพื่อตัดสินใจ
ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการ
คิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารสามารถพัฒนาความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจใน
การบริโภคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัย ดังนี้ 

โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการบูรนาการร่วมกันระหว่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับทฤษฎีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่ ง ให้ผู้ เ รียนได้ พัฒนาความสามารถในการคิด เป็นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม หลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการ
เรียนรู้ โดยต้องจัดให้สอดคล้องกับวัย และความสามารถของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ
การศึกษาตลอดชีวิต 

ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารนั้น นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ ด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้จักน าหลักการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารญาณ
มาประยุกต์ใช้ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพราะข่าวสารในยุคปัจจุบันนั้น การรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หากรับฟังและเชื่อทันทีโดยไม่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน พร้อมที่จะ
คล้อยตามกระแสความเชื่อที่เผยแพร่ ย่อมก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี (บุบผา  เมฆศรีทองค า และ
ขจร  บุนนาค, 2556) ในการสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนผู้วิจัยจึงเริ่มต้นพัฒนานักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ และความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ก่อน
เป็นอันดับแรก เพ่ือให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ด้วยการน าหลักการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆ กัน
อีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้ประยุกต์หรือน าลักการคิดเหล่านี้ไปใช้ในการเลือกตัดสินใจบริโภค
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ นั้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

เมื่อพิจารณาลักษณะกิจกรรมของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิด
เพ่ือตัดสินใจบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะเห็นได้ว่า โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 12 ครั้งเป็นการ
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารในลักษณะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของกิจกรรม 12 ครั้ง โดยโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนา
ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจบริโภคข้อมูลข่าวสารทั้ง 2 ทักษะการคิดนั้น ลักษณะกิจกรรม
จะมีทั้งการให้ความรู้ การท างานกลุ่ม การอภิปราย การท างานเดี่ยว การเล่นเกม กิจกรรมในแต่ละครั้ง
จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีผู้วิจัยช่วยสรุปเพ่ิมเติม ลักษะที่
หลากหลายของกิจกรรม และการใช้สื่อ อันได้แก่ คลิปวีดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร Power Point 
ตลอดจนใบความรู้และใบงาน เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกท้ังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถ
ทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างาน 
การใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียน
แล้วนั้น แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถ
ทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารในแต่ละครั้ง และการพูดคุยสัมภาษณ์ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกชอบ และคิดว่าโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ อย่างเช่น การบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ นั้น หากน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในการเลือกตัดสินใจบริโภคสื่อ จะท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เหมาะสม ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  ครูผู้สอนสามาถน าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 
เพ่ือที่จะช่วยเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดก่อนที่จะเชื่อหรือตัดสินใจที่จะบริโภค
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านั้น 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ถ้ามีผู้สนใจในการ
ทดลองจึงควรมีการศึกษาเพ่ือติดตามผลระยะยาวนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือให้ทราบถึง
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พัฒนาการระดับความคงทนของความสามารถทางการคิดเพ่ือตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
ของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 เพ่ือพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2  ที่เ รียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ที่เ รียนวิชาชีพสาขา
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ จ านวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
เป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างตามระยะเป็นช่วงๆ ที่เท่ากัน โดยเรียง
ข้อมูลตามล าดับไว้ เป็นกลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ ไม่ ได้ ใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ซึ่งมีความเชื่อมั่น 0.60 ทั้ง 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ E1/E2 และทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา  

2201-2401 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.15/84.96 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 
2201-2401 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to develop electronics book as the efficiency 
for criteria of 80/80 and to compare the learning achievement between the group who 
learned by electronics book and the group who did not learn by electronics book. The 
samples of this research were 18 vocational 2 students in the first semester of 
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academic year 2014 which learned vocation in business computer at Neeracha 
Business Administration Technological College. These samples were selected by 
systematic random sampling which ranked the series of person and if the sampling the 
group who learned by electronics book and the group who did not learned by 
electronics. The learning achievement was examined before and after in the subject 
of Computer and Basic Operating System, subject code 2201-2401 and the results of 
reliability at 0.60  for both groups. The data were analyzed by statistics as E1/ E2 and 
dependent t-test. 

The research findings were as follows: 
 1. The electronics book on the subject of Computer and Basic Operating 

System, subject code 2201-2401 for vocation 2 had the efficiency at 80.15/84.96 which 
according to the criteria at 80/80. 

2. The learning achievement on the subject of Computer and Basic Operating 
System, subject code 2201-2401 for vocation 2 of the group who learned by electronics 
book had higher than the group who did not learn by electronics book at a statistical 
significance of 0.05. 

 
ค าส าคัญ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
 

Keywords 
 Achievement,  E-book,  Vocational Certificate 2  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสถานศึกษาของไทยได้จัดการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับความถนัดของ
นักเรียน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 บัญญัติว่า “การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของ
นักเรียนมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา” (กรมสามัญศึกษา,  2546) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
สาระของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพต้อง
เน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ  
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2554–2556 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า การศึกษาแห่ง
อนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enabling Future Education with ICT) นักการศึกษา
พยายามที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาไม่ให้มีข้อจ ากัดเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปโดยการน าเอา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการ
ติดต่อสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ (e–Content) เป็นสื่อ
การถ่ายทอดที่เปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่สามารถเสนอข้อมูลตัวอักษรจากการคลิกเปิดเอกสารใน
รูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ข้อมูล ภาพนิ่ง เสียง และรวมถึงภาพเคลื่อนไหว เรียกว่า ไฮเปอร์
มีเดีย (Hypermedia) โดยการประสานและเชื่อมโยงสัมพันธ์เนื้อหาอย่างไร้รอยต่อของข้อมูลที่อยู่ใน
แฟ้มเดียวกัน หรืออยู่คนละแฟ้มเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตาม
ความต้องการไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัครเดช 
ศรีมณีพันธ์, 2547) 

ในการจัดท าหนังสือแต่เดิมที่มีการพิมพ์ไว้บนกระดาษ มีความยุ่งยากในการเพ่ิมเติม ลบ หรือ
แก้ไขเนื้อหา ข้อความ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือจะมีผลต่อ
สารบัญและดัชนีของเอกสารนั้น ในปัจจุบันสื่อหลายประเภทได้มีการผลิตออกมาในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุว่ายุคสมัยและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปสู่มิติของระบบการใช้เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ เช่นเดียวกับสื่อการเรียนการสอนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย ปัจจุบันการ
จัดระบบการเรียนการสอนจะใช้สื่อ และนวัตกรรมที่ผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมช่วยใน
การจัดการหนังสือเปลี่ยนเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Book) ซึ่งสามารถสร้างและผลิต
ออกมาให้มีความน่าสนใจและมีลักษณะพิเศษจากหนังสือแบบเรียนในสมัยก่อน เช่น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา สามารถแทรก Link เชื่อมโยงเอกสาร แทรกภาพ 
แทรกมัลติมีเดีย ท าให้มีความน่าสนใจกว่าหนังสือธรรมดา ปัจจุบันการสร้างหนังสือไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงแต่ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะมีสื่อการเรียน
การสอนที่เป็นหนังสือให้กับนักเรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2550)  

ผู้วิจัยเป็นครูสอนเนื้อหารายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-
2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 
2557 จากข้อมูลฝ่ายวิชาการพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 อย่างต่อเนื่อง คือ 
ปีการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 48.50 ปีการศึกษา 2555 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 46.37 และปีการศึกษา 2554 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 45.52 ซึ่งมาจากสภาพการเรียน
การสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 เนื่องจากมีเนื้อหา
เชิงปฏิบัติ และยากต่อการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ และการน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนรู้โดยการ
ถ่ายทอดจากครูในลักษณะบรรยาย และการสั่งงานเป็นกลุ่ม นักเรียนไม่สามารถเห็นสภาพที่เป็นจริงใน
การใช้งาน จึงเกิดปัญหาในขั้นตอนการน าความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งความแตกต่างใน
ความสามารถของนักเรียนในแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันในการเรียนรู้ หรือปัญหาทางด้านเวลา ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ของครู และปัญหาการรับรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ 
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ทักษะ และสามารถที่จะน าความรู้ที่เกิดจากทักษะของตนเองมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับวิทยากร 
เชียงกูล (2549) กล่าวไว้ว่า “ปัญหาครู งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้น ขาดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังสอนแบบดั้งเดิม คือ ให้ครูบรรยาย ไม่ได้ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนรู้จักการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง”    

ผู้วิจัยศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความสมบูรณ์และช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการเรียน
การสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีพ้ืนฐานมาจากการน าหลักการเบื้องต้นทางด้านจิตวิทยา  
การเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบโดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning  Behavior) ทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขเชิงปฏิบัติการ (Operant Conditioning Theory) และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือน านักเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการสอนที่วางโปรแกรมไว้
ล่วงหน้า เป็นการให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับผลย้อนกลับทันที นอกจากนั้น
นักเรียนได้เรียนรู้ ไปทีละขั้นตอนอย่าง เหมาะสมตามความต้องการ และความสามารถของตน 
(กิดานันท์ มลิทอง, 2552)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีข้ันตอนการพัฒนาอย่างไร 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
ระหว่างกลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มใดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
ระหว่างกลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ 
เป็นนักเรียนทั้งหมด 45 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา
บริหารธุรกิจ จ านวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) 
โดยสุ่มตัวอย่างตามระยะเป็นช่วงๆ ที่เท่ากัน โดยเรียงข้อมูลตามล าดับไว้ สุ่มเลือกได้หมายเลข 2 เป็น
กลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 และ 42 และ
หมายเลข 4 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 
39 และ 44 

ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 
เนื้อหาที่น ามาพัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 มีหน่วยย่อยดังนี้ 
1. องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ชั่วโมง  
2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ชั่วโมง 
3. การจัดการฮาร์ดดิสก์ จ านวน 8 ชั่วโมง 
4. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP จ านวน 8 ชั่วโมง 
5. การติดตั้งไดรเวอร์ และการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office จ านวน 8 ชั่วโมง  
6. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP เบื้องต้น จ านวน 8 ชั่วโมง 
7. โปรแกรมอรรถประโยชน์ จ านวน 8 ชั่วโมง  
8. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 8 ชั่วโมง 
9. การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ชั่วโมง 
10.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows 7 จ านวน 4 ชั่วโมง 
ระยะเวลาของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 72 ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 

รหัสวิชา 2201-2401 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
- ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549)  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401  

 

 
ตารางท่ี 2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 จ านวน  30  ข้อ   
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 0 2 0.67 
5 1 1 1 3 1.00 

 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  R

 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระส าคัญ 
    สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และ การ

ประเมินผล 

 
+1 
+1 
 

 
0 
+1 

 
+1 
+1 

 
+2 
+3 

 
0.67 

1 

3. เนื้อหา 
    สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+2 

 
0.67 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
0 

 
+3 
+3 
+2 

 
1 
1 

0.67 
5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
    สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

6. การวัดและประเมินผล 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    6.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
0 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+3 
+2 

 
1 

0.67 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 1 0 1 2 0.67 
9 1 1 1 3 1.00 
10 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 1 3 1.00 
12 1 1 1 3 1.00 
13 1 1 1 3 1.00 
14 1 1 1 3 1.00 
15 0 1 1 2 0.67 
16 1 1 1 3 1.00 
17 1 1 1 3 1.00 
18 1 1 1 3 1.00 
19 1 1 1 3 1.00 
20 1 1 1 3 1.00 
21 1 1 1 3 1.00 
22 1 0 1 2 0.67 
23 1 1 1 3 1.00 
24 1 1 1 3 1.00 
25 1 1 1 3 1.00 
26 1 1 1 3 1.00 
27 1 1 1 3 1.00 
28 1 1 1 3 1.00 
29 1 1 1 3 1.00 
30 1 1 1 3 1.00 

 
- วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพ่ือหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์ค าตอบ
แบบปรนัย (Multiple Choice Test Analyzer หรือ MCTA) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549) 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 
จ านวน 30 ข้อ 

 
ข้อ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.68 0.35 16 0.48 0.35 
2 0.65 0.30 17 0.53 0.25 
3 0.70 0.50 18 0.55 0.20 
4 0.53 0.25 19 0.58 0.25 
5 0.70 0.30 20 0.43 0.25 
6 0.58 0.15 21 0.53 0.25 
7 0.45 0.20 22 0.55 0.20 
8 0.53 0.15 23 0.75 0.30 
9 0.48 0.25 24 0.65 0.40 
10 0.43 0.25 25 0.55 0.20 
11 0.50 0.40 26 0.43 0.15 
12 0.55 0.20 27 0.38 0.15 
13 0.65 0.30 28 0.45 0.20 
14 0.63 0.15 29 0.53 0.45 
15 0.53 0.25 30 0.73 0.25 

ค่าความเชื่อมั่น = 0.60 
 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 

ผู้วิจัยค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 
2549) 

- ทดสอบสมมติฐานข้อที ่1 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ทดสอบสมมติฐานข้อที่  2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 กลุ่มที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และกลุ่มที่ ไม่ ได้ เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้สถิติ  t–test 
Independent ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)       

กรอบแนวคิดของการวิจัย จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
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เครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
เครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 
ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ดังนี้ 

2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียน  

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยแบบศึกษากลุ่มที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วัดความรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest 
Design with Nonequivalent Group) และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรียนทั้งกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของทั้ง 2 กลุ่ม 

2. ด าเนินการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 
2201-2401 แก่กลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งใช้เวลาเท่ากัน คือจ านวน 72 ชั่วโมง 

3. ทดสอบหลังเรียนทั้งกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม  
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 

- กลุ่มท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
- กลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 

ประสิทธิภาพ 80/80 
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ผลการวิจัย 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา   

2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.15/84.96 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-
2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ได้ออกแบบบนพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จึงท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุง
วิธีการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื ้อ งต้น  ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าในการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยได้น า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการวิจัยโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ใช้เป็นสื่อเสริมความเข้าใจในการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 
2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 มีประสิทธิภาพ 
ค่าเท่ากับ 80.15/84.96 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 มีประสิทธิภาพตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวอร แจ่มข า (2547) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 81.38/80.63 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกรรณิการ์ อ้อสถิต (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้
โปรแกรม  Microsoft PowerPoint เพ่ือสร้างองค์ความรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานน าเสนอ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 
84.56/84.44 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา พันธ์ไพโรจน์ (2549) ได้ศึกษา การสร้างและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ 
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Flip Publisher ช่วงชั้นที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 
89.83/82.83 สอดคล้องกับงานวิจัยของสนธยา กวนส าโรง และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 81.21/82.89 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่า
เท่ากับ 13.11 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 2.22 
เมื่อน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที พบว่า ค่าทีที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 10.72 แสดงว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 การประเมินผลที่ได้จากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อเสริมความเข้าใจในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นผลมาจากการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือน านักเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการสอนที่วางโปรแกรมไว้
ล่วงหน้า เป็นการให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับทราบผลการเรียนรู้ทันที 
นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการ และความสามารถ
ของตน (กิดานันท์ มลิทอง, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551) ให้
ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดคุณภาพของสื่อได้เช่นกัน ถ้าสื่อมีคุณภาพดีเมื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาผ่านสื่อแล้วท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าสื่อ
ไม่มีคุณภาพเมื่อผู้เรียนเรียนผ่านสื่อแล้ว อาจจะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหรือค่อนข้างต่ าได้ 
เช่นเดียวกับ อาทิตยา กางสี (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสือเล็กทรอนิกส์ เรื่องการสื่อสารข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวาปีปทุม 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคราม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.18, S.D. = 0.72) 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ส าหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ท าให้ผู้วิจัยทราบว่านักเรียนมี
ความสนใจและชอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรียนการสอนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นักเรียนกล้าตอบค าถามเองโดยไม่ต้องกลัวผิด นักเรียนสามารถทบทวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองตลอดเวลา เมื่อตอบค าถามก็จะรู้ผลทันที กระตือรือร้นกับการเรียน 
ไม่มีความตึงเครียดกับการเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
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1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นสื่อที่ใช้ในการเสริมความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้ และใน

กรณีท่ีในชั้นเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมากครูสามารถน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถช่วยครูสอนได้ในกรณีที่ครูไม่ได้เข้าสอน เนื่องจาก
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน  

1.3 ครูสามารถน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อเสริมเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้นักเรียนที่
เรียนอ่อน เรียนช้าให้สามารถเรียนทันเพ่ือนได้ 

1.4 ครูสามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านไป
แล้วเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น หรืออาจใช้ในการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการสอนของครู เพ่ือเป็น
การเตรียมตัวก่อนการเรียนซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

1.5 ครูควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขสาระบาง
ประการในหน่วยการเรียนทุกปี เพ่ือมิให้หน่วยการเรียนล้าสมัย 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ไปทดลองระบบสื่อผสมโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กับการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ทักษะการเรียนรู้ 
2.2 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อสื่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมา

ใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค์ของ

การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัด 2) การวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบเชิงส ารวจของรูปแบบ
กลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมอง
ผู้ใช้บริการ 3) เพ่ือยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นส าหรับรูปแบบกลยุทธ์การตลาด
บริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการ โดยการ
ด าเนินการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างแบบ 
สโนว์บอลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับสายการบินราคาประหยัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยรวมถึงผู้ใช้บริการสายการบิน โดยปรับใช้
แนวคิด 7S ของแม็คคินซี่ เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาปัจจัยในการน าสู่กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นสูงวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ 
และเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามทฤษฎีการตลาดบริการผสมผสาน กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย จ านวน 781 รายจาก 
7 สายการบิน 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) กลยุทธ์ของสายการบินราคาประหยัดก าหนดต้นแบบการบริหารงาน 
และมอบอ านาจให้ภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เต็มความสามารถตามสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ โดย
มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง กระชับ  2) โครงสร้างของสายการบินราคาประหยัด มีต้นแบบ
โครงสร้างการบริหาร อ านาจการสั่งการ โดยอ านาจดังกล่าวมีเบ็ดเสร็จตามพ้ืนที่บริการ  3) ระบบของ
สายการบินราคาประหยัด น าต้นแบบการบริหารมาประยุกต์ใช้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ
อย่างเป็นอิสระตามสภาพแวดล้อมของสังคมในพื้นที่บริการ  4) ค่านิยมของสายการบินราคาประหยัด
มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจสนับสนุนการท างานทุกพ้ืนที่อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ และ
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ตระหนักถึงความเสี่ยงทุกประเภท  5) สไตล์ของสายการบินราคาประหยัด มีการกระจายความ
รับผิดชอบ ปรับลดระเบียบปฏิบัติภายใน ตามลักษณะพ้ืนที่บริการโดยมุ่งเน้นการประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด  6) บุคลากรของสายการบินราคาประหยัด มีทัศนคติเป็นหนึ่งเดียวกับหน่วยงาน แม้แตกต่าง
ทั้งด้านพื้นที่งาน สภาพแวดล้อม และสังคม  7) ทักษะของสายการบินราคาประหยัด มีทักษะพ้ืนฐาน
ทางบริการ การประสานงานที่ยอดเยี่ยม มีการอบรมพัฒนาบุคคลากรอย่างเป็นระบบ  
 2) พบว่าองค์ประกอบเชิงส ารวจ สามารถจัดองค์ประกอบได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบร่วม
ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคา
ประหยัดรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ร้อยละ 66.993 โดยองค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้าน
พนักงานและกระบวนการบริการ องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์ 
องค์ประกอบที่ 3 กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการและราคาที่ก าหนด องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์
ด้านการสื่อสารการตลาดเพ่ือจ าหน่าย และ องค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ดทั้ง 5 องค์ประกอบ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.425, 13.897, 12.461, 12.363, 8.848 ตามล าดับ  
 3) พบว่ารูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการ น าเสนอการพัฒนาเพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสม มีดัชนี
ทุกองค์ประกอบได้แก่ 2/df = 2.908, GFI = 0.915, AGFI = 0.903, CFI = 0.908, TLI = 0.917, 
PGFI = 0.696, RMSEA = 0.043 และ RMR = 0.039 ที่พัฒนาขึ้น มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีลักษณะดังรูปที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ด้านพนักงานและกระบวนการบริการ กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือจ าหน่าย กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการและราคาที่ก าหนด กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.935, 0.901, 0.865, 0.838, 0.836 ตามล าดับ 
 

ABSTRACT 
This objective’s research were 1) study current situations, problems, obstructing 

of marketing strategy model of budget airlines for AEC according to passengers' 
viewpoint; 2) analyzed and organized into groups of factors of service marketing 
strategy model of budget airlines for AEC according to passengers' viewpoint; 3) 
confirmed the appropriateness of developed factors of service marketing strategy 
model of budget airlines for AEC according to passengers' viewpoint. The mixed 
methods were proposed. 

The Depth Interview of quality research used for steak holders (Aviation sectors: 
Expert, Executives both government and private sector, passengers) by Snowball 
Sampling Technique. The 7S of McKinsey’s framework was adapted used to the 
interview questions to conclude factors which leaded to the process of quantity 
research.  The instant descriptive statistic program was used for Frequency Distribution, 
Percentage, Mean, and Standard Deviation.  The instant high statistic program was used 
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for Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA).  The 781 
passengers in 7 Thai registered budget airlines were sample group. 
 The result of the first research objective found that 1) Strategy of Budget 
Airlines was granted parenting styles on missions through communication; 2) Structure 
of Budget Airlines was management structure combined with power structure and local 
empowerment; 3) System of Budget Airlines was utilized approval system through 
procedure rules on local autonomy; 4) Shared Values of Budget Airlines was 
organization identity, culture of willing to process, fully co-operation and encourage to 
all different locations, and attitude to all risks; 5)  Style of Budget Airlines was 
devolution, Intrapreneurship, attitude to top management, co-operation; 6) Staff of 
Budget Airlines had attitude involved organization’s identity, engage and spread of 
abilities to social; 7) Skill of Budget Airlines was obtaining core competency and willing 
to develop systematically.  The second research objective found that EFA indicated 5 
jointed factors, interpreted 66.993% of variance calculating service marketing strategy 
of budget airlines for AEC according to passengers' viewpoint:    Factor 1) Strategy of 
Staff and Service Process; Factor 2) Strategy of Physical Evidence Management and 
Customer Relation Management; Factor 3) Strategy of Service Image and Price 
Providing; Factor 4 ) Strategy of Market Communication for Sale; Factor 5) Strategy of 
Piecemeal.  All 5 factors indicated the variance as: 19.425, 13.897 , 12.461 , 12.363 , 
8 . 8 48  respectively.  The third research objective found that the service marketing 
strategy model of budget airlines for AEC according to passengers' viewpoint was fitted 
to data and shown the developed model to confirm appropriated factors with 
necessary Indexes: 2/df = 2.908, GFI = 0.915, AGFI = 0.903, CFI = 0.908, TLI = 0.917, 
PGFI = 0.696, RMSEA = 0.043 and RMR = 0.039, concordant with empirical data.  The 
developed model consisted of five strategically factors: strategy on Physical Evidence 
Management and Customer Relation Management; strategy on People and Service 
Processing; strategy on Marketing Promotion/Integrated Marketing Communication and 
Place;  strategy on Service Image and Price Set;  strategy on Others in Composed.  
Those weight factors were 0.935, 0.901, 0.865, 0.838, 0.836 respectively. 
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ สายการบินราคาประหยัด มุมมองของผู้ใช้บริการ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เออีซี รูปแบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้น 
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ความส าคัญของปัญหา 

ทางเลือกในการเดินที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดของการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ซึ่งที่
ผ่านมาต้นทุนการขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งทั้งทางบก และทางน้ า  เมื่อเทียบกับ
ระยะทางตามเส้นทางการเดินทาง ปัจจุบันการแข่งขันของการขนส่งทางอากาศระหว่างสายการบิน
บนพ้ืนฐานระยะทาง และระยะเวลาที่เท่ากัน โดยมีแนวคิดจากการเริ่มก าหนดระยะทางที่ใช้เวลาใน
การท าการบินระหว่างหนึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้น ประเมินร่วมกับเส้นทางตามประมาณการผู้โดยสารที่มี
แนวโน้มการใช้บริการในเริ่มต้นเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ราคาบัตร
โดยสารที่แข่งขันกันบนความรวดเร็วในการส ารองที่นั่งโดยเน้นการส ารองที่นั่งที่เร็วกว่า ได้รับราคา
บัตรโดยสารที่ถูกกว่า และในทางกลับกัน ลดทอนบริการด้านต่างๆ ที่ผู้โดยสารเคยได้รับจากสายการ
บินปกติลง ปรับปรุงเปลี่ยนนโยบายการบริหารภายในองค์กร เช่น ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องบินทั้งหมด
ให้เป็นประเภท ชนิด แบบเดียวกัน เลือกเส้นทางการบินใหม่โดยรักษาเส้นทางระยะสั้น และใช้
สนามบินระดับรอง รักษาเวลา/ตรงเวลาในการใช้สนามบิน เพ่ิมจ านวนที่นั่งบนเครื่องบินโดยมุ่งเน้นให้
มีชั้นประหยัดเพียงประเภทเดียว ปรับเปลี่ยนการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีบนเครื่องเป็นการจ าหน่าย 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการจ าหน่ายบัตรโดยสาร และใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทน ในท้ายที่สุดจัดจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในอัตราประหยัดหรือจาก
การให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่เรียบง่าย ประหยัดเพ่ือการเข้าถึง
บริการจากประชาชนทุกระดับชั้น สายการบินราคาประหยัด หรืออีกนัยหนึ่งคือสายการบินต้นทุนต่ า 
เป็นชื่อที่ใช้ขานนามสายการบินดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันจ านวนสายการบินราคาประหยัดที่จดทะเบียนกับ
กรมการบินพลเรือน มีทั้งสิ้นจ านวน 8 สายการบิน แต่ด้วยข้อจ ากัดของขนาดเครื่องบินที่ควรมีขนาดจุ
ตั้งแต่ 40 ที่นั่งขึ้นไป และจ านวนเที่ยวบิน จึงใช้ข้อมูลของสายการบินราคาประหยัดที่ ใช้ ในการวิจัย 
7 สายการบิน 

การบริหารเชิงกลยุทธ์การตลาดบริการ จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่นยืน (Doganis, 2001) โดยการวางแผนต าแหน่ง
ทางการตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน ท าให้เกิดการแบ่งตลาดและการแบ่งผู้โดยสาร ในธุรกิจการบิน
อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดสินค้าบริการประเภทพรีเมี่ยม ควบคู่ไปกับประเภทราคาประหยัดให้ผู้โดยสาร
เลือกใช้ได้ตามต้องการ กล่าวคือสายการบินราคาประหยัดจะเหมาะส าหรับผู้โดยสาร ที่เป็นนัก
เดินทางหรือนักธุรกิจที่เน้นความประหยัด และใช้เส้นทางการบินระยะสั้น คือเส้นทางการบิน
ภายในประเทศหรือไปประเทศใกล้เคียง ในขณะที่เส้นทางการบินระยะไกลหรือแม้แต่เส้นทางการบิน
ระยะสั้นที่ผู้โดยสารยังต้องการบริการที่เน้นความสะดวกสบาย ตลาดยังคงเป็นของสายการบินปกติ 
(บริษัท ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย จ ากัด, 2557) การค านึงถึงความต้องการของผู้โดยสารในปัจจุบัน
และผู้โดยสารที่เป็นเป้าหมายในอนาคตเป็นสิ่งส าคัญ อัตราค่าโดยสารเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่
ต้องพิจารณา ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ก าหนดส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัย
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ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การสื่อสารทางการตลาด ด้านบุคลากร กระบวนการ
ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะกับความต้องการของผู้โดยสาร (ธิดารัตน์ สืบสง่า, 
2554) ร่วมกับการบริการด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารในธุรกิจทุกประเภทที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการบิน 
ระดับความพึงพอใจดังกล่าวท าให้ผู้โดยสารคงความภักดีต่อตราสินค้า ความภักดีของผู้โดยสารต่อการ
บริการของสายการบินเป็นการกลืนกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของบริษัทคู่แข่ง เป็นแหล่งข้อมูลแบบ
ใจต่อใจ ปากต่อปากในเชิงบวกบนความพึงพอใจจากประสบการณ์การรับบริการ อันเป็นการเพ่ิม
คุณค่า ให้แก่สายการบินในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษารูปแบบ
กลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดในมุมมองผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การแข่งขันทางการบริการเ พื่อ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นลักษณะประการหนึ่ง
ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดบริการของสายการบินราคาประหยัด ดังนั้นการศึกษาถึง
สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ สร้างรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ ก าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสม
ของการตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในหมู่สายการบินราคา
ประหยัดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการจึงเป็นแนวทางให้ธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดของประเทศไทยด าเนินธุรกิจได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค์ของการตลาดบริการสายการบิน
ราคาประหยัด  
 2. เพ่ือการวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบเชิงส ารวจของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสาย
การบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการ  
 3. เพ่ือพัฒนา ยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบิน
ราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล 
(Snowball Sampling Technique) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Steak Holder) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ผู้บริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 
ผู้บริหารสายการบินราคาประหยัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยรวมถึงผู้ใช้บริการสายการบิน โดยแบบ
สัมภาษณ์ปรับใช้จากแนวคิดและทฤษฎี 7S ของแม็คคินซี่ (Mckinsey) เพ่ือหาปัจจัยในการน าสู่
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้ใช้บริการสาย
การบินราคาประหยัดที่จดทะเบียนประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการประกอบด้วยผู้ที่ใช้บริการบ่อย
ในหน้าที่การงาน และผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราวตามโอกาสในลักษณะของการท่องเที่ยวหรือธุระส่วนตัว 
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ถือได้ว่าขนาดประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ตัวเลขคาดการณ์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า
ปริมาณผู้โดยสารสายการบินราคาประหยัด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 
ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนประมาณ 22.70-23.54 ล้านคน หมายรวมถึงผู้โดยสารของสายการบินราคา
ประหยัดของประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้งสองแห่งนี้ด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ผู้วิจัยจึง
ก าหนดขนาดตัวอย่างแบบทราบขนาดประชากรที่แท้จริงหรือมีตัวเลขทางสถิติระบุไว้อย่างชัดเจน 
ด้วยสูตรของบิลลิงสลี่ (Billingsley, 1995) โดยการแทนค่า SS = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง, Z = ค่าความ
เชื่อมั่น 95% (1.96), p = สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม (0.50), c = สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่
ยอมให้เกิดขึ้น (0.05) ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง ปัดทศนิยมขึ้นให้
ขนาดตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกสามารถค านวณได้ ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจึงไมค่วรน้อยกว่า 385 
ตัวอย่าง สอดคล้องกับขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  ด้ ว ยวิ ธี ป ระมาณค่ าสู งสุ ดที่ เ หมื อนกัน  (Maximum 
Likelihood Estimation: MLE) ที่ก าหนดว่าควรมีอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง (มนตรี  พิริยะกุล, 2553) 
อีกทั้งมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ที่
ใช้อัตราส่วน 1:5 (Joseph F. Hair, Jr., et al., 2005) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มี 49 ตัวชี้วัด ขนาด
ตัวอย่างจึงก าหนดอย่างน้อย 245 ตัวอย่าง (49x5=245) 

การคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยวิธีการจัดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ก าหนดสัดส่วนผู้ใช้บริการ
สายการบินราคาประหยัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งสิ้น 7 สายการบินได้แก่ บริษัทนกสกู๊ตแอร์ไลน์ 
จ ากัด บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ จ ากัด บริษัทไทยเวียตเจ็ตแอร์ จ ากัด บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด 
บริษัทสายการบินนกแอร์ จ ากัด และบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งร่วมลงทุนในสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 เท่ากัน หรือประมาณ
สายการบินละ 55 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามปลายปิด 
และปลายเปิด แบ่งได้ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูล
พ้ืนฐานการใช้บริการ และ ส่วนที่สองกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดรองรับสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาในมุมมองของผู้ใช้บริการเพ่ือสะท้อนผลตอบรับจากการบริการ
อย่างแท้จริงและเชื่อถือได้ ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Rating Scale) ใช้มาตราไลเกิร์ต (Likert 
Scale ) ตั้งแต่ 1 คะแนน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 2 คะแนน (ไม่เห็นด้วย) 3 คะแนน (เฉยๆ) 4 คะแนน 
(เห็นด้วย) และ 5 คะแนน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) น าเข้าใช้กับผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายการบินราคา
ประหยัดแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน  
 การสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปรับปรุงแบบสอบถามโดยให้เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  
โดยการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยเทคนิค Content Validity for 
Scale/Average (S-CVI/Ave) เป็นการหาค่าเฉลี่ยของดัชนีวัดความสอดคล้องของเครื่องมือวัด โดย
ค่าที่น ามาค านวณได้มาจากค่า Item Content Validity Index (I-CVI) แต่ละข้อ คิดจากผลรวมของ
ค่า I-CVI หารด้วยจ านวนข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( I-CVI) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50 
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ขึ้นไปทุกข้อค าถาม รวมถึงให้ค่า S-CVI/Ave เท่ากับ 0.90 และ 0.93 ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 
0.80  ขึ้นไป (Waltz & Bausell, 1981) พร้อมทั้ง Pre-test 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช พบว่าแบบสอบถาม
ในส่วนที่วัดกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.8114 ถึง 0.8445 และโดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.8463 ตามล าดับ ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 2003) จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจริงต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากหน่วยงานต้น
สังกัดเสนอไปยังบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทนกสกู๊ตแอร์ไลน์ จ ากัด บริษัท
ไทยไลอ้อนแอร์ จ ากัด บริษัทไทยเวียตเจ็ตแอร์ จ ากัด บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด บริษัทสายการ
บินนกแอร์ จ ากัด และบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งร่วมลงทุนในสายการบินไทยแอร์
เอเชีย และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ด าเนินงานภาคสนามโดยผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ขอรับบัตรอนุญาตเข้าภายในบริเวณอาคารผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ณ บริเวณที่พักก่อนขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสอบถามผู้ใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยัดของไทย จ านวนทั้งสิ้น 781 คน ผ่านเกณฑ์ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคืออย่างน้อย 385 คน 
หรือสูงถึง 2 เท่าโดยประมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติทางเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
โดยวิ ธีการสกัดองค์ประกอบแบบ Principal Component Analysis (PCA) และ หมุนแกน
องค์ประกอบโดยวิธี  (Varimax) หลังจากนั้นใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของโมเดล ได้แก่ 2/df 
(Bollen, 1989) , GFI, AGFI, CFI และ  TLI (Byrne, 2001), PGFI (Silván, 1999), RMSEA, RMR; 
(Kelloway, 1998) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
ผู้บริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ผู้บริหารสายการบินราคาประหยัด และผู้ใช้บริการ
สายการบินตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 พบว่า 1) กลยุทธ์ของสายการบินราคาประหยัด ก าหนด
ต้นแบบการบริหารงาน และมอบอ านาจให้ภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เต็มความสามารถตาม
สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง กระชับ 2) โครงสร้างของสายการบินราคา
ประหยัด มีต้นแบบโครงสร้างการบริหาร อ านาจการสั่งการ โดยอ านาจดังกล่าวมีเบ็ดเสร็จตามพ้ืนที่
บริการ  3) ระบบของสายการบินราคาประหยัด น าต้นแบบการบริหารมาประยุกต์ใช้ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการ อย่างเป็นอิสระตามสภาพแวดล้อมของสังคมในพ้ืนที่บริการ 4) ค่านิยมของ
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สายการบินราคาประหยัด มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจสนับสนุนการท างานทุกพ้ืนที่อย่าง
เต็มใจ เต็มความสามารถ และตระหนักถึงความเสี่ยงทุกประเภท  5) สไตล์ของสายการบินราคา
ประหยัด มีการกระจายความรับผิดชอบ ปรับลดระเบียบปฏิบัติภายใน ตามลักษณะพ้ืนที่บริการโดย
มุ่งเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิด  6) บุคลากรของสายการบินราคาประหยัด มีทัศนคติเป็นหนึ่งเดียวกับ
หน่วยงาน แม้แตกต่างทั้งด้านพ้ืนที่งาน สภาพแวดล้อม และสังคม  7) ทักษะของสายการบินราคา
ประหยัด มีทักษะพ้ืนฐานทางบริการ การประสานงานที่ยอดเยี่ยม มีการอบรมพัฒนาบุคคลากรอย่าง
เป็นระบบ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 พบว่า องค์ประกอบเชิงส ารวจ สามารถจัด
องค์ประกอบได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบร่วมซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกล
ยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ร้อยละ 66.993 
โดยองค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานและกระบวนการบริการ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
19.425, องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์  อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 13.897, องค์ประกอบที่ 3 กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการและราคาที่ก าหนด 
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.461, องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
จ าหน่าย อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.363 และ องค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.848 ตามล าดับ ข้อมูลของตัวแปรต่างๆ ทั้ง 49 ตัวแปรที่ใช้วัด
กลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิ เคราะห์องค์ประกอบ
แบบเชิงส ารวจได ้ทั้งนี้เน ื่องจาก ค่า Kaiser-Meyer-Olkin = 0.972 ซึ่งมากกว่า 0.50 (เข้าใกล้ 1) และ
การทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity  ให้ค่า P-value ของ Chi-square = 0.000  (น้อยกว่า 
0.05) ด้วย ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจพบว่า องค์ประกอบร่วมทั้งห้ามีความสามารถ
ในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัด
รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ร้อยละ 66.993 โดยองค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงาน
และกระบวนการบริการ ประกอบด้วย 16 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.508-0.793 
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.425, องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.537-
0.709 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.897, องค์ประกอบที่ 3 กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์
การบริการและราคาที่ก าหนด ประกอบด้วย 6 ตัวแปรค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.647-
0.725 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.461 , องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือจ าหน่าย ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.565-0.734 
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.363 และ องค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด 
ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.503-0.730 ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 8.848 ตามล าดับ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 พบว่า โมเดล
องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก สัดส่วน
ค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.908 ซึ่งน้อยกว่า 3 เป็น
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90  
พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI = 0.915, AGFI = 0.903, CFI  = 0.908, TLI = 0.917 ผ่านเกณฑ์ ดัชนี 
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PGFI = 0.696 ผ่านเกณฑ์ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 
พบว่า ดัชนี RMR = 0.039 และ RMSEA = 0.043 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เช่นเดียวกัน ส าหรับลักษณะ
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) ยังคงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบจาก 49 
ตัวชี้วัดได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานและกระบวนการ (People & Process) จ านวน 
16 ตัวชี้วัดให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.658-0.860 มีความผันแปรร่วมกันอยู่ระหว่างร้อย
ละ 43.3-73.9 องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์จ านวน 10 
ตัวชี้วัดให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.672-0.835 ท าให้มีความผันแปรร่วมกันอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 45.1-69.8 องค์ประกอบที่ 3กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการและราคาที่ก าหนดจ านวน 6 
ตัวชี้วัดให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.678-0.828 ท าให้มีความผันแปรร่วมกันอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 46.0-68.6  องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดเพ่ือจ าหน่ายจ านวน 9 ตัวชี้วัด
ให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.579-0.818 ท าให้มีความผันแปรร่วมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 
33.1-81.8  และองค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด จ านวน 8 ตัวชี้วัดให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.511-0.858 ท าให้มีความผันแปรร่วมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 26.2-73.6 ตามล าดับ โดย
ทั้งห้าองค์ประกอบให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.836-0.935 ท าให้มีความผันแปรร่วมกัน
กับกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัด (SM) อยู่ระหว่างร้อยละ 69.9-87.5 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ว่า “รูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการที่พัฒนาขึ้นเพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีลักษณะของรูปแบบที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบจากจ านวนทั้งสิ้น 49 
ตัวชี้วัด” ดังภาพที่ 1 
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อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย (Steak Holder) มีการก าหนดต้นแบบการบริหารงานที่

สอดคล้องเป็นไปตามวิธีการด าเนินงานสายการบินของกรมการบินพลเรือน อีกทั้งกระจายอ านาจ
เพ่ือให้ภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์แห่งสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ผ่านการสื่อสารที่ถูกต้อง กระชับ เป็น
กลยุทธ์ของสายการบินราคาประหยัด (Strategy of Budget Airlines) โดยมีต้นแบบโครงสร้างการ
บริหาร อ านาจการสั่งการ เบ็ดเสร็จตามพ้ืนที่บริการ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างของสายการ
บินราคาประหยัด (Structure of Budget Airlines) มีการประยุกต์ใช้ต้นแบบการบริหารให้เข้ากับ
หลักเกณฑ์การด าเนินงาน โดยให้อิสระตามสภาพแวดล้อม สังคมของพ้ืนที่บริการ อันเป็นระบบของ
สายการบินราคาประหยัด (System of Budget Airlines) นอกจากนั้นยังมีการสร้างเอกลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กรสร้างความเชื่อมโยง สนับสนุนการท างานระหว่างพ้ืนที่อย่างเต็มความสามารถและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงทุกประเภทอันถือเป็นค่านิยมของสายการบินราคาประหยัด (Shared Values 
of Budget Airlines) มุ่งเน้นการกระจายความรับผิดชอบ (Devolution) ปรับลดระเบียบปฏิบัติ
ภายใน (Intrapreneurship) ตามลักษณะพ้ืนที่บริการเป็นสไตล์ หรือรูปแบบการท างานของสายการ
บินราคาประหยัด (Style of Budget Airlines) ที่บุคลากรของสายการบินมีทัศนคติเป็นหนึ่งเดียวกับ
หน่วยงานในทุกพ้ืนที่งานซึ่งอาจแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อม และสังคม อันเป็นลักษณะของบุคลากร
ในสายการบินราคาประหยัด (Staff of Budget Airlines) และสิ่งสุดท้ายคือทักษะพื้นฐานทางบริการ
โดยมีทีมที่ประสานงานอย่างยอดเยี่ยม มีระบบการอบรมพัฒนาบุคคลากรอย่างเป็นระบบตลอดเวลา 
อันเป็นการเสริมทักษะของสายการบินราคาประหยัด (Skill of Budget Airlines) 

การจัดกลุ่มองค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดใน
มุมมองของผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
พบว่า องค์ประกอบร่วมทั้งห้ามีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์
การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดในมุมมองของผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ร้อยละ 66.993 โดยองค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานและกระบวนการบริการ 
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.425, องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ลูกค้าสัมพันธ์ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.897 , องค์ประกอบที่ 3 กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์
การบริการและราคาที่ก าหนด อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.461, องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์
ด้านการสื่อสารการตลาดเพ่ือจ าหน่าย อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.363 และ องค์ประกอบที่ 5 
กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.848 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2552) ที่กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบนี้ว่ามีจุดมุ่ งหมายเพ่ือส ารวจหรือค้นหาตัว
แปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรที่สังเกตหรือวัดได้ เพ่ือก าหนดจ านวนองค์ประกอบอธิบายความ
แปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเมื่อผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอส าหรับเป็นกรอบของสมมติฐาน
เกี่ยวกับจ านวนองค์ประกอบภายใต้ข้อมูลที่สอบวัดได้ ซึ่งวิธีที่นิยมและใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือการ
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) โดยการหมุนแกนองค์ประกอบ 
(Factors Rotation) แบบแวรีแมกซ์ (Varimax) เป็นวิธีที่พยายามลดจ านวนตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาก บนแต่ละองค์ประกอบให้เหลือน้อยที่สุด ท าให้ได้เฉพาะตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
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ในการรวมตัวแบบเชิงเส้นสูง โดยผลการวิเคราะห์พิจารณาค่าไอเจนแวลู (Eigenvalue) ที่มีค่า
มากกว่า 1 เป็นตัวก าหนดองค์ประกอบร่วม โดยองค์ประกอบร่วม (Factor) แรกส าคัญที่สุดเนื่องจาก
สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุด ส่วนองค์ประกอบร่วมอ่ืนๆ ให้
ความส าคัญลดลั่นลงมาจากไปน้อยตามล าดับนั่นเอง 

การพัฒนาเพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบิน
ราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 
โมเดลองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก 
สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.908 ซึ่งน้อยกว่า 3 
(Bollen, 1989) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI = 0.915, AGFI = 0.903, CFI  = 0.908, TLI = 0.917 
ผ่านเกณฑ์ (Byrne, 2001) ดัชนี PGFI = 0.696 ผ่านเกณฑ์ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (Silván, 
1999) ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.039 และ RMSEA = 0.043 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน (Kelloway, 1998)  ส าหรับลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป 
(ค่าสัมบูรณ์) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) ยังคงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบจาก 49 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานและกระบวนการ จ านวน 16 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 10 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 กลยุทธ์ด้าน
ภาพลักษณ์การบริการและราคาที่ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 9 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
ตามล าดับ ซึ่ งลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกว่า โมเดลการวัด (Measurement Model) 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจ และระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแผนแบบ และโครงสร้างความสัมพัน ธ์ของข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี รวมถึงสร้างตัวแปรใหม่ โดยใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลด์ลิฮู้ดสูงสุด 
(Maximum Likelihood) ในการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันความกลมกลืนที่ไม่ใช่ฟังก์ชันเส้นตรง แต่เป็น
ฟังก์ชันที่บอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ S และ ∑ ได้ ถ้าเมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน เทอมแรก
ของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับเทอมที่สาม เทอมกลางมีค่าเป็นศูนย์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยพิจารณา
ความกลมกลืนกับของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) กล่าวคือเป็นการวิจัยที่หาความ
จริงจากข้อมูลปฐมภูมิโดยมีการเก็บข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์โมเดลโดยพิจารณาความ
กลมกลืนจากดัชนีที่กล่าวมาข้างต้นนี้  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด
บริการส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเรื่องการ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้แก่ ภาคธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด
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ได้ด าเนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังเช่น การออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ
จ าแนกเป็นระดับมาตรฐาน (3 ดาว) ระดับดี (2 ดาว) และระดับดีเยี่ยม (1 ดาว) และการจัดอบรมให้
ความรู้ เรื่ องการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านการตลาดบริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการสนับสนุนและเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
ร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืนๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก าหนดบทลงโทษรุนแรงส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดของไทยที่ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ขาดจริยธรรมทางวิชาชีพ ด าเนินกลยุทธ์
การตลาดบริการอย่างไม่เป็นธรรม ปกปิดข้อเท็จจริง ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการ
ให้บริการตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากล มุ่งเน้นปริมาณผู้โดยสาร จ านวนเที่ยวบินมากกว่าความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร เพ่ือให้ธุรกิจได้ผลก าไรที่ดี ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายต้องผ่านการตรวจสอบ
อนุญาต เพ่ือป้องกันไม่ให้หาช่องทางเอาเปรียบผู้บริโภค 

3. กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมมือกับภาคธุรกิจสายการบินราคาประหยัด โดยน าตัวชี้วัดกลยุทธ์การตลาดบริการที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการผลักดันนโยบายการอบรมพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) โดยให้เครื่องหมายรับรองผ่านการประทับตราอนุญาตใน
รายการส่งเสริมการขายบริการด้านการบินน ามาวางจ าหน่าย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่
ลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินราคาประหยัดมีมาตรฐานอันพึงประสงค์ รวมถึงสามารถน าตัวชี้วัดที่
ส าคัญไปจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจการบินของไทยให้เทียบเคียงประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนได้อย่างเร่งด่วนทันท่วงที 

4. ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) ของกลยุทธ์การตลาดบริการสาย
การบินราคาประหยัดแต่ละด้าน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary 
Order Confirmatory Factor Analysis) ท าให้ทราบว่ากลยุทธ์การตลาดบริการด้านใดและตัวชี้วัดใด
มีความส าคัญมากน้อยซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกและจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือก าหนดนโยบายเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจการบินด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การ
ก าหนดรูปแบบการบริการให้มีความเป็นระบบและครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า เนื่องจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.860 (P6.1) 

 5. องค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดในมุมมอง
ผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่พัฒนาขึ้นแล้วสามารถน ามาใช้ประเมินการ
ด าเนินงานด้านการตลาดบริการของธุรกิจสายการบินราคาประหยัดภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี พ.ศ. 2558 เพ่ือสรรหารูปแบบที่เหมาะสม มีความเป็นเอกภาพและเป็นที่
ยอมรับโดยสากล ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นส าคัญ 

ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) โดยการสอบถามเจาะลึก (In-depth Interview) ในมุมมองของผู้บริหารธุรกิจ
สายการบินราคาประหยัดของไทย เพ่ือเข้าใจถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคในการด าเนินกลยุทธ์การตลาด
บริการที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าประสงค์ของลูกค้าผู้ใช้บริการได้พร้อมหาทางออกที่ทั้ง
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ฝ่ายลูกค้าและผู้ให้บริการพอรับได้ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า (Brand Loyalty) 
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สถานศึกษาบ้านห้วยแก้ว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูผู้สอนที่ ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายด้าน 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .493 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1) level of human resource of 
schools under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service  Area 2. 2) level 
of school effectiveness under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service 
Area 2 and 3) the relationship between the human resource and school effectiveness 
under the Office of Chaiyaphum  Primary Educational Service Area 2. 400 samples 
were used in the study, consisted of school board and teachers who is not the 
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school A 5-rating scale questionnaire was used to collect the data. Analysis of the 
data were used by frequency, percentage, mean, S.D., and the Pearson correlation 
coefficient. 

The research results as follow: 1) the human resource of schools under the 
Office of Chaiyaphum Primary Educational ServiceArea 2 was found in high level 2) 
the school effectiveness was also found in high level. 3) the relationship between 
the human resource and school effectiveness of school under the Office of 
Chaiyaphum Primary Educational Service  Area 2 was found in medium level 
correlation at .493 (p< .01) 

 
ค าส าคัญ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิผลของของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
Keywords 

Human resource, Effectiveness of schools, Chaiyaphum Primary Education 
Service Area Office 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 

“การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็น
องค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญมั่นคงได้ยาก การที่บุคคลจะพัฒนา
ได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา” จากส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษาตอนหนึ่งที่ ได้อัญเชิญ
มากล่าวนี้ จะเห็นได้ว่านโยบายที่ส าคัญขอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยพุทธศักราช 2550 
ได้ก าหนดไว้ใน 8 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการศึกษามาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน  การวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง การจัดการศึกษา จึงนับได้ว่าเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของทุกประเทศในโลก ที่เห็นว่า
การสร้างคน การพัฒนาคน เป็นการสร้างทุกสิ่งตามมาด้วย มีผลท าให้เกิดกฎหมายแม่บททางการศึกษา
คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.  2545) ตามนโยบาย
การศึกษาของรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ
ปกครองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องพัฒนาคนและประเทศชาติให้พร้อมที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง และในการพัฒนาประเทศนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัย การศึกษาที่เป็นกระบวนการ
สร้างเสริมให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ด ารงไว้ซึ่งสิ่งที่เหมาะสมดีงาม 
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
จึงมีความจ าเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงระบบการเตรียมคนเข้าสู่สังคมยุคใหม่เพ่ือสร้างเสริม
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ศักยภาพคนของประเทศให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น มีทักษะการจัดการ มีสติปัญญาและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา ถือ
เป็นรากฐานของการพัฒนา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาก าลังคนให้มี
ประสิทธิภาพเพราะถือว่าการให้การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพ่ือเป็น
พลังขับเคลื่อน ในการพัฒนาประเทศไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา
ของไทยยังไม่ค่อยมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผู้เรียนยังมีคุณลักษณะต่างๆ 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการที่จะพัฒนาคนให้มีปัญญา คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาไม่สามารถสนองตอบต่อวิถีชีวิตของประชาชน จึงท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ 
ของรัฐบาลเป็นไปได้ยาก เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นที่รัฐ
จะต้องให้ความส าคัญ และมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย กรอบการ
ด าเนินงานและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่เหมาะสม (ดุษฎี โยเหลา, 2545) 

ประสิทธิผลขององค์การเป็นสิ่งที่องค์การทุกองค์การปรารถนา และมุ่งหวังให้เกิดกับองค์การ 
เพราะประสิทธิผลขององค์การเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือความอยู่รอดขององค์การ ทั้งนี้ องค์การ
จะคงอยู่หรือล่มสลายขึ้นอยู่กับประสิทธิผล หรือผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และ
ความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน สถานศึกษาก็เป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งที่ต้องการผลิตนักเรียนให้มีประสิทธิภาพแต่ประสิทธิผลไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ ต้องประสบ
ปัญหาหรืออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านคน ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ 

ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ก็
ประสบปัญหาหลายด้าน  เช่น 1) ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน ที่ท าการประเมินผลทดสอบระดับชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนะลดลง
จากปีที่ผ่านมาในวิชาหลักและวิชาเสริม 2) ด้านคว ามส ามารถ พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวกยังพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน กล่าวคือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ที่ไม่สามารถท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น 3) ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ครูมีการพัฒนาตนเองน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันที่
เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เนื่องจากขาดแรงจูงใจ และนิสัย
รักการศึกษาค้นคว้า ใช้สื่อการสอนหรือวิธีการสอนที่แปลกใหม่ ตลอดจนไม่ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 4) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษา 
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา ขาดการประสานความร่วมมือในทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องท าให้ขาดความเข้าใจกับ
ชุมชนเป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกัน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 , 
2556) จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลของว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยได้น าแนวคิดของ อีวานซีวิช (Ivancevich, 1998) 
ซึ่งระบุว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
2) ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ด้านการธ ารงรักษา
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ทรัพยากรมนุษย์  และประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ  มอทท์ (Mott, 1972) 
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ 4) ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับใด 

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
อยู่ในระดับใด 

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 4,619 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 มี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan (1970) ได้ 357 คน และ
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Check List) จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 
20 ข้อ 
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กระบวนการในการน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
ความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) กับข้อค าถาม
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .94 และ .91 
ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยประสานงานกับสถานศึกษาบ้านห้วยแก้ว เพ่ือท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บ

ข้อมูลการวิจัย ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอนที่ไม่ใช่คณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 450 ฉบับ ได้กลับคืนมา 
จ านวน 432 ฉบับ จากนั้น คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 400 ฉบับ เพ่ือใช้
วิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติ ค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 
2. สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. สถิติที่ ใช้ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเป็นล าดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของ คณะกรรมการ

สถานศึกษา และครูผู้สอนที่ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

พบว่าตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.51 มีอายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.70 รองลงมาคืออายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.20 ระดับการศึกษาพบว่า จบปริญญาตรี
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.80 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าที่เป็น ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือ
คณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.90 
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ส่วนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 11 -15 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.50
รองลงมาคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.70 และน้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.20 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพ้ืนฐานของระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา 

จ าแนกตามรายด้าน และในภาพรวม (n =400) 
 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย x   
 ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (X1) 4.45 0.42 มาก 
 ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (X2) 4.36 0.43 มาก 
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3) 4.46 0.43 มาก 
 ด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (X4) 4.41 0.53 มาก 
 รวม 4.42 0.45 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า  

ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.38  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41  

ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.36 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43  

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.46 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 

 ด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพ้ืนฐานของระดับประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

..DS
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา จ าแนกตามรายด้าน 
และโดยภาพรวม (n =400) 

 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย x   
 ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (Y1) 4.44 0.48 มาก 
 ด้านการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก (Y2) 4.46 0.40 มาก 
 ด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาสถานศึกษา (Y3) 4.41 0.47 มาก 
 ด้านการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (Y4) 4.37 0.42 มาก 

รวม 4.42 0.44 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า 

ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.48 

ด้านการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.40 

ด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาสถานศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 

ด้านการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..DS
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ตารางที ่3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ สถานศึกษา  
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (n= 400) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่  3  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .493)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของ  
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 

.200–.970  
คู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์กับด้านการแก้ปัญหา

ภายในสถานศึกษา ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์กับด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาสถานศึกษา ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา กับด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์กับ  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .970, .889, .874 
ตามล าดับ )  

ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้นกับด้านการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาสถานศึกษากับด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาและด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์กับด้านการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.200, .201, 
.224 ตามล าดับ ) 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก (x= 4.42) ผู้วิจัยเห็นว่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
กระบวนการรับสมัครและจัดหาบุคลากร ที่มีการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถ มี
มาตรฐานที่ระบุและก าหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับอุไร พันธ์ไพโรจน์ (2545) ศึกษา เรื่อง การ
บริการงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา กลุ่มที่  18 สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน 6 ด้าน คือ การวางแผนบุคลากร การสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร การธ ารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 X  Y  

ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (X1) 1 .611** .553** .494** .764** .309** .077 .279** .785** .487** 
ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (X2) .527** 1 .706** .503** .604** .568** .248** .397** .824** .598** 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3) .550** .623** 1 .642** .485** .434** .300** .353** .860** .518** 
ด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (X4) .509** .550** .605** 1 .738** .364** .281** .200** .840** .543** 
ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (Y1) .717** .527** .400** .553** 1 .481** .393** .333** .798** .754** 
ด้านการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก (Y2) .300** .277** .239** .237** .440** 1 .621** .455** .497** .830** 
ด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาสถานศึกษา (Y3) .788** .889** .227** .281** .225** .567* 1 .368** .278** .790** 
ด้านการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (Y4) .224** .970** .262** .283* .200** .347** .568** 1 .356** .670** 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา (X ) .755** .777** .845** .874** .658** .312** .201** .255** 1 .649** 
ด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา (Y ) .442** .297** .374** .426** .660** .818** .791** .669** .493** 1 

 

tot tot

tot

tot
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บุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และสอดคล้องกับ สุพัตรา ธัญน้อม (2545) ศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาสถานศึกษาลาซาล ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของ
ครูสถานศึกษาลาซาลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาลาซาล ใน 4 ด้าน คือ การ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาลาซาล อยู่ในระดับดีมาก  

2. ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในระดับมาก (x= 4.42) ผู้วิจัยเห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิดจากผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและให้ความส าคัญด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สอดคล้อง พิมพรรณ สุริโย (2551)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเทศบาล  
พบว่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทรงยศ แก้วมงคล (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริการงานวิชาการของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  ความคิดเห็นของ
บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการงานวิชาการของ
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรุณา ภู่มะลิ และ
คณะ (2557) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด เล็ก ใน
ภาคตะวันออก พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

3. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .493) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่ง
ส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องท าให้ทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ เพราะหากใน
สถานศึกษามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพก็จะสร้างงานที่มีคุณภาพท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิผลมากขึ้นขัดแย้งกับ ฐานิตา อ่วมฉิม (2557) ศึกษา เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 เกี ่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ น าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแสวงหาการสร้างรูปแบบในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารให้มีประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาทรัพยากรให้เก่ง ดี และมีความสุขในการ
ท างาน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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2. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษาต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนา

สถานศึกษาต่อไป 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา 
 

ENVIRONMENTAL ANALYSIS FOR COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE DRUGSTORE 
BUSINESS 

 
ศีลจิต อินทรพงษ์1 อัศวิทย ์อิทธิภูริพัฒน์2 เสรี วงษ์มณฑา3 และ ภญิญุภา เปลี่ยนบางช้าง 4 

Silachit Intharapong1 Ussawit Ittipuriphat2 Seri Wongmonta3 and Pinyupa Plianbangchang 4 

 
1 หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ 

2 อาจารย์ประจ าคณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร กรุงเทพมหานคร 
3 อาจารย์ประจ าคณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร  กรุงเทพมหานคร 
4 อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของของธุรกิจร้านยาใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต และศึกษาปัจจัยการแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา โดยการวิจัยแบบผสานวิธี 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมาจากองค์กรของรัฐ และองค์กรวิชาชีพ 9 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์แก่นสาระ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาแผน
ปัจจุบัน จ านวน 848 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา 
 ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของภาครัฐในการให้สิทธิการรักษาพ้ืนฐานในระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า อัตราการเหมาจ่ายรายหัว และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีผลต่อสภาวะการลงทุน 
อย่างไรก็ตามธุรกิจร้านยายังเติบโตได้ ในขณะที่อุปสรรคในการลงทุนเกิดจาก กฎหมาย และการ
บังคับใช้กฎหมายไม่รัดกุม และขาดแคลนเภสัชกรในร้านยา สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของ
ของธุรกิจร้านยาประกอบด้วย 1) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 2) อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
3) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 4) ผู้แข่งขันรายใหม่ 5) สินค้าทดแทน มีผลต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธุรกิจร้านยา 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the current competitive environment 
of existing drug stores and future competitive environment trend from the 
environment scanning, understanding industrial competitive factors. As such, the 
mixed-method approach was adopted as this research’s methodology. Qualitative 
methods, the nine interviewed were selected from data providers of government 
bodies and Association of Thai Professional and analyzed data by thematic analysis. 
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Quantitative methods, Samples were selected in 848 Community pharmacists. 
Descriptive statistics were used to describe the data in a study. 
 The research finding indicated that government’s policy of providing 
preferential treatment based on Universal Health Coverage Schemes, Capital payment 
and Gross domestic product affected investment. While society’s health care need 
drove drug store business to grow, the number of pharmacists failed to catch up and 
investment was deterred by laws. In conclusion, the competitive environment in 
drugstore business, 1) the bargaining power of buyers 2) the bargaining power of 
suppliers 3) the rivalry among existing competitors 4) the threats of new entrants and 
5) the threat of substitute products or service can have an impact on the competitive 
advantage in drugstore business. 
 
ค าส าคัญ 
 สภาวะแวดล้อม ความได้เปรียบในการแข่งขัน ร้านยา 
 
Keywords 

   Business Environment, Competitive Advantages, Drugstore   
 

ความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจร้านยาถือเป็นการธุรกิจค้าปลีก (Retailing) ประเภทหนึ่งจากการที่มีการน าทักษะ 
รูปแบบการท าธุรกิจ และการแข่งขันในแบบเดียวกันกับร้านค้าปลีกมาใช้ (Annie, 2003) เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบยอดจ าหน่ายยาในร้านยาโดยรวมของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2557 มี
แนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยพบว่า มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เท่าตัว หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 11,360 ล้าน
บาท ใน พ.ศ. 2544 เพ่ิมขึ้นเป็น 29,200 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2557 แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนยอด
จ าหน่ายในร้านยาเทียบกับมูลค่ายาโดยรวมพบว่า มีสัดส่วนที่ลดลงจากร้อยละ 33 ใน พ.ศ. 2544 
เหลือร้อยละ 21.5 ใน พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่า อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านยามีการขยายตัวที่
น้อยกว่ า เมื่ อ เทียบกับ อุตสาหกรรมยา (Institute for Health Care Informative Company 
Thailand, 2014) 
 ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านสถิติการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ร้านยาใน พ.ศ. 2539 มีสถานที่ขายยารวม 9,870 ร้าน ในขณะที่ พ.ศ. 2556 มีจ านวนสถานที่ขายยารวม 
15,947 ร้าน (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) หรือมีการเพ่ิมขึ้นของร้านยาถึงร้อยละ 
61.6 ภายในเวลา 17 ปี เมื่อพิจารณาร่วมกับยอดขายในส่วนของร้านยาจากข้างต้นจะพบว่า ปริมาณ
ร้านยาที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกิดสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านยาที่เพ่ิมขึ้น จากการดึงส่วนแบ่งทาง
การตลาดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  
 เมื่อธุรกิจร้านยากลับเติบโตลดลงในขณะที่มีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนร้านยา ท าให้มูลค่าขาย
เฉลี่ยต่อร้านมีจ านวนลดลง ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้น 
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ดังนั้นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของของธุรกิจร้านยา เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงข้างต้น จะน ามาสู่การสร้างความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ร้านยาได้ 
งานวิจัยนี้จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน 
และแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต โดยศึกษาในส่วนของ การติดตามเพ่ือ
ประเมินข้อมูลจากสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) (Wheelene & Hunger, 2008) 
ท าการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันเพ่ือการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Competitive Analysis for 
Strategic Management) โดยใช้แรงผลักดันในการแข่งขัน (Competitive forces) ของ Porter 
(1980) หรือปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Industry Competitive Factor) เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในธุรกิจร้านยาในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน และแนวโน้มสภาวะแวดล้อมในอนาคตดียิ่งข้ึน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาวะ
แวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคตเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
ร้านยาเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจร้านยา 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้แบบแผนเชิงอธิบาย คือ วิธีการวิจัยทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกผู้ ให้ข้อมูลโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจาก องค์กรของรัฐ และองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน 
จ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภาเภสัชกรรม ผู้แทนนายกเภสัชกรรมสมาคม เภสัชกรช านาญการ
โครงการพัฒนาร้านยา นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
นักวิชาการร้านยาส่วนบุคคล กรรมการผู้จัดการร้านยาเครือข่าย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากร้านยาที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 - มกราคม พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงร่าง ซึ่งประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และวิเคราะห์หาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) 
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การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาแผนปัจจุบัน 
(ขย.1) ซึ่งมีเภสัชกรควบคุมการขายยาทั้งหมดในประเทศไทย จ านวน 12,123 ร้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา , 2556) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
ด้วยโปรแกรม  G*Power 3 ตามวิธีของ  Faul et al. (2007) อ้างในพูลพงศ์ สุขสว่าง  (2556) 
ก าหนดให้ Chi-square test-Goodness of Fit เป็นค่าสถิติทดสอบ ขนาดอิทธิพล (Effect Size) 
เท่ากับ 0.5 ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับนัยส าคัญ (α err prob) 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (Power of 
test, 1-β err prob) 0.95 จ านวนตัวแปรสังเกตได้ (Number of Observed Variable) จ านวน 25 
ตัวแปร ผลการค านวณพบว่า ค่าองศาอิสระของโมเดล (Degree of freedom for independent 
model) เท่ากับ 325 การแจกแจงแบบ Noncentrality parameter λ เท่ากับ 94.50 ค่า Critical 
Chi-square = 368.0416 ท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (Total sample size) = 378 ค่าอ านาจการ
ทดสอบ (Actual power) = 0.95 ค านวณตัวอย่างเพ่ิม ในกรณีไม่มีการตอบกลับ และกรอก
แบบสอบถามไม่ครบถ้วนอีกหนึ่งเท่าของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงท าการส่งแบบสอบถามทั้งสิ้น 
จ านวน 848 ฉบับ ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสอบถาม
ที่มีความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ค่าครอนบัค อัลฟ่า 
(Chronbach’s alpha) มีค่า 0.752 ลงรหัส บันทึกข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  

  
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาวะแวดล้อม (Environmental scanning) ทางการแข่งขันของธุรกิจร้าน
ยาในปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวการณ์การลงทุนของธุรกิจร้านยา ประกอบด้วย  
  1.1 นโยบายของภาครัฐในการให้สิทธิการรักษาพ้ืนฐานในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ท าให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น ดังนั้นมูลค่าในภาคส่วนของร้านยาจึงลดลง 
  1.2 อัตราการเหมาจ่ายรายหัว  (Capitation Payment) ของส านักงานหลักประกัน

สุขภาพที่เพ่ิมขึ้น ท าให้โรงพยาบาลของภาครัฐมีเงินทุนในการให้บริการที่ดีข้ึน ประชาชนจึงเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลได้มากข้ึน  

  1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) ของประเทศ 
จากการที่ GDP เป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้วัดข้อมูลในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องในการใช้จ่าย
ของประชาชน ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจร้านยาจึงต้องท าการประเมิน GDP ร่วมด้วย  

2. การเติบโตของธุรกิจร้านยา ธุรกิจร้านยามีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงดึงดูดนัก
ลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจาก 

 2.1 ประชาชนมีก าลังซื้อ (Buying Power) เพ่ิมขึ้น รวมถึงให้ความใส่ใจด้านสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน ท าให้เลือกซ้ือยาต้นแบบ (Original) เพ่ิมข้ึน  
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 2.2 การเติบโตของธุรกิจร้านยาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนที่
เปลี่ยนไป ท าให้ร้านยาต้องปรับรายการสินค้า และการบริการให้เหมาะสม ร้านยาต้องจัดให้มีสินค้า
เพ่ิมข้ึน ทั้งท่ีเป็นยา และสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ 

 2.3 ธุรกิจร้านยาสามารถขยายตัวได้ จากการที่จ านวนร้านยาในประเทศไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการประชาชน  

 2.4 การเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ท าให้เกิดการลงทุนจาก
นักลงทุนต่างชาติ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 3. ด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้าน 
ขย.1 มีอุปสรรค ดังนี้  

 3.1 ประชาชนไม่ตระหนักถึงความแตกต่างของร้านยาที่มีเภสัชกร และไม่มีเภสัชกร จึง
สนับสนุนการให้บริการในร้านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากราคายาท่ีถูกกว่า 

 3.2 สภาวิชาชีพไม่สามารถผลักดันนโยบายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และความได้เปรียบ
แก่เภสัชกรชุมชนได้ จากการที่ร้านยาไม่มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติการจริง 

 3.3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการควบคุม ดูแล และบังคับใช้กฎหมายคือ องค์การ
อาหารและยา สภาเภสัชกรรม และสาธารณสุขจังหวัด ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

3.4 ผู้มีหน้าที่ด้านการควบคุม ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย เกิดจากกระบวนการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่แทนคณะกรรมการอาหารและยาตามต าแหน่ง ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติ จึงท า
ให้เกิดปัญหาจากการขาดระบบธรรมาภิบาล 

 3.5 กฎหมาย และบทลงโทษ ไม่รุนแรง แนวทางการบังคับใช้ไม่แน่ชัด เช่น การท าบัญชี
ยา การก าหนดเวลาปฎิบัติการของเภสัชกร และการจ าหน่ายยาควบคุมพิเศษ ท าให้ผู้ประกอบการ
ร้านยาไม่เหน็ความส าคัญในการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

 3.6 การให้บริการในร้านยาประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีข้อจ ากัดในการเข้า
ใช้บริการ แต่เภสัชกรผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานด้านจริยธรรม (Ethics) ในการประกอบ
วิชาชีพ 
 4. ด้านการขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้าน ขย.1 เกิดได้จากหลายสาเหตุ
ประกอบด้วย  

 4.1 ขาดการติดตาม และการบันทึกข้อมูลที่แน่ชัดว่า เภสัชกรในประเทศมีไม่เพียงพอ
จริงหรือไม่ ส่วนหนึ่งอาจไม่อยู่ในวิชาชีพ หรือเกิดการกระจุกตัวอยู่ในบางสายงาน 

 4.2 ภาคการศึกษาผลิตเภสัชกรตามหลักอุปสงค์อุปทาน หรือตามความต้องการของ
ผู้เรียน การผลิตเภสัชกรชุมชนจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 4.3 โครงการลูกหลานร้านยาไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่สามารถผลิตเภสัชกรชุมชนเพ่ิมขึ้น
ได้ เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรลูกหลานร้านยาอาจไม่เหมาะสม ไม่
รัดกุมเพียงพอ เมื่อจบการศึกษาไม่สามารถบังคับให้กลับไปปฏิบัติการในร้านยาของตนเองได้ 

 4.4 นักศึกษาที่จบการศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถสอบผ่านการวัดความรู้พ้ืนฐาน หรือ
สอบใบประกอบโรคศิลปะได้ จึงไม่สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ตามกฎหมาย ท าให้ภาครัฐ
เกิดการสูญเสียโอกาสจากการมีต้นทุนในการสนับสนุนการศึกษา แต่ไม่สามารถผลิตเภสัชกรได้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

54 

 4.5 ระบบการศึกษาไม่ช่วยให้นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาประกอบวิชาชีพในร้านยา
   4.6 ในการจัดการเรียนการสอนผ่านการฝึกงาน เภสัชกรประจ าแหล่งฝึกงานร้านยาจึง
ควรได้รับการรับรอง (Certify) เพ่ือให้การสอนมีคุณภาพตามหลักวิชาการ ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
มหาวิทยาลัย 

 4.7 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนไม่เห็นความส าคัญในการดูแล และคุ้มครอง
ประชาชนประชาชน สภาเภสัชกรรมจึงควรส่งเสริมบทบาทเหล่านี้ในเภสัชกรชุมชน 

 4.8 ลักษณะงานในร้านยาไม่สร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น มีการบริหารงานแบบ
ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ขาดความก้าวหน้าในร้านยาเดี่ยว ร้านยาเครือข่าย และร้านยา
เอกสิทธิ์มีแรงกดดันสูง จึงมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธุรกิจร้านยา โดยใช้แรงผลักดันในการแข่งขันของ Porter (1980)  

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพ้ืนฐานด้านประชากรศาสตร์พบว่า แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่
ได้รับการส่งกลับจ านวน 277 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของจ านวนแบบสอบถามที่ถึงมือผู้รับจ านวน 
848 ฉบับ ซึ่งผู้ตอบส่วนใหญ่มาจากร้านยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เพศหญิง กลุ่ม
อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ด าเนินกิจการร้านยาครึ่งปี-10 ปี มี
ต าแหน่งเป็นเจ้าของร้าน สถานภาพการท างานในร้านยาปฏิบัติงานตลอดเวลาเปิดท าการ ประเภท
ร้านยาเดี่ยว จ านวนผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน 1-50 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 100,000 
บาท และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการรับรองคุณภาพร้านยา  

จากการตอบแบบสอบถามของเภสัชกรชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้จ านวน 5 ตัวแปร จัดล าดับตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ คือ 1) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 2) อ านาจ
ต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 3) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 4) ผู้แข่งขันรายใหม่ 5) สินค้า
ทดแทน ดังนี้ 

1. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยาในภาพรวม
ระดับมาก เกิดจาก 

 1.1 อ านาจที่ผู้บริโภคเลือกซื้อยาในโรคทั่วไป (Common disease) จะเพ่ิมขึ้น เพราะ
ความสะดวกสบาย ความเป็นอิสระในการคัดเลือกสินค้า 

1.2 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อเพ่ิมขึ้น จากอ านาจทางการตลาด (Marketing power) และ
ช่องทางการให้บริการ คือ เกิดการแชร์ข้อมูลกันได้ ผ่านทาง สังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ไลน์ 
เฟสบุ๊ค อินเตอร์เนต ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีข้อมูลที่จะไปต่อรองกับผู้จ าหน่าย 

1.3 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อด้านการเลือกซื้อบริการด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการ
แข่งขันของร้านยาจึงต้องเป็นเชิงวิชาการ  

1.4 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อเพ่ิมข้ึน เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการได้มากข้ึน 
จากจ านวนร้านยาที่เพ่ิมมากข้ึน 

1.5 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อข้ึนกับจ านวนลูกค้า 
1.6 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อข้ึนกับมลูค่าการซื้อ  
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2. อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้าน
ยามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เกิดจาก 

2.1 ก าลังซื้อ หรือปริมาณการสั่งซื้อที่มากจึงจะมีศักยภาพในการต่อรองราคากับ
บริษัทผู้ผลิต หรือผู้จ าหน่ายได้  
 2.2 ประเภทของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ จ าหน่าย จ าแนกออกเป็น  บริษัทผู้ผลิต
ภายในประเทศ (Local made) และบริษัทยาต้นแบบ หรือยาจากต่างประเทศ (Original) มักก าหนด
ราคายาชัดเจน ร้านยาเดี่ยวมีอ านาจการต่อรองน้อย  

2.3 ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ าหน่าย และผู้ซื้อ จะเพ่ิมอ านาจการต่อรอง
ราคา  

2.4 ชนิดของยา ยาที่ไม่สามารถทดแทนการรักษาด้วยยากลุ่มอ่ืนได้ ร้านยาจะมีอ านาจ
การต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตลดลง 

2.5 จ านวนบริษัทผู้ผลิตยา หรือจ านวนผู้จ าหน่ายยา บริษัทที่รับกระจายสินค้า 
(Distributer) 

2.6 ความต้องการของประชาชน ในการเรียกหาสินค้า หรือตราสินค้า  
3. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา มี

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เกิดจาก 
  3.1 การแข่งขันภายในการตลาดเภสัชภัณฑ์สามารถเติบโตได้ เนื่องจากประชาชนมี

ความต้องการใช้ยาจากร้านยา และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น 
3.2 ความรุนแรงของการแข่งขันเพ่ิมขึ้น และมีการใช้ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามร้านยาที่ไม่สามารถแข่งขันได้จะมีการปิดกิจการเพ่ิมข้ึน 
3.3 ร้านยาจะมีสัดส่วนของยาลดลง มีเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร และเวชส าอางเพ่ิมข้ึน  
3.4 ร้านยาที่เปิดใหม่มีความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น หากไม่สามารถปรับตัวเพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
3.5 ร้านยาส่วนบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะมีสภาพคล้ายร้านโชว์ห่วย ในขณะที่ร้าน

ยาเครือข่าย และร้านยาเอกสิทธิ์จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 4. ผู้แข่งขันรายใหม่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา มีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เกิดจาก 
 4.1 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
อย่างสมบูรณ์ ใน พ.ศ. 2558 จะท าให้มีการเคลื่อนย้ายการลงทุน โดยเฉพาะในบริการด้านสุขภาพถือ
เป็นสาขาบริการส าคัญ (Priority Integration Sector) ที่จะมีการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน
อาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจร้านยาที่เป็นกลุ่มทุนในประเทศ ท าให้เกิดการ
แข่งขันท่ีเข้มข้นยิ่งขึ้น  
 4.2 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่าง
เสรี ดังนั้นธุรกิจร้านยาของไทยจะได้รับผลจากการเคลื่อนย้ายของเภสัชกรไทยออกจากประเทศ และ
การที ่  เภสัชกรต่างชาติจะเข้ามาทดแทนเภสัชกรไทยในสายงานที่ขาดแคลนได้  
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5. สินค้าทดแทนส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา มีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เภสัชกรชุมชนระบุว่า จ านวนโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก และสิทธิในการรักษาขั้น
พ้ืนฐานมีผลต่อธุรกิจร้านยา ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า 

5.1 โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลินิก มีขีดจ ากัดในการให้บริการทั้งด้านจ านวน
บุคลากร และศักยภาพการบริการ จึงเป็นโอกาสที่ร้านยาจะขยายการให้บริการได ้

5.2 โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลินิก ให้การบริการคนละรูปแบบกับการบริการใน
ร้านยา โดยร้านยาให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวโดยเภสัชกร จึงท าให้สะดวก และรวดเร็ว
มากกว่า 

5.3 ลูกค้าของโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลินิก กับร้านยาเป็นลูกค้าคนละกลุ่ม โดย
ร้านยาให้การดูแลประชาชนในโรคพ้ืนฐาน ในขณะที่โรครุนแรง และเรื้อรัง ประชาชนจะเข้ารับบริการ
ที่โรงพยาบาล 
  
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้เป็นศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน  และ
แนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต  และศึกษาปัจจัยการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา โดยใช้แรงผลักดันในการแข่งขัน
ของ Porter (1980) เป็นกรอบแนวคิด 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน และ
แนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ 
บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ (2557) ดังนี้ 1) ธุรกิจร้านยามีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การเปิดเขตการค้า
เสรีท าให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเชิงการตลาด 2) 
ด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้าน ขย .1 มี
อุปสรรคคือ กฎหมาย และบทลงโทษไม่รุนแรง แนวทางการบังคับใช้ไม่แน่ชัด การมีเภสัชกร
ตลอดเวลาท าการเป็นจริงไม่ได้ในทางปฏิบัติ  ร้านยามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเชื่องช้า 
เนื่องจากติดขัดด้วยกฎหมายยาที่ล้าสมัย 3) ด้านการขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ยังคง
เป็นปัญหาส าหรับร้านยาเดี่ยว ร้านยาลูกโซ่มีศักยภาพในการติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่เปิดการ
เรียนการสอนสาขาเภสัชศาสตร์ เพ่ือรับนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเสนอ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพ่ือจูงใจในการท างาน และสอดคล้องกับ ทิพย์วิภา วงศ์นิจศีล และคณะ 
(2557) กล่าวว่า ภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ธุรกิจร้านยาในอนาคตเติบโตเพ่ิมขึ้น มีการ
แข่งขันที่สูง และภาพอนาคตที่ไม่ดีที่สุดคือ ปัญหาเภสัชกรแขวนป้าย ผู้บริโภคไม่เห็นความส าคัญของ
เภสัชกร 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม โดยใช้แรงผลักดันในการ
แข่งขันของ Porter (1980) จากแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการส่งกลับจ านวน 277 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของ
จ านวนแบบสอบถามที่ถึงมือผู้รับจ านวน 848 ฉบับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในขณะนั้นมีการน าเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติยาใหม่ ซึ่งจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เภสัชกรทั่วประเทศจึงร่วมกัน
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แสดงออกเพ่ือคัดค้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการด าเนินการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงท าให้ผลการตอบ
กลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์มีจ านวนเพียงพอต่อการวิเคราะห์ ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ 
ธรรมรส ช่างไม้งา (2543) พบว่า กลุ่มที่ได้รับแบบสอบถามทางไปรษณีย์มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 
34.40 และงานวิจัยของ จรินทร์ กองศรี (2535) พบว่า อัตราการตอบกลับในกลุ่มที่ได้รับการติดตาม
การตอบกลับมีมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ติดตามการตอบกลับ ในขณะที่ Edwards, et al. (2002) ศึกษา
ยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมอัตราการตอบกลับทางไปรษณีย์ พบว่า อัตราการตอบกลับสามารถเพ่ิมขึ้นได้ 2 
เท่า เมื่อสร้างแรงจูงใจด้านการเงิน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการติดตามการตอบกลับด้วยการโทรศัพท์ และสร้าง
แรงจูงใจในการตอบกลับเพ่ิมด้วยสิ่งตอบแทน จึงท าให้อัตราการตอบกลับเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้  
อย่างไรก็ตามอัตราการตอบกลับค่อนข้างต่ า อาจเกิดจากอคติจากการไม่ตอบสนอง (Non-Response 
Bias) มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง ดังนั้นจึงควรใช้วิจารณญาณในการขยายผลในการวิจัย (Generalization)  
 ปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อธุรกิจร้านยา ในเชิงปริมาณ พบว่า เภสัชกร
ชุมชนประจ าร้านยาแผนปัจจุบันระบุว่า ปัจจัยการแข่งขันประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร 
มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยาอยู่ในระดับมากทั้งหมด และพบว่า เมื่อจัดล าดับ
ตามระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 1) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 2) อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 3) 
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 4) ผู้แข่งขันรายใหม่ 5) สินค้าทดแทน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อ านาจ
ต่อรองของผู้ ซื้ อ  และอ านาจต่ อรองของผู้ จ าหน่ ายวั ตถุ ดิ บ เป็ น เศรษฐศาสตร์ จุ ลภาค 
(Microeconomics) คือ พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหน่วยย่อยที่กระทบต่อเภสัชกรชุมชนประจ า
ร้านยาแผนปัจจุบันได้ชัดเจนมากกว่าการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ผู้แข่งขันรายใหม่ และสินค้า
ทดแทน ในขณะที่ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ร้านยาให้ความสนใจใน
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) ซึ่งมีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา 
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา เช่น นโยบายของภาครัฐ
ในการให้สิทธิการรักษาพ้ืนฐานในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) การเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) และ
ด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
 ปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมทั้ง 4 ตัวแปร คือ 1) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 2) อ านาจ
ต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 3) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 4) ผู้แข่งขันรายใหม่ ผลการวิจัยใน
เชิงปริมาณ โดยเภสัชกรชุมชนประจ าร้านยาแผนปัจจุบันสอดคล้องกับผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ด้านสินค้าทดแทน เภสัชกรชุมชนประจ าร้านยาแผนปัจจุบันระบุว่า จ านวน
โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก และสิทธิในการรักษาขั้นพ้ืนฐานในโรงพยาบาลของรัฐมีผลต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจมาก แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และ
คลินิกไม่ใช่การบริการทดแทนของธุรกิจร้านยา เนื่องจากเป็นการให้บริการคนละรูปแบบ และลูกค้า
คนละกลุ่ม สอดคล้องกับ บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ (2557) ร้านยาก็ยังคงเป็นแหล่งส าคัญที่ประชาชนเลือกใช้
บริการ โรงพยาบาลไม่ได้เป็นบริการทดแทนส าหรับลูกค้าเป้าหมายของร้านยา เนื่องจากปัจจัยด้านค่า
รักษาพยาบาล และการกระจายตัวในแหล่งชุมชนก็ยังคงน้อย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคตามท าเลที่ตั้งอาจส่งผลให้เภสัชกรชุมชนมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เชี่ยวชาญ เช่น หากเป็น
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใกล้ โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลินิก หรือผู้บริโภคที่อยู่ในต่างจังหวั ด ไม่มี
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ข้อจ ากัดมากเรื่องเวลาในการรับบริการจะเลือกใช้สิทธิในการรักษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในเมือง และมีก าลังซื้อ ซึ่งจะต้องการการบริการที่สะดวก รวดเร็วที่ร้านยามากกว่า  
 ปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้าน
ยา สอดคล้องกับ Metts (2007) กล่าวว่า ประสิทธิผลของบริษัทในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ประกอบการร้านยาต้องมีการประเมิน
สถานการณ์การแข่งขันของตนเองกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานภาพของร้าน
ยา ณ ขณะนั้นว่า อยู่ในสภาวะที่ยังสามารถแข่งขันกับร้านยาอ่ืนได้หรือไม่ และวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่
จะน ามาปรับปรุงร้าน หรือวิเคราะห์จุดแข็งเพ่ือพัฒนาให้ธุรกิจร้านยามีความแข็งแรง สามารถสู้กับ
ร้านยาอ่ืนได้ รวมถึงหาโอกาสที่ยังอยู่เพ่ือปรับปรุงให้ธุรกิจร้านยาของตนเองมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันยิ่งข้ึนต่อไป ผู้วิจัยจึงน าเสนอสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน และ
แนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต ดังภาพที่ 1
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ภาพที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านยา 
  

อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 
1) ก าลังซื้อของร้านยาที่มากจึงจะมีศักยภาพในการ
ต่อรองราคา 
2) ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ าหน่าย 
และร้านยาที่นานจะเพิ่มอ านาจการต่อรองได้ 
3) ชนิดของยา ยาที่ไม่สามารถทดแทนการรักษา
ด้วยยากลุ่มอื่นได้จะมีอ านาจการต่อรองลดลง 
4) จ านวนบริษัทผู้ผลิตยา หรือจ านวนผู้จ าหน่ายยา 
5) ความต้องการของประชาชน 

อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
1) อ านาจที่ผู้บริโภคเลือกซื้อยาในโรคทั่วไปจะ
เพิ่มขึ้น เพราะความสะดวกสบาย ความเป็นอิสระ  
2) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อเพิ่มขึ้น จากอ านาจทาง
การตลาด คือ เกิดการแชร์ข้อมูลกันได้  
3) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อด้านการเลือกซื้อบริการ
ด้านวิชาการเพิ่มขึ้น 
4) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อข้ึนกับจ านวนลูกค้า 
5) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อข้ึนกับมูลค่าการซื้อ 
 
 
                         
 

ผู้แข่งขันรายใหม ่
1) AEC จะท าให้กลุ่มทุนต่างประเทศขยายการลงทุน
ในธุรกิจร้านยาเพิ่มขึ้น  
2) การเคลื่อนย้ายแรงงานในวิชาชีพเภสัชกรรม (MRA) 
3) โอกาสในการลงทุนเกิดจาก 
 3.1 ร้านยาใหม่ต้องเป็นร้านคุณภาพจะสร้างความ
ได้เปรียบให้กลุ่มทุนต่างประเทศ  
 3.2 มีการเพิ่มขึ้นของบริษัทผู้ผลิต ท าให้ร้านยามี
ทางเลือกในการซื้อสินค้าบริษัทผู้ผลิต 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
1) การแข่งขันในตลาดเภสัชภัณฑ์สามารถเติบโตได้  
2) ความรุนแรงของการแข่งขันเพิ่มขึ้น และมีการใช้
ยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น จากจ านวนคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้น 
3) มีสัดส่วนของยาลดลง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ อาหารเสริม เวชส าอางค์เพิ่มขึ้น  
4) แนวโน้มการแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้นจาก AEC 
5) ร้านยาส่วนบุคคลมีสภาพคล้ายโชว์ห่วย ร้านยา
เครือข่าย และร้านยาเอกสิทธิ์จะขยายกิจการ
เพิ่มขึ้น 

Threats of new entrants 

Bargaining Power of  
Buyers 

Rivalry among existing  
Competitors 

สินค้าทดแทน 
โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลนิิกไม่ใช่การบริการทดแทนของธุรกิจร้านยา เนื่องจาก 
1) มีขีดจ ากัดในการให้บริการทั้งด้านจ านวน และศักยภาพการบริการ  
2) การให้การบริการคนละรูปแบบกับการบริการในร้านยา  
3) ลูกค้าของโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลินิกเป็นลูกค้าคนละกลุ่มกับร้านยา โดยร้านยาให้การดูแล
ประชาชนในโรคพื้นฐาน ในขณะที่โรครุนแรง และเรื้อรัง ประชาชนจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล 

Threat of Substitute  
Products or services 

Bargaining power of  
Suppliers 
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 ดังนั้น เพ่ือให้ธุรกิจร้านยาในโลกยุคโลกาภิวัตน์สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ธุรกิจร้านยาจึงมีความจ าเป็น ต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และตอบสนอง
ทันต่อความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง (Emergent change) Alvin Toffler (1981) กล่าวว่า องค์กร
ต้องระบุสภาวะวิกฤติท่ีมีความรุนแรงได้อย่างรวดเร็วทั้งเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะ
น ามาสู่องค์ประกอบใหม่ในการจัดการโดยบังคับให้ผู้บริหารมีความกังวลต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่
คุ้นเคยท่ีจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วมากขึ้นในเวลาที่น้อยที่สุด 

ธุรกิจร้านยาจึงควรปรับตัวให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการ
แข่งขันด้านสภาวการณ์การลงทุน จากการที่ธุรกิจร้านยามีแนวโน้มเติบโตได้ และมีปัจจัยทั้งภายใน 
และภายนอกที่ท าให้ร้านยาต้องปรับตัวต่อสภาวะการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการร้านยาที่
สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ 
นอกจากนี้สมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมต่างๆ ควรชี้แนะแนวทางแก่ผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความ
สุ่มเสี่ยงต่อการปรับตัว เช่น ร้านยาเดี่ยว ให้รับรู้ และเกิดการเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของความเป็น
วิชาชีพเภสัชกรรม และการท าธุรกิจที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตได้ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสมาคมวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านยา
ควรประเมินสภาวะแวดล้อมของธุรกิจรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุน
ให้ธุรกิจร้านยาสามารถปรับตัว สร้างศักยภาพในการด าเนินกิจการ และการให้บริการประชาชน 
โดยเฉพาะร้านยาเดี่ยวที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อมในการแข่งขันสูง ให้สามารถอยู่รอดได้ เพ่ือ
ความมั่นคงในระบบกระจายยาของประเทศ  
 2. ผู้ประกอบธุรกิจร้านยาควรประเมินสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ พิจารณาการแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และลดความเสี่ยง รวมถึงหาโอกาสจึงสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่ธุรกิจได้ 
 3. หน่วยงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล และบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วย 
คณะกรรมการอาหารและยา สภาเภสัชกรรม และสาธารณสุขจังหวัด ควรบูรณาการการท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด สร้างความเป็นธรรมให้กับร้านยาที่ประกอบกิจการโดยสุจริต 
 4. ภาคการศึกษาควรผลิตเภสัชกรตามสายงานที่ขาดแคลน เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 5. สภาเภสัชกรรมควรหาวิธีการในการส ารวจจ านวนเภสัชกร เพ่ือให้เกิดการวางนโยบายด้าน
อัตราก าลังของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6. การพิจารณาสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา จะน าไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศในการท า
ธุรกิจต่อไป 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้า 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความ พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
สมมติฐานคือค่าไคสแควร์ (Chi–Square)  
 ผลการวิจัย  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 78.8 จ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง
โดยส่วนใหญ่ซื้อจ านวน 1 ชิ้น ร้อยละ 46.0 เหตุผลในการซื้อเพราะราคาเหมาะสมกับปริมาณ ร้อยละ 52.3 
ชอบซื้อสินค้า OTOP จากแหล่งงานแสดงสินค้า OTOP เช่น เมืองทองธานี ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 80.0 
และส่วนใหญ่ซื้อสินค้า OTOP ประเภทขนมต่างๆ /ของหวานบ่อยที่สุด ร้อยละ 42.5 
 2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านจ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP และด้าน
ประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
เหตุผลในการซื้อมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to study Behaviors and Consumer’s Satisfaction Towards 
One Tambon One Product  (OTOP) In Bang-Kroey  Sub-District, Nonthaburi Province. 
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The objectives of this research were products’ consumers, and their satisfaction on 
marketing mix in Bang-Kroey Sub-District, Nonthaburi Province, Ratchaphruek College. 
400 samples were distributed a set of questionnaire. The descriptive statistics, 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square were applied to 
analyzed data. 
 Findings: 
 1. In the aspect of consuming behavior of the  respondents, their frequency 
of  purchasing OTOP products was less than two times a month (78.8%), and each 
purchase was only one piece (46.0%). 52.3% of the respondents purchased OTOP 
products because of their reasonable prices, and preference in OTOP from OTOP 
product exhibition center such as Muengthongthani or supermarkets (80.0%). Most 
often, most respondents bought confectionery and sweets (42.5%)  
 2. The consumers’ satisfaction towards the marketing mix of OTOP was 
significantly related to the OTOP consuming behavior in the aspect of the amount of 
purchase and frequency of purchase at the level of .00. In addition, the relationship 
of the reasons of purchase was statistically significant.  
 
ค าส าคัญ   
 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 
Keywords 
 Consumer behavior Consumer Satisfaction One Tambon One Product (OTOP) 
 
ความส าคัญของปัญหา 
              นโยบายของภาครัฐมีการส่ง เสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั่วประเทศภายใต้โครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP ที่จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายหลัก
ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้า จังหวัดนนทบุรีมีสินค้า ในโครงการ หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์มากกว่า 4,147 รายการ (ไทยต าบลดอทคอม, 2555) ปัจจุบันการตลาดของสินค้า 
OTOP จะมีการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานต่างๆ  เช่น OTOP City สินค้า OTOP ระดับจังหวัด 
OTOP ระดับภูมิภาค หรือร้านค้าที่อยู่ในศูนย์สินค้าอ่ืนใน Plaza มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต (ที่มา:http://www.thaitambon.com/OTOP/info/Info1A.htm ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556) 
ผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจสินค้าที่มีความจ าเป็นในขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น  เนื่องจากพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมีราคาค่อนข้างสูง ท าให้มีผู้บริโภคใช้เฉพาะกลุ่มคือกลุ่ม
นิยมซื้อสินค้าบริโภคเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น แต่ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้ขยายสู่วงกว้างคือใช้ได้ทุก
ฤดูกาลทุกเพศทุกวัยและบางกลุ่มถือเป็นการบริโภคที่ต้องใช้ประจ าวัน ท าให้ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ประกอบกับผู้ผลิตได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง

http://www.thaitambon.com/OTOP/info/Info1A.htm
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ต่อเนื่อง แม้ว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภค จะนิยมมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่ งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แต่ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้ส่งผลกระทบให้ตลาดมีการขยายตัวไม่มากนัก 
ท าให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้นผู้ผลิตจึงจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด เพ่ือรักษา
และขยายส่วนแบ่งการตลาดไว้ จากความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขต
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี มีพฤติกรรมอย่างไร 

 2. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขต
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชาชนที่บริโภคสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากประชาชนที่บริโภค
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งใช้สูตรค านวณหาขนาด
ตัวอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากร ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   แบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ที่ก าหนดไว้เป็นโครงสร้างให้ครอบคลุมหัวข้อที่
ต้องการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส ซึ่งเป็นแบบปลายปิด (Close-
end) แบบมีให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous choices) แบบมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices)  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเป็นแบบปลายปิด (Close-end) แบบมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple 
choices) และแบบปลายเปิด (Open-end) โดยถามเกี่ยวกับความถี่ในการซื้อ จ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง 
เหตุผลในการซื้อ ชอบซื้อสินค้า OTOP จากแหล่งใด และสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยท่ีสุด 
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  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด
แบบ Likert Scale ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉลี่ยมาแปลระดับตามเกณฑ์การประเมิน 

 3. การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สถิติที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง

จะใช้อธิบาย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วน
ประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสถิติทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square)  
  
ผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน อาชีพ 
และสถานภาพสมรส ที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ จ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง เหตุผลในการซื้อ ชอบซื้อสินค้า 
OTOP จากแหล่งใด และสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยท่ีสุด  

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
n=400 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 

2 Sig. 

1. ความถี่ในการซื้อ 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษาสูงสุด 
    - รายได้ 
    - อาชีพ 
    - สถานภาพสมรส 

 
5.938 
8.173 
9.865 
22.112 
2.749 
2.585 

 
     .051 
     .226 
     .043* 
     .001** 
     .840 
     .630 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
n=400 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

2 Sig. 

2. จ านวนสินค้าที่ซ้ือแต่ละครั้ง 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษาสูงสุด 
    - รายได ้
    - อาชีพ 
    - สถานภาพสมรส 

 
4.219 
8.537 
7.986 
35.174 
14.599 
2.219 

 
     .121 
     .201 
     .092 
     .000*** 
     .024* 
     .696 

3. เหตุผลในการซื้อ 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษาสูงสุด 
    - รายได ้
    - อาชีพ 
    - สถานภาพสมรส 

 
31.036 
9.710 
7.808 
15.137 
9.330 
15.761 

 
     .000** 
     .375 
     .252 
     .087 
     .407 
     .015* 

4. ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษาสูงสุด 
    - รายได ้
    - อาชีพ 
    - สถานภาพสมรส 

 
27.260 
55.905 
18.697 
28.575 
57.811 
34.088 

 
     .000*** 
     .000*** 
     .005** 
     .001** 
     .000*** 
     .000*** 

5. ประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษาสูงสุด 
    - รายได ้
    - อาชีพ 
    - สถานภาพสมรส 

 
22.463 
42.690 
26.989 
42.224 
54.319 
42.243 

 
     .001** 
     .001** 
     .008** 
     .001** 
     .000*** 
     .000*** 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
***  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .00 
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 จากตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า 

 1.1 ด้านเพศที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ด้านเหตุผลในการซื้อ ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .00 และด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  

 1.2 ด้านอายุที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และด้าน
ประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยท่ีสุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.3 ด้านระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์(OTOP) ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP ด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และด้านความถ่ีในการซื้อ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 1.4 ด้านรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้านจ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .00 และด้านความถี่ในการซื้อ ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP ด้านประเภทสินค้า OTOP ที่
ซ้ือบ่อยท่ีสุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.5 ด้านอาชีพที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(OTOP) ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP ด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และด้านจ านวนสินค้าที่ซ้ือแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 1.6 ด้านสถานภาพสมรสที่ต่างกันกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP และด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ด้านเหตุผลในการซื้อ มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง          
การตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

n=400 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

 

2 

 

Sig.   

1. ความถี่ในการซื้อ 140.291      .000*** 

2. จ านวนสินค้าที่ซ้ือแต่ละครั้ง 124.451      .000*** 

3. เหตุผลในการซื้อ 131.033      .010** 

4. ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP 266.153      .000*** 

5. ประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด 364.565      .000*** 
**  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
***  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .00 
 
 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์(OTOP) พบว่า ด้านความถ่ีในการซื้อ ด้านจ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง ด้านแหล่งที่ชอบซื้อ
สินค้า OTOP และด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .00 ส่วนด้านเหตุผลในการซื้อ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลการจากวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า  
  1. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ในเขตอ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากชุมชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือที่จะผลักดันสินค้า OTOP ให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รสดา เวษฎาพันธุ์ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา 
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OTOP ในเขตภาคกลางได้ใช้ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดที่ใช้ในการบ่งชี้
ศักยภาพของกลุ่มมีความเหมาะสมในการสะท้อนระดับศักยภาพการด าเนินธุรกิจได้ดีตามสมควร 
ปัจจัยที่ก าหนดระดับศักยภาพดังกล่าวคือการมีการวางแผนพัฒนากลุ่ม การมีความสัมพันธ์กับผู้ขาย
วัตถุดิบ การจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า และการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ตามแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจ 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
ซื้อน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน จ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้งโดยส่วนใหญ่ซื้อจ านวน 1 ชิ้น เหตุผลในการซื้อ
เพราะราคาเหมาะสมกับปริมาณ ชอบซื้อสินค้า OTOP จากแหล่งงานแสดงสินค้า OTOP เช่น เมืองทองธานี 
ห้างสรรพสินค้า และส่วนใหญ่ซื้อสินค้า OTOP ประเภทขนมต่างๆ /ของหวานบ่อยที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทอุปโภคและบริโภคที่หลากหลาย แต่อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงท า
ให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ (2554) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกซื้อเฉาก๊วยโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งละประมาณ 101 – 200 บาท มีเหตุผลในการซื้อ
สินค้า คือ บริโภคเอง ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนซื้อสินค้า แต่ส่วนน้อยมีการวางแผน มีการรับข้อมูล
ข่าวสารจากเพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักมากที่สุด ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในวันเสาร์ และส่วนใหญ่ซื้อสินค้าใน
ช่วงเวลาบ่าย 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ
สมรสที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านเหตุผล
ในการซื้อ ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP ด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด ด้านความถ่ีใน
การซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งซื้อขายสินค้า OTOP ที่ผลิตออกมาสอดคล้องกับความต้องการด้าน
พ้ืนฐานของผู้บริโภค เช่น อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน ผัก ผลไม้สดต่างๆ และของประดับตกแต่ง 
เป็นต้น ซึ่งหาซื้อได้ตามความต้องการและขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งเหตุผลในการซื้อ 
แหล่งที่ชอบ ประเภทสินค้า ความถี่ในการซื้อซึ่งมีความส าคัญต่อการที่จะพัฒนาให้สินค้าเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สพล มรรคไพบูลย์ (2546) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อายุ (ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร) ระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด (ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร) อาชีพ (ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์
อาหาร) และรายได้สุทธิต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดชลบุรี แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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 4. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านความถ่ีใน
การซื้อ ด้านจ านวนสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง ด้านแหล่งที่ชอบซื้อสินค้า OTOP และด้านประเภทสินค้า 
OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด และด้านเหตุผลในการซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สพล มรรคไพบูลย์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคและส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ทั้ง 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดชลบุรี  ในด้านความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร  
 5. ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดชลบุรี ในด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ผู้บริโภคจ่ายเพ่ือการซื้อผลิตภัณฑ์  
อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัด
ชลบุรี ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค สามารถเป็นข้อมูลน าไปก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนการตลาดที่จะจัดสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดให้เหมาะสม และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีการด าเนินการใน
ระดับมาก แต่มีแนวโน้มการด าเนินงานในระดับปานกลางถึงน้อย จึงต้องมีการพัฒนาทั้ง 4 ด้านให้
มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มากขึ้น 
นอกจากนั้นข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค สามารถเป็นข้อมูลน าไปก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
จัดท าแผนการตลาดที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่
จะเพ่ิมความถี่ และมูลค่าการซื้อ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นการพัฒนา
สินค้า OTOP ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป 
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พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี 
 

BEHAVIORAL STRATEGIES FOR LOSING WEIGHT AMONG UNDERGRADUATE  
STUDENTS IN NONTHABURI PROVINCE 

 
สมศักดิ์   ถิ่นขจ ีและพูลศักดิ์   พุม่วิเศษ 

Somsak   Tinkajee and Pulsak   Pumwiset 
 

มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบปิดของรัฐบาลและเอกชน จ านวน 8,365 คน 
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane = 398 คน ส่งแบบสอบถาม 420 ชุด คัดเลือกที่สมบูรณ์
ถูกต้อง 400 ชุด น ามาวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยหาค่าสถิติ
เชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเชิงอนุมาน 
t-test, F-test, Chi-square, Pearson’s Correlation Coefficient และ Regression ผลการวิจัยที่
ส าคัญสรุป ได้ดังนี ้
 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 89.0 มีเพียงร้อยละ 11.0 ที่มีโรค
ประจ าตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น  
 2. มีความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีทัศนคติต่อการลดความอ้วน
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีพฤติกรรมการลดความอ้วนอยู่ ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 38.2 
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ความเพียงพอของรายได้ และการมีสมาชิกในครอบครัว
ที่เป็นคนอ้วน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดความอ้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4. นักศึกษาที่มีเพศ และชั้นปีที่ศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการลดความอ้วนที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5. ปัจจัยน า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดความอ้วน ปัจจัยเอ้ือ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการลดความอ้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยเสริม มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการลดความอ้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. การวิเคราะห์การถดถอยของพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า ตัวแปรการได้รับการ
ตรวจรักษาที่เหมาะสม และการได้รับข้อมูลด้านการออกก าลังกายที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการลดความอ้วน และใช้พยากรณ์พฤติกรรมการลดความอ้วน ได้ โดยมีประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ร้อยละ 10.0 (R2 ที่ปรับแล้ว = 1.00 Constant = 34.149) 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study Obesity Causing Behavior of Bachelor’s 

degree students in Nonthaburi Province. The sample size selected by Taro Yamane 
was 398 students out of a total population of 8,365. Questionnaires were distributed 
to 420 students and 400 were completed. The questionnaires were analyzed in 
Frequencies  Mean ( X ) Percentages, Standard deviation (S.D.) t-test, F-test, Chi-square, 
Pearson’s Correlation Coefficient. 

 The results were as follows: 
 1.  The majority of students had no underlying diseases. (89%) 11% had 

underlying diseases, such as diabetic mellitus, heart diseases, hypertension and others 
diseases (such as allergic diseases).  

 2. The students knew about obesity at a moderate level of 47.5%., attitude 
about obesity was at a moderate level of 43.3%, Obesity Causing Behaviors of the 
students were at a moderate level of 38.2% 

 3. The relationship between Obesity Causing Behavior, gender, and sufficiency 
of income had a significant correlation at .05.  

 4. Differences in students’ gender and academic year correlated with significant 
differences in Obesity Causing Behavior at .05. 

5. Predisposing factors had no correlation with Obesity Causing Behavior; 
enabling factors had a significant correlation with Obesity Causing Behavior at .05 and 
reinforcing factors had a negative relationship with Obesity Causing Behavior at .05 

 6. Regression analysis: providing suitable places for treatment and ample 
opportunities for exercise correlates with a reduction in Obesity Causing Behaviors. 
Analysis predicts a 10% reduction in Obesity Causing Behaviors. R2 adjusted = 1.00 
Constant = 34.149 

 
ค าส าคัญ  

พฤติกรรมการลดความอ้วน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี 
 

Keywords  
Obesity Causing Behavior, Bachelor degeer student, Nonthaburi Province 

 
ความส าคัญของปัญหา 

โรคอ้วน (Obesity) เป็นปัญหาของหลายๆ ประเทศและก าลังเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก 
ที่หลาย ๆ ประเทศก าลังเผชิญปัญหาร่วมกัน เป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นและท าให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนลดต่ าลง องค์การอนามัยโลกได้รายงานในกลุ่มประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป 1.5 ล้านคน  
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มีน้ าหนักเกินโดยผู้ชายมากกว่า 200 ล้านคน ผู้หญิงมากกว่า 300 ล้านคน เป็นโรคอ้วน หรือ 1 ใน 10 
ของประชากรโลกที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วน และจะเสียชีวิตจากภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน
อย่างน้อย 2 – 8 ล้านคน/ปี และพบว่าภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของ
สาเหตุการตายของประชากรและเกิดโรคเรื้อรัง โดยร้อยละ 44 ของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 23 ของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ และร้อยละ 7 – 41 ของผู้ป่วยมะเร็ง มีปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ คือ ภาวการณ์มีน้ าหนักเกิน
และโรคอ้วน (WHO, 2011 อ้างถึงใน นฤมล   ตรีเพชรศรีอุไร และเดช เกตุฉ่ า, 2554) และองค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศไว้ในปี 2547 ว่าภาวะโภชนาการเกินก าลังมีการระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 
ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก และพบว่ากว่า 300 ล้านคนทั่วโลกก าลังเผชิญกับปัญหาโรค
อ้วนและมากกว่า 1,000 ล้านคน อยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน (นริสสา  พ่ึงโพสก, 2554)  ในประเทศไทย 
วัยรุ่นที่มารับการศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น (คลินิกเด็ก, 2558) 

ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้ความสนใจในรูปร่างทรวดทรงมากขึ้น โดยเฉพาะใน
สังคมวัยรุ่นที่นิยมให้มีรูปร่างร่างผอมบางเหมือนกับนางแบบในสื่อต่าง ๆ ท าให้วัยรุ่นแสวงหาวิธีการที่
จะมีรูปร่างผอม บางเหมือนกับดารา หรือนางแบบ ทั้ง ๆ ที่บางคนมิได้อ้วน แต่ต้องการลดน้ าหนักหรือ
ลดความอ้วนเพ่ือให้เป็นไปตามกระแส การลดน้ าหนักหรือลดความอ้วนมีหลากหลายวิธี บางวิธีแม้จะ
ท าให้น้ าหนักลดลงได้ แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การกินยาลดความอ้วน ท าให้บางรายต้อง
ประสบกับปัญหาสุขภาพ บางรายรุนแรงจนถึงกับเสียชีวิตก็มี การเลียนแบบดาราที่นิยมล้วงคอเพ่ือให้
อาเจียนอาหารออกมา เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อล้วงคออาเจียนเอาอาหารออกมาจนหมดแล้ว จะท าให้
ไม่อ้วน ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง (อุมาพร  สุทัศน์วรวุฒิ และคนอื่น ๆ, 2549) 

โรคอ้วน คือสภาวะที่ร่างกายมีน้ าหนักมากกว่า โดยมีการสะสมของไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ช่องท้อง 
และที่อ่ืน ๆ  ซึ่งวัดได้โดยค่าน้ าหนักมาตรฐาน ถ้ามีค่าเกินกว่า Percentile ที่ 90 ขึ้นไปถือว่าอ้วนหรือมี
ค่าดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัม/ตารางเมตรถือว่าเป็นโรคอ้วน (กรมอนามัย, 2558) 

พฤติกรรมวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ส่วนมากจะใช้วิธีการอดอาหาร ไม่ดื่มนม เมื่อหิวก็
รับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยและมักเป็นอาหารประเภทกรุบกรอบ อาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือ
ประทังความหิว มีการดื่มน้ าอัดลมบ้างแต่ไม่มีการออกก าลังกายที่เหมาะสม บางคนต้องใช้ยาลด
น้ าหนัก บางคนใช้วิธีดูดไขมันออกเพ่ือลดความอ้วน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพราะไขมันจะ
เกิดขึ้นมาทดแทนในระยะเวลาที่ไม่นาน บางคนต้องเสียชีวิตเพราะการดูดไขมัน บางรายใช้วิธีการ
ผ่าตัดกระเพาะอาหารให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือให้กินอาหารได้น้อย ซึ่งจะท าให้เกิดผลแทรกซ้อนติดตามมา 
จนเป็นข่าวปรากฏในสื่อมวลชนที่นักศึกษาไปดูดไขมันจากคลินิกเสริมความงามจนเสียชีวิต การได้
ทราบถึงพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงของนักศึกษาที่ใช้วิธีการลด
ความอ้วนที่ไม่เหมาะสม 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักศึกษามีพฤติกรรมการลดความอ้วนอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของนักศึกษา 
2. เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา 
3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการลด

ความอ้วนของนักศึกษา 
4. เพ่ือหาปัจจัยที่มีอ านาจการท านายพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลดความ
อ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาระบบปิดของรัฐบาลและเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี เพ่ือหาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาโดยจ าแนกข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน เพศ อายุ 
ชั้นปี น้ าหนัก ส่วนสูง เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา เพ่ือทราบถึงนักศึกษา
ที่มีค่าดัชนีมวลกาย BMI เกินมาตรฐาน เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาให้
ถูกต้องยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี เขตเหนือและเขตใต้ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 
นนทบุรี จ านวนรวม 8,365 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียนนักศึกษา ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2555 ทุกชั้นปี

ของสถาบันอุดมศึกษาระบบปิดซึ่งมีจ านวน 4 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ทั้งเขตเหนือและเขตใต้ 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จ านวนรวม 8,365 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตาราง ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามสถาบันและชั้นปี โดยการเทียบสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยวิธี Purposive 
Sampling 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
 

ล าดับที ่ สถาบัน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 3,282 158 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ 3,136 150 
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 879 41 
4 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1,070 51 
 รวม 8,365 400 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการลดความอ้วนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
1. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตามแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ใช้สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถาบัน 
ชั้นปีที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด แบบค าถามมีรายการให้เลือก และแบบเติมค าในช่องว่าง 

ส่วนที่ 2 ใช้สอบถามความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วน เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบค าถามมี
รายการให้เลือก (Multiple Choice Questions)  

ส่วนที่ 3 ใช้สอบถามพฤติกรรมการลดความอ้วน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ลักษณะการให้คะแนนจากแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับที่ 5 หมายถึง พฤติกรรมนั้นมากที่สุด, ระดับที่ 4 หมายถึง พฤติกรรมนั้นมาก, 
ระดับที่ 3 หมายถึง พฤติกรรมนั้นปานกลาง, ระดับที่ 2 หมายถึง พฤติกรรมนั้นน้อย และระดับที่ 1 
หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมนั้นเลย 

โดยมากที่สุด หมายถึงทุกวัน (ครบ 7 วัน) 
มาก หมายถึง    5 – 6 วันต่อสัปดาห์   ปานกลาง  หมายถึง 3 – 4 วันต่อสัปดาห์,  
น้อย หมายถึง   1 – 2 วันต่อสัปดาห์    ไม่มีเลย หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมนั้นเลย 

2. น าแบบสอบถามพฤติกรรมการลดความอ้วนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษา  และ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความตรง (Validity) และแก้ไขเนื้อหา ภาษาที่ใช้
เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานีที่มีบริบทใกล้เคียงกับสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดนนทบุรี จ านวน 50 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ .754 

4. น าแบบสอบถาม ที่ปรับแก้แล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่

อยู่ระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 
2. วางแผนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้โดยแยกตามสถาบัน ได้ แก่ 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ านวน 69 ชุด สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 162 ชุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุวรรณภูมิ นนทบุรี 146 ชุด และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 43 ชุด รวม 440 ชุด 

3. ด าเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยทีมผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย โดยใช้ข้อมูล
ตารางเรียนเพ่ือแจกแบบสอบถามตามห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 วัน 
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4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ถูกต้อง จ านวน 400 ชุด คงมี
แบบสอบถามที่ถูกตัดทิ้ง จ านวน 40 ชุด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.01 และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าฐานนิยม 

(Mode)  
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t – test ANOVA (Analysis of Vanience) ในกรณีพบว่าว่าค่าความ

แตกต่างเป็นรายกลุ่มเปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจัยรายกลุ่มโดยใช้ LSD Analysis 
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.2 อายุเฉลี่ยที่ 20.65 

ปี สังกัดสถาบันการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ร้อยละ 39.2 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 31.3 เมื่อพิจารณา
ถึงรายได้ พบว่า รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1,500 – 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.4 มีความพอเพียง
ของรายได้อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 70.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 89 มีโรค
ประจ าตัวร้อยละ 11 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ไมเกรน ได้รับบริการดูแล
จากแพทย์เป็นบางครั้ง ร้อยละ 54.8 ไม่เคยรับบริการ ร้อยละ 40.7 มีเพียงร้อยละ 4.5 ที่ได้รับการดูแล
จากแพทย์เป็นประจ า ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนอ้วน ร้อยละ 60.8 มีเพียงร้อยละ 39.2 ที่มีสมาชิก
ในครอบครัวเป็นคนอ้วน 

2. ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการลด
ความอ้วนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.5 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า ข้อที่
ตอบถูกต้องเกินร้อยละ 60 ได้แก่ ภาวะของโรคอ้วนคือบุคคลที่มีไขมันเกินก าหนดมาตรฐานโรคอ้วน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนเป็นปัญหา
สุขภาพของคนไทย 

2.1 ทัศนคติเกี่ยวกับการลดความอ้วน กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการลดความ
อ้วนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 43.3  

3. ปัจจัยเอ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด คือ ความพึงพอใจในค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสุขภาพ และความพึงพอใจกับการ
ตรวจรักษาของแพทย์ 

4. ปัจจัยเสริม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการด้านการ
ออกก าลังกาย และการลดความอ้วนอยู่ในระดับน้อย 

5. พฤติกรรมการลดความอ้วน พฤติกรรมการลดความอ้วนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมลดความอ้วน 

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า เพศ 
ชั้นปีที่ศึกษา การมีโรคประจ าตัว สมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนอ้วน มีพฤติกรรมการลดความอ้วนที่
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แตกต่างกัน ส าหรับอายุ สถาบันการศึกษา รายได้ การได้รับการดูแลจากแพทย์ มีพฤติกรรมการลด
ความอ้วนที่ไม่แตกต่างกัน 

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า 
6.2.1. ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่านักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ลดความอ้วนดี จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีด้วย 

 6.2.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 หมายความว่านักศึกษาที่มีทัศนคติดีเกี่ยวกับ
การลดความอ้วนกลับมีพฤติกรรมการออกก าลังกายไม่ดี 

 6.2.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใช้ยา
ลดความอ้วนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ลดความอ้วนดีจะมีพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนเพิ่มมากข้ึนด้วย 

 6.2.4 ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการใช้
บริการจากคลินิกลดความอ้วนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือกับพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า การได้รับ
ค าแนะน าทางสุขภาพและการตรวจรักษาที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลด
ความอ้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 0.001 

6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการลดความอ้วน จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ปัจจัยเสริมโดยรวม คือ การไดรับข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ ด้านออกก าลังกายและ
ด้านลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการลดความอ้วนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และ .01  
 
อภิปรายผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

2. ทัศนคติเกี่ยวกับการลดความอ้วน นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับการลดความอ้วนโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  

3. ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า การได้รับค าแนะน าทางสุขภาพ และ
การตรวจรักษาที่เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.23, 2.19) อาจจะเพียงมาจาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ขาดการแนะน าทางสุขภาพในขณะที่กลุ่มตัวอย่างไปตรวจรักษาทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัด เกี่ยวกับเวลา 
และจ านวนผู้ป่วยที่มีมาก 

4. ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้าน
โภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย และการลดความอ้วนอยู่ในระดับต่ า 

5. พฤติกรรมการลดความอ้วน พฤติกรรมการลดความอ้วน ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับนพมาศ  ศรีขวัญ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม
การลดน้ าหนักของวัยรุ่นหญิง พบว่า พฤติกรรมการลดน้ าหนักของวัยรุ่นหญิงถูกต้องในระดับปานกลาง 
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการลดความอ้วน 
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลดความอ้วน พบว่า เพศมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดความอ้วน 
6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการลดความอ้วนจากการศึกษา พบว่า  

 6.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนว่ามีสาเหตุมาจากการ
บริโภคอาหารที่มีไขมัน โปรตีนมากเกินไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารให้เหมาะสมกับการลดภาวะอ้วนลงพุงได้ 

6.2.2 ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย หมายความว่า นักศึกษาที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับการลดความอ้วน แต่พฤติกรรมการออกก าลัง
กายอยู่ในระดับไม่ดี ซึ่งอธิบายได้ด้วยเหตุผลทั่วไป คือ นักศึกษาที่มีความรู้ในเรื่องการลดความอ้วน
โดยทราบว่าการออกก าลังกายเป็นประโยชน์และช่วยลดภาวะอ้วนลงพุง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกก าลังกาย 
อย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจจะด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น การขาดเวลา ขาดสถานทีแ่ละเครื่องมือออกก าลังกาย ก็เป็นได ้

6.2.3 ทัศนคติ เกี่ยวกับการลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย หมายความว่า นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการลดความอ้วน แต่มีพฤติกรรมการออก
ก าลังกายไม่ดี อธิบายได้ว่า นักศึกษาที่มีทัศนคติดีเกี่ยวกับการลดความอ้วนจะมีความรู้สึกว่าการออก
ก าลังกายมีประโยชน์และช่วยลดภาวะอ้วนลงพุงได้ แต่ในทางปฏิบัติมีการออกก าลังกายน้อยมาก 

6.2.4 ทัศนคติเก่ียวกับการลดความอ้วนมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการใช้ยาลด
ความอ้วนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่านักศึกษาที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการลดความอ้วนจะมี
พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนมากตามขึ้นไปด้วย อธิบายได้ว่านักศึกษาที่มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
การลดความอ้วนจะมีความต้องการให้ตัวเองมีรูปทรงที่สวยงาน แต่ไม่ต้องควบคุมอาหารและไม่ออก
ก าลังกายจึงต้อง แสวงหาวิธีการลดความอ้วนด้วยวิธีการใช้ยาซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยหนุ่มสาว จึงท า
ให้พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ  

6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือกับพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การได้รับค าแนะน าทางสุขภาพและการตรวจรักษาที่เหมาะสมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดความอ้วนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่า เมื่อ
นักศึกษาได้รับค าแนะน าทางสุขภาพและการตรวจรักษาที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีนักศึกษาจะมี
พฤติกรรมการลดความอ้วนดี ถูกต้องตามหลักไปด้วย 

6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา จาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยเสริม คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ ด้านการออกก าลังกายและ
ด้านการลดความอ้วน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติ หมายความว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านโภชนาการ ด้านการออกก าลั งกาย และด้าน
การลดความอ้วน ในระดับดี แต่ไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การ
ให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ จ าเป็นต้อง
มีปัจจัยอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ความรู้ ทัศนคติ รวมทั้งการได้รับค าแนะน าทางสุขภาพ และการ
ตรวจรักษาท่ีเหมาะสมและไปถึงความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะลดความอ้วน จะช่วยท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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ข้อเสนอแนะ 
การที่นักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ การลด

ความอ้วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ควรจะต้องเพ่ิม
ความถ่ี ช่องทางและคุณภาพของการสื่อสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ และควรบูรณาการเรื่องสุขภาพ เข้ากับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ให้มีความต่อเนื่องและมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาในประชากรกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมลดความอ้วนในกลุ่มประชากรดังกล่าว นอกจากนั้น
แล้วควรจะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือปัจจัยลบที่ส าคัญ ๆ เพ่ือที่จะได้ท าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ให้เกิดผลดีที่ถูกทางอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อ

สังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือพัฒนาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเน้นความจริงในการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเน้นความจริง ไป
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร งานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนในสังกัด สช. เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,146 คน ระยะที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือ
พัฒนาและทดลองการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การวัดตัวแปรตามก่อน
และหลังการทดลอง และเปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยการใช้วัดตัวแปรตามหลังการทดลอง  การทดลองนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คนและกลุ่มควบคุม 10 คน ให้
นักเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเป็นจ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ
วิ เค ร าะห์ เป รี ย บ เที ย บ ท างส ถิ ติ โด ย ใช้  (Non Parametric Statistics) Signed test  แล ะ 
(Parametric Statistics) Wilcoxon-Mann-Whitney Test 
         ผลการวิจัยพบว่า 1) ร้อยละ 92.8 ของกลุ่มตัวอย่าง 1,146 คน มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือเข้าถึงสื่อชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูป ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือ
จุดประสงค์ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร ซึ่งกันและกัน 2) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้น
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ความจริง สามารถพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ดีขึ้นได้ 3) นักเรียนที่เข้าร่วมการปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยเน้นความจริง มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ดีกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
 

ABSTRACT 
         The objectives of this research study were three folds; 1) to investigate the 
usage of social media on-line and study social media literacy skills among 
adolescents in private high schools in Bangkok metro area, 2) to develop Reality 
Therapy (RT) Group Counseling for adolescents in private high schools, and 3) to 
study the effectiveness of Reality Therapy (RT) Group Counseling in enhancing Social 
Media Literacy skills among them.  This study had 2 phases, including Phase 1: a 
survey search, to study the habits of social media literacy among private - high 
school students in Bangkok Metro area.  The participants were 1,146 students from 
private schools.  Phase 2: a quasi - experimental research, the researcher developed 
and test the RT group counseling with 10 participants.  The analyses of this study 
were utilized by a measurement of dependent variables before and after the 
treatment and a comparison between an experimental group and a control group by 
measuring the dependent variable after the treatment.  This research study applied a 
purposive sampling method to recruit 20 participants.  The participants equally were 
divided into two groups; 10 participants for the experimental group, and the other 10 
participants for the control group.  The experimental group participated in the RT 
group counseling for 10 sessions, 90 minutes per each session.  Frequencies, means, 
standard deviation, and percentage were calculated.  The data analyses also were 
utilized by Signed test (Non Parametric Statistic) and Wilcoxon-Mann-Whitney Test 
(Parametric Statistics). 

The findings were 1) 92.8 percent from the sample of 1,146 students used 
social media on-line via mobile phone for conversation or intercommunication on 
Facebook, Line, and YouTube applications. 2) RT Group Counseling was able to 
develop social media literacy among students, and 3) those students who attended 
RT Group Counseling was able to develop social media literacy more than students 
in the control group. 

 
ค าส าคัญ 
 การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์  การปรึกษาแบบกลุ่ม  วัยรุ่น 
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ความส าคัญของปัญหา 
 โลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ  ความเชื่อ และ
การปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลในสังคมจากสื่อที่ปรากฏขึ้นภายในชุมชน ข้อมูลข่าวสารและ
การเรียนรู้จากสื่อครอบคลุมทุกคนในสังคมไทย ที่หลายครั้งบุคคลไม่ทันได้ตระหนักและระวังตัว
ประสบการณ์ที่ผ่านสื่อถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของประชาชนใน
สังคม จากการศึกษาจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556) ส ารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในครัวเรือนพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน 
เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้จะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นจากการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่าง
รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นมากมายต่อภาพ วีดีโอ หรือข้อความที่ถูกเผยแพร่ออกไป และสื่อที่
น ามาใช้แบ่งปันมีหลากหลายลักษณะ รวมทั้งมีการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ต ท าให้มีความชัดเจนว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นสื่อหลักของผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่
สังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคผ่านสื่อ โดยการรับเอาสิ่งที่สื่อเสนอเอาไว้ทั้งหมด และคิดว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่มีข้อโต้แย้งสงสัย หรือตั้งข้อค าถามต่อการน าเสนอที่เกิดขึ้น การรับสื่อใน
ลักษะดังกล่าวจึงมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของผู้รับสื่อ ท าให้เกิดพฤติกรรม
สะทอ้นการใช้สื่อนั้นอย่างขาดสติ (นภินทร ศิริไทย, 2547) เช่น การถูกยั่วยุ ส่งเสริมพฤติกรรมรุนแรง 
มั่วสุ่ม และหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นอันตราย บั่นทอนสุขภาวะทางจิตใจ เป็นต้น   
 การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นกุญแจที่ส าคัญในการลดปัญหา
ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมศักยภาพของบุคคลให้มีภูมิต้านทานในการรับรู้ข่าวสารที่อยู่รอบตัว การพัฒนา
เพ่ือให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ อุลิชษา ครุฑะเสน (2556) ได้เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ
ของเยาวชนประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ 
และ 3) การรู้เท่าทันตนเอง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอีก 4 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออีก 
นั่นคือ 1) กลุ่มเพ่ือนและกลุ่มครู 2) การเปิดรับสื่อสร้างสรรค์ 3) การอ่าน และ 4) สุนทรียภาพ ซึ่ง
เหล่านี้จะกลายมาเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลที่ก าลังเผชิญอยู่ในยุคที่สื่อปรากฏและมีอิทธิพลอยู่ราย
ล้อมรอบตัวมีความพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเหยื่อจากอิทธิพลของสื่อที่
ส่งผลกระทบต่อตนเอง ทั้งทางด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม กระทั่งสามารถน าสื่อที่รับชมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
 โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชน ปภัสรา  
คล้ายชม (2555)  พบว่าความแตกต่างด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีค่า
เล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การศึกษาสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางไปถึงค่อนข้างสูง ส่งผลให้นักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนเอกชนมี
โอกาสใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าได้มากกว่า กลุ่มวัยรุ่นจากโรงเรียนมัธยมเอกชนจึงมีโอกาสในการมี
อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Smart phone และสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้มากกว่านักเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนรัฐบาล 
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 จากการศึกษาข้อมูล เพิ่ม เติมพบว่า  การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม
ชักน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เกิดจากการขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง และ
ตั้งเป้าหมายไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล (2553) ศึกษาพบว่าการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเน้นความจริงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการเสี่ยง
ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ดีขึ้น และชัญญา ภาคอุทัย และคณะ (2557) ศึกษาการปรึกษากลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแนวคิดเดียวกันนักเรียนมีการสร้างกลวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของตนเอง แรงจูงใจ ความสนใจความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ทักษะการแสวงหา
แหล่งข้อมูลที่น ามาสู่ความรู้ วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ ดีขึ้นกว่า
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริงมีส่วนที่จะช่วยให้สมาชิกภายใน
กลุ่มมีพัฒนาการไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นทั้งในด้านพฤติกรรมที่ได้แสดงออก และความคิด ทัศนคติด้านบวกใน
การไปสู่เป้าหมายของตนเองอย่างเหมาะสม ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเน้นความจริง (Reality 
Therapy; Glasser, 1998) แนวคิดนี้เชื่อว่าบุคคลมีอิสระในการคิด ตัดสินใจ เลือกกระท าในสิ่งที่ตน
ต้องการ หลายครั้งที่บุคคลเกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิตมาจากการเลือกของตนเอง ทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่
ของบุคคลเกิดจากสัมพันธภาพ และความขัดแย้งกับบุคคลส าคัญในชีวิต Glasser (1998) จึงน ามุมของ
ของตนมาใช้กับวัยรุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้างให้บุคคลรู้จักวางแผน และ
เลือกตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา และเรียนรู้ที่จะประเมิน
พฤติกรรมของตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้ตัดสินใจเลือกแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดขึ้น (วัชรี ทรัพย์มี, 
2546) 
 ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อโดย
การใช้กระบวนการการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเหลือสมาชิก
ในกลุ่มให้เกิดสัมพันธภาพและกลุ่มมีบทบาทที่จะช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ รวมถึงสนับสนุนกันและกันใน
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและกลุ่มการได้ช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกันและกันจะช่วยให้
ศักยภาพของวัยรุ่นที่เป็นสมาชิกกลุ่มในด้านการคิดวิเคราะห์แสดงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างให้สมาชิกภายในกลุ่มมีแลกเปลี่ยนแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนเอง เข้าใจพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นกับการรับชมสื่อโดยผ่านความคิดเห็นภายในกลุ่มผ่านกระบวนการคิดให้สามารถรับมือกับ
ปัญหาที่อาจจะข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมเท่าทันกับโลกในยุคปัจจุบัน  
 ผู้วิจัยจึงท าการส ารวจกลุ่มนักเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้และ
การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือดูแนวโน้มภาวการณ์การใช้สื่อในปัจจุบัน และน าเอาการให้ค าปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวเน้นความจริงมาใช้ เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และช่วย
ป้องกันไม่ให้วัยรุ่นตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงได้รับผลกระทบจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และเพ่ือเป็นการน าร่องพัฒนาการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มในวัยรุ่นที่มีบริบทใกล้เคียงกับ
งานวิจัยนี้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. เยาวชนในปัจจุบันมีสถานภาพการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร 
 2. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเน้นความจริงสามารถพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อสั งคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือพัฒนาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเน้นความจริงในการส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาผลของการน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเน้นความจริงไปใช้เพ่ือ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและระยะที่สองเป็น
การวิจัยกึ่งทดลอง  

การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด าเนินการในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้วิธีการ
สุ่ มตั วอย่ า งแบ บแบ่ งชั้ น  (Stratified Random Sampling) ตามการแบ่ ง เขตที่ ตั้ ง พ้ื น ที่ ใน
กรุงเทพมหานคร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กรุงเทพเขตชั้นใน 2) กรุงเทพเขตชั้นกลาง และ 3) กรุงเทพเขต
ชั้นนอก ได้โรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จ านวน 13 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 1,146 คน  

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
วัยรุ่น ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขก่อนน าไปใช้ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

การวิจัยกึ่งทดลอง เป็นการพัฒนาและทดลองการปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริง
ส าหรับวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมายในการทดลองคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2557 (มีนาคม - เมษายน 2558) การคัดเลือกกลุ่มทดลองใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มการให้ค าปรึกษา หลังการ
ประชาสัมพันธ์มีนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาจ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลองอย่างละ 10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกึ่งทดลอง ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากเครื่องมือทั้งสองชนิดในช่วงก่อนและหลังการทดลอง
มาเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงการวิจัยเชิงทดลองคือ แบบทดสอบการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบ
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วัดทีพั่ฒนาขึ้นโดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นการตอบค าถามถูกหรือผิด โดยวัด
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ มีจ านวน 20 ข้อ จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่าได้ค่า
ความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ .85  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเน้นความจริง มีการ
พบกลุ่มจ านวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 90 นาที กลุ่มการปรึกษานี้มุ่งให้นักเรียนตระหนักถึงการ
พัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน การเผชิญปัญหา ค้นหาความเหมาะสมของตนเองกับ
การใช้สื่อ มีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น ส่งเสริมให้มีความคิดวิจารญาณในการรับชมสื่อ และรับรู้
ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีส่งผลต่อตนเอง เพ่ิมความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือสถิติส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
ก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มใช้ Signed test และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มด้วย Wilcoxon-Mann-Whitney Test เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยตั้งค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,146 คน  
พบว่า เพศหญิง ร้อยละ 67.6 เพศชาย ร้อยละ 32.2 ระดับอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ปกครองมากกว่า 50,001 บาท ร้อยละ 42.8 เกรดเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ GPA. = 3.13 มี
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 92.8 เพ่ือเข้าถึงสื่อชนิดต่าง ๆ 3 อันดับต้น ได้แก่ ไลน์ ร้อยละ 
83.7 เฟซบุ๊ก ร้อยละ 80.9 และยูทูป ร้อยละ 80.3 ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.7 
เพ่ือจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 3 อันดับต้น ได้แก่ พูดคุย ร้อยละ 76.2 อัพโหลด แชร์
รูปภาพ /วิดีโอ ร้อยละ 71.7 และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 59.4  
 2. ผลการทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 4.3 และหลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 7.3 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ก่อนและหลังกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .01) ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้น
ความจริง มแีนวโน้มที่จะพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ให้ดีขึ้น 
 3. ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์หลังการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 7.3 และของกลุ่มควบคุมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.1 เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
หลังจากสิ้นสุดการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .00) ผลการ
ทดลองนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริง มีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ดีว่านักเรียนที่ใช้ชีวิตตามปกติ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยผลของการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับวัยรุ่น ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

1. ผลการวิจัยเชิงส ารวจพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวนทั้งสิ้น 1,164 คน พบว่ามีจ านวนนักเรียนหญิงมากว่านักเรียนชาย แสดงถึง
จ านวนประชากรหญิงที่เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าประชากรชาย
สอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับอายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบส ารวจอยู่ที่ 17 ปี 
เกรดเฉลี่ยค่อนข้างสูง (GPA. = 3.13) แสดงให้เห็นถึงระดับผลการศึกษาที่ค่อนข้างดีในสถานศึกษา
เอกชน รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองในกลุ่มนักเรียน มากกว่า 50,001 บาทต่อเดือน แสดงความมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดี และอาจส่งผลต่อความสามารถในการซื้ออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากรายงานว่ามีอุปกรณ์สื่อสารใช้เป็นส่วนมากถึงร้อยละ 92.8 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภัสรา คล้ายชม (2555) พบว่า นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้
ค่อนข้างสูงส่งผลให้นักเรียนมีการใช้เงินในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยสูงตามไปด้วย วัยรุ่นกลุ่มนี้จึงสามารถ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้มาก 

การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องด้วยเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย และสะดวกในการซื้อหามาใช้งาน มีการใช้งานแอพพริเคชั่น 3 อันดับต้น ได้แก่ 
ไลน์ เฟซบุ๊ค และยูทูป  สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร
ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวยังเป็นสื่อที่มีความทันสมัย และใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ผลการส ารวจยังบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่นักเรียนท าในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ 
ประกอบด้วย การพูดคุย อัพโหลด แชร์รูปภาพ/วิดีโอ และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร เป็น 3 อันดับต้นของ
การใช้งาน ผลการส ารวจนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Theotokis and Doukidis (2009) ที่
ท าการศึกษาการเข้าถึงโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต และกล่าวถึงการเพ่ิมจ านวนของเว็บไซต์ประเภท
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น และพบว่าการใช้บริการมีผลมาจากการเห็นประโยชน์ 
ความชอบ ที่สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของรูปแบบการเลือกใช้ ซึ่งได้กลายมาเป็นความท้าทาย
และสนุกสนานให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการนิยมเลือกรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของแต่ละคน 
ซึ่งแตกต่างไปตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล และพบว่าการใช้บริการเว็บไซต์นอกเหนือจากการ
โต้ตอบผ่านกระดานข้อความ ทั้งยังสามารถแบ่งปันรูปภาพ เล่นเกม แสดงออกซึ่งอารมณ์หรือ
เหตุการณ์ที่รู้สึกในขณะนั้นรวมไปถึงการทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มเพ่ือน หรือคน
คุ้นเคยอีกด้วย  
 2. ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริงเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสได้คิดทบทวน พูดถึงประสบการณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง นักเรียนได้ระบายความอึดอัดใจ ได้รับการสะท้อนจากสมาชิกกลุ่มให้เห็นถึงสภาพ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองในปัจจุบันอันอาจจะน าไปสู่อนาคต ได้ส ารวจตัวเอง ฝึกการรับรู้ความ
ต้องการของตนเอง กล้าที่จะเผชิญปัญหา ใช้ความคิดและความเห็นของบุคคลภายในกลุ่มในการแก้ไข
ปัญหา และปรับปรุงตนเอง ซึ่ง Corey (2008) ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มถึง ล าดับ
ขั้นตอนในการเกิดกระบวนการกลุ่มพบว่า ในขั้นการท างานร่วมกัน (Working Stage: Cohesion 
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and Productivity) เป็นช่วงที่การต่อต้านภายในกลุ่มลดลง และสมาชิกภายในกลุ่มเกิดความเชื่อใจ
และยอมรับกันมากขึ้น ห่วงใยและใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน มีความหวังในการหาทางออกถึง
ปัญหาของพวกเขาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม จะมีการรับฟังปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ความคิด ทดลองวิธีการใหม่ ๆ ทีน่ักเรียนได้รับจากกลุ่ม เสรมิสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้
ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กล้าพูดในสิ่งที่คิดและกล้าแย้งในสิ่ง
ตนเองรู้สึกติดขัด ส่งผลให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เข้าใจตนเองทั้งผ่านมุมมองของตนเองและผู้อ่ื น 
ยอมรับ และเข้าใจตนเองมากขึ้น น าไปสู่การพัฒนาตนเองไปยังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยการปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริงเพ่ือเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ โดย  
พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล (2553) ศึกษาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่เสี่ยงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการเสี่ยงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ดีขึ้น 
และงานวิจัยของ ชัญญา ภาคอุทัย และ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ (2557) ศึกษาการปรึกษากลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแนวคิดเดียวกันผลของการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
การสร้างกลวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง แรงจูงใจ ความสนใจความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการแสวงหาแหล่งข้อมูลที่น ามาสู่ความรู้ วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มโดยเน้นความจริงมีส่วนที่จะช่วยให้สมาชิกภายในกลุ่มมีพัฒนาการไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นทั้งใน
ด้านพฤติกรรมที่ได้แสดงออก และความคิด ทัศนคติด้านบวกในการไปสู่เป้าหมายของตนเองอย่าง
เหมาะสม ซึ่งระบบ WDEP (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557) ได้ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีระบบระเบียบใน
การคิดวางแผนไปสู่เป้าหมายของตนเองผ่านกระบวนการทั้ง 4 อย่าง ได้แก่ 1) การรับรู้ความต้องการ
ของตนเอง จากการที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาความต้องการของตนเองในการท างาน  
2) การกระท าที่แสดงออกในปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มได้มีการรับรู้ว่าสถานการณ์ของตนเองก าลังท าอะไร 
ที่ไหน อย่างไร อาทิเช่นการสังเกตปัญหาของนักเรียนที่พบว่า ตนเองก าลังมีปัญหาจากการใช้อุปกรณ์
เข้าถึงสื่อในช่วงเวลานอน หรือในชั้นเรียน 3) การประเมินผล พบว่าสมาชิกกลุ่มสามารถประเมิน
ปัญหาที่เกิดขึ้น รู้ว่าปัญหานั้นรบกวนสภาพจิตใจตนเองมากหรือน้อย สามารถประเมินผลของการ
แก้ไขปัญหาที่สมาชิกกลุ่มระดมความคิดว่าสอดคล้องกับตนเอง สามารถน าไปใช้จริงได้มากน้อย
เพียงใด และ 4) แผนการที่จะท าให้เพ่ือเป้าหมายบรรลุผล สมาชิกกลุ่มได้จัดท าและวางแผนการบรรลุ
เป้าหมายของตนเองผ่านกิจกรรมภายในกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายเพ่ือเสริมสร้างแนวทางในการไปสู่
เป้าหมายของตนเองอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมกลุ่มการให้ค าปรึกษา พบว่า ผลของพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อยังช่วยส่งเสริม
ให้วิถีความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มดีขึ้น สอดคล้องกับการรู้เท่าทันสื่อในงานวิจัยของ บุบผา เมฆศรีทองค า 
และดนุลดา จามจุรี (2553) ศึกษาการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการรู้เท่าทัน
สื่อในสังคมข่าวสารยุคใหม่ ด้วยการช่วยให้พลเมืองสามารถใช้สื่อและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองโดยบูรณาการเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศและ
จัดวางให้อยู่ในกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับวัยและครอบคลุมทุกสื่อ ทั้งนี้ 
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การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาด้านความคิดหรือกระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive Process) คือ การคิดวิจารณญาณหรือการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการรับ เลือกวิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อ
อย่างมีเหตุผล รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อว่ามีผลต่อพฤติกรรมได้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ อุลิชษา ครุฑะเสน (2556) พบว่า แนวทางการ
พัฒนาการะบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ มีปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ คือ 1) การตระหนักในอิทธิพล
ของสื่อ จากการเข้าร่วมกลุ่มพบว่าสมาชิกในกลุ่มมีพัฒนาการทางความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อ อารมณ์ พฤติกรรม ทัศนคติ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอิทธิพลของสื่อชนิดเดียวกันส่งผล
กระทบที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เข้าใจว่าสื่อส่งผลกระทบต่อตนเองหลังจากการรับชม 2) การ
ตระหนักรู้ในตนเอง จากการเข้าร่วมกลุ่มพบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถอธิบายได้ว่าตนเองใช้สื่อชนิดใด
มากที่สุด และตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้สื่อชนิดนั้น ว่ามีความเหมาะสมกับอุปกรณ์การเข้าถึง
ที่ตนเองมีอยู่หรือไม่ รวมไปถึงความเหมาะสมที่ตนเองใช้งานกับสื่อ ทั้งในด้านของอายุ และกิจกรรมที่
ใช้งาน อภิปรายและได้ข้อสรุปที่เหมาะสมกับตนเองจากการเข้ากลุ่ม 3) ความคิดวิจารญาณ สมาชิก
กลุ่มสามารถอธิบายความส าคัญของการใช้ความคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการรับเนื้อหาของสื่อ 
ไม่รับฟังเนื้อหาเพียงด้านเดียว และรู้จักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสื่อที่ส่งผลกระทบทางด้านลบกับ
ตนเองได้  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริง
เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองต่อกลุ่มให้การปรึกษาโดยเน้นความจริงพบว่า นักเรียนมีแนวโน้มที่เห็นชอบกับการจัดกิจกรรม
กลุ่มในครั้งนี้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้มีโอกาสท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่ม
คนอ่ืน โดยการให้อิสระแก่สมาชิกกลุ่มในการพูดคุย และเปิดประเด็นในการเข้ากลุ่ม ในแต่ละครั้ง 
มีกิจกรรมให้ท าร่วมกันและเสนอข้อคิดเห็นอย่างอิสระภายในกลุ่ม ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนมีการ
ช่วยเหลือกัน แนะน าวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน มีการพูดให้ก าลังใจซึ่งกันตลอดจนมีการ
โต้เถียงแนวคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ทั้งกับสมาชิกในกลุ่มและผู้น ากลุ่ม มีการตั้งเวลาที่แน่นอนใน
แต่ละครั้งของการให้การเข้ากลุ่ม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้นักเรียนรับรู้ถึงบรรยากาศในกลุ่มที่
สนุกสนาน และได้ประโยชน์ต่อตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจริงเพ่ือเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครู อาจารย์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในช่วงวัยรุ่น
น าไปใช้ในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์  
  1.2 ระยะเวลาในการทดลอง ควรที่ศึกษาเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษากับ
ระยะเวลาของทางสถานศึกษาเพ่ือความเหมาะสมของรูปแบบกระบวนการให้ค าปรึกษา อีกทั้งยังช่วย
ให้สมาชิกกลุ่มสามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมกับระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่มอีกด้วย  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
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  2.1 ควรศึกษาวิจัยการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดย
เน้นความจริง ไปใช้กับกลุ่มวัยรุ่น เช่น วัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนรัฐบาล (สังกัด สพฐ. และสังกัด กทม.) 
และวัยรุ่นในชุมชน (ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนวัด กับองค์กรอิสระต่าง ๆ) เป็นต้น 
  2.2 ควรศึกษาถึงอุปสรรคและและปัญหาอ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ งานสื่อสังคม
ออนไลน์ และพัฒนาให้เกิดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ 
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เศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย  
 

ECONOMY OF AMULETS IN THAILAND 
         

อภินนัท์  จันตะน ี
Aphinant  Chantanee 

 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจพระเครื่อง 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าพระเครื่องไว้บูชาหรือ
แลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ 3) เพ่ือศึกษาค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับพระเครื่องตามภูมิภาคทั้งสี่ภาค
ทั้งด้านค่านิยมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ และ 4) เพ่ือวิเคราะห์เชิงบูรณาการ
มูลค่าพระเครื่องในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นิตยสาร-เว็บไซต์พระเครื่อง การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 120 คน และส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ตัวอย่าง 400 คน ตามตลาดนัดพระเครื่องและงานประกวดพระเครื่องจาก 4 ภูมิภาคในประเทศไทย 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ารวจรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า  
         1) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจพระเครื่อง โดยราคาค่านิยมพระเครื่องจากนิตยสาร
และเว็บไซต์ มีราคาค่านิยมตั้งไว้เริ่ม 500 บาท ซึ่งเป็นพระเหรียญที่สร้างใหม่ไปถึงราคาค่านิยม 
55 ล้านบาทหรือรวม 5 องค์ไม่ต่ ากว่า 250 ล้านบาท เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ส่วนราคา
ค่านิยมรองลงมาเป็นพระเครื่องในชุดเบญจภาคีคือ พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ (องค์เดียว) 20 ล้านบาท 
พระผงสุพรรณ (พิมพ์หน้าแก่) 12 ล้านบาท  พระรอด กรุวัดมหาวัน 10 ล้านบาท และพระนางพญา 
วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก 5 ล้านบาท  ส่วนพระหลวงปู่ทวด ปี 2497 ราคาค่านิยม 15 ล้านบาท 
เหรียญหลวงปู่เอ่ียม วัดหนัง 12 ล้านบาท พระปิดตามหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์เมืองชล 10 ล้านบาท 
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา ราคาค่านิยม 10 ล้านบาท  หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 8 ล้านบาท พระ
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รูปหล่อโบราณ พิมพ์นิยม 6 ล้านบาท โดยปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจซื้อหรือเช่า
พระเครื่อง คือความเก่าแก่ของพระเครื่อง ความหายากของพระเครื่อง ความเป็นพระเครื่องแท้   
สภาพของพระเครื่อง มีรูปลักษณะพระเครื่องต้องไม่มีรอยหัก บิ่น สึกหรอใด ๆ ปรากฏขึ้น รวมทั้ง
พิธีกรรมและเรื่องราวพระเครื่อง เป็นพิธีกรรมหรือความขลังในทางไสยศาสตร์ ความเชื่อในแง่ของ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ถ้าเคยเกิดเหตุอัศจรรย์ใดๆ กับผู้ที่สวมใส่พระเครื่องนั้นจะท าให้ความนิยมซื้อหา
มากขึ้น 
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          2) พฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าพระเครื่องไว้บูชาหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ 
โดยพฤติกรรมการเข้าร่วมในตลาดนัดและงานประกวดพระเครื่อง ส่วนใหญ่น าพระเครื่องมาปล่อยให้เช่า 
ร้อยละ 44.50 การเช่าพระเครื่องไว้เพ่ือบูชาร้อยละ  33.50  มีความสนใจหรือให้ความส าคัญกับ
พระเครื่องส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อผงยอดนิยม ร้อยละ 32.50  มีความสนใจ/ความส าคัญพระท้องถิ่น
ส่วนใหญ่เป็นพระเหรียญหล่อนิยม ร้อยละ  41.00  มีความสนใจ/ความส าคัญพระเบญจภาคีส่วนใหญ่
เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง ร้อยละ 50.00   
           3) การสัมภาษณ์/ค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับพระเครื่องตามภูมิภาคทั้งสี่ภาคทั้งด้านค่านิยมการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ โดยราคาค่าเช่าพระเครื่องปัจจุบันส่วนใหญ่เห็นว่าราคา
ค่าเช่าพระเครื่องขึ้นอยู่กับประเภทของพระเครื่อง ส่วนราคาค่าเช่าพระเครื่องในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่
คาดว่าราคาค่าเช่าพระเครื่องจะขึ้นอยู่กับประเภทของพระเครื่อง  มีแนวโน้มความนิยมพระเครื่องส่วน
ใหญ่คาดว่าจะนิยมพระเหรียญ และมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจพระเครื่องต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า 
(แต่ละภูมิภาค)  ประมาณ  10,000  ล้านบาท  และมีความคิดเห็นต่อความส าคัญหรือความสนใจ
พระเครื่องโดยรวมอยู่ระดับมากทุกด้าน 
         4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการพยากรณ์ ระดับความส าคัญ หรือความสนใจพระเครื่อง 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา ซึ่งผลการ
ทดสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและความสนใจต่อประเภทของพระเครื่องและความต้องการพระเครื่อง 
การตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไปในปัจจุบันมาความแตกต่างกัน ซึ่งผล
การพยากรณ์ปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทพระเครื่อง การตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่อง
ของคนทั่วไปมีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบันฯ  โดยมีค่าพยากรณ์ร้อยละ 54.10 (R = 
.736,  R2 = .541)  
 

ABSTRACT 
          The research about to Economy of Amulets  in Thailand,  the objective for 
study 1) to study the generality about Amulets Economy,  2) to study the behavior 
and decide to buy a Amulets keep worship or, exchange follow the cost that satisfied 
self, 3) to in-depth interview Amulets Economy follows both of provincial four both of 
side popularity trading part or exchange follow the cost that satisfied self, and 4) to 
analysis integration cost Amulets Economy manner will in the state of economy now 
and the tendency in the future, by collect the data from a magazine -, Amulets 
Economy  website, interviewing and focus group 120  persons , and explore the data 
with example 400 persons questionnaire, area weekend Amulets Economy market and 
the work contest the Amulets Economy from 4  provincial in Thailand , and analysis 
the data with a computer program using statistics including Frequency, Percentage, 
Mean, Standard deviation and Multiple regression. 
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 The research  result : 
            1. The generality about economic of Amulets, by popularity Amulets, price 
from a magazine and the website, valuable the popularity to begin 500 baht, be coin 
Amulets build new reach 55 million baht, total up 5 don't lower 250 million baht, Phra 
somdej Wat rakang, print big, price popularity part next is Amulets in five participant 
group is, bower clump Amulets, print big (one) 20  million baht, dust soft complexion 
Amulets (print in front old ) 12 , million baht, a Amulets survives, underground hiding 
temple graduate in Buddhist theology place day 10  million baht, and Phra somdej , 
Nangphraya 5 million baht  at Phitsanulok provinces, Amulets year 2497  prices 15 
million 15 baht, brand-new coin , 12 million 12 baht , Amulets to follow me a glass , 
10 million baht ,Phra Nakhon Si Ayutthaya , prices 10 million 10 baht , 8 million baht, 
print like 6 million baht, by the factor that use to decide buy or, buy Amulets, be the 
antiquity in Amulets, the scarce in the small image of Buddha , the be small image of 
Buddha genuine , the state in the small image of Buddha , there is small image of 
Buddha figure must have no a trace breaks , The nicked , be worn any, appear go up 
and the ceremonial and small image of Buddha story, be the ceremonial or, the 
magical power in the sense of the black magic, the belief in the sense of miracle 
power, if ever there is an accident miraculous anything with who wear small image of 
that Amulets will make the favor buys more and more. 
            2 .  The behavior and decision making to buy Amulets to keep worship or, 
exchange follow the cost that satisfied self, by attending behavior in the weekend 
market and the work contest Amulets, the majority leads the amulest comes to 
liberate rent out, 44 . 5 0  hiring small image of Amulets percentages keep for worship 
33.50 % have the interest or, give precedence with small image of majority Amulest is 
meat dust highly prices 32.50 percentages have the interest, Amulest locality majority 
importance is coin Amulets likes prices 41.00 percentages have the interest, Amulets 
five participant majority is Phra somdej Wat rakang 50 % 
            3 .  Interviewing or in-depth interview in the amulets follows both of provincial 
four both of side popularity trading part or, exchange follow the cost that satisfied self, 
by rent Amulets for price now the majority thinks rent Amulets price depends on a 
kind of Amulets and that future, the majority supposes rent Amulets prices depend on 
a kind in the amulets, tend of Amulets majority favor will suppose to like coin of 
Amulets, and have the circulating fund in small image of Buddha economy builds year, 
which  the majority thinks, about 1 0 ,0 0 0  million baht per year, and think build 
importance of Amulets to interest generally every many side level.  
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          4 .  The analysis compares with and forecasting , importance level, or Amulets 
interest , by separate follow personal factor for example, gender, age, education, 
occupation, income , and the domicile, which, bear fruit majority test gives precedence 
and the interest build a kind in the Amulets  and Amulets requirement, the making a 
decision buys a Amulets of Amulets hiring of general person in now have different, 
which, forecasting factor that about Amulets kind, the making a decision buys a 
Amulets and Amulets hiring of general person affect the requirement buy a Amulets 
entrails now, by valuable forecast 54.10 % (R = .736,  R2 = .541) 
 
ค ำส ำคัญ 
 เศรษฐกิจ – พระเครื่อง 
 
Keywords 
 Economy,  Amulets   
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเป็นมนุษย์ต้องมีศาสนาเป็นเครื่องน าทางชีวิต ซึ่งความเชื่อและศรัทธา  ที่มีอยู่แต่เดิมก็
พัฒนาเป็นสัญลักษณ์ มีรูปแบบที่เป็นศิลปะมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างนิยมไป
บูชายังสถานที่ (พุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบล)  พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน ได้พากันไปกราบไหว้ปีละมากๆ ในบรรดาพุทธศาสนิกชน ที่ไปยังสังเวชนียสถานดังกล่าว
ต่างชอบหาสิ่งที่เป็นปูชนีย์วัตถุ น ากลับไปบูชาที่บ้านเมืองของตน ส่วนชาวเมืองที่อยู่ ใน เจดียสถาน 
(ที่ประสูติ, ตรัสรู้, แสดงธรรมจักร, ปรินิพพาน) นั้นๆ จึงได้คิดท าพระพิมพ์ขึ้น ส าหรับจ าหน่ายในราคา
ที่ไม่แพง ปรากฏว่า มีผู้นิยมยินดีซื้อหากันทั่วไป การสร้างพระพิมพ์ จึงได้มีแพร่หลายมากข้ึน ส่วนการ
สร้างพระพิมพ์ ในประเทศไทยนั้น แต่เดิมไม่มีความประสงค์จะสร้างเพ่ือจ าหน่าย เหมือนดังกล่าว
ข้างต้น พุทธศาสนิกชนคนไทย สร้างพระพิมพ์ขึ้น เพ่ือสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ถาวร จึงสร้างพระพิมพ์
เป็นจ านวนมาก ฝังไว้ในพระเจดีย์ โดยเชื่อว่าเมื่อพระเจดีย์ล้มสลายหายสูญไปแล้ว ภายหลังมีใครไป
ขุดพบพระพิมพ์ที่สร้างไว้ ก็จะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนา เคยประดิษฐานในที่นั้น   โดยผู้ที่สร้างพระพิมพ์ 
เป็นผู้ที่บ าเพ็ญตบะมีพลังจิต ได้คิดสรรหาวัตถุ ที่เป็นมงคล มาท าพระพิมพ์ และอธิษฐานจิตแผ่พลังให้
สถิตอยู่ในพระพิมพ์นั้นๆ ครั้นเมื่อมีเหตุร้ายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือเกิดศึกสงคราม 
คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนา ระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นที่พ่ึง ก็หาพระพิมพ์ขนาดเล็กติดตัวไว้ 
ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ จึงเกิดศรัทธาเชื่อถือเป็นพระพิมพ์ ส าหรับคุ้มครองให้พ้นจากภยันตราย แม้
ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องคงกะพันชาตรี แต่พระเครื่องที่สร้างขึ้น เป็นสัญลักษณ์ แทนพระพุทธเจ้า  และ
สร้างจากสิ่งที่เป็นมงคล ผู้ที่เคารพกราบไหว้ และปฏิบัติตามค าสอน ย่อมเกิดสิริมงคลน้อมร าลึกถึง
พระพุทธคุณสืบต่อไป (ณรงค์  เส็งประชา, 2539) 
              ในการสร้างพระให้เป็นเครื่องรางในรูปจ าลองพระประธานส าคัญๆ หรือรูปหลวงพ่อที่ตน
เคารพนับถือทั้งท่ีเป็นเนื้อผงและโลหะชนิดต่างๆ ซึ่งพระเครื่องเหล่านี้เหมาะแกก่ารติดตัวไปยังสถานที่
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ต่างๆ เพราะเพียงแค่อธิษฐานจิต สวดขอความคุ้มครองก็เพียงพอ หรืออาจกล่าวได้ว่า พระเครื่อง
ทั้งหลายที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วนั้นเมื่อมาถึงมือประชาชน ก็อยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้ ซึ่งดูเหมาะกับ
สังคมที่วุ่นวาย เร่งรีบ และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ซึ่งความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณและ
ปาฏิหาริย์นี้  อาจเป็นเรื่องเหลวไหล  เป็นลัทธิความเชื่อในด้านไสยศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นเรื่อง
พุทธศาสนา และกลายเป็นข้อถกเถียงกันมาก เมื่อพลังความเชื่อเหล่านี้ก่อให้เกิดพุทธพาณิชย์ในเชิง
การเช่า-ซื้อพระเครื่องเกิดข้ึน  
            โดยความต้องการพระเครื่องหรือตลาดพระเครื่องมักจะขยายตัวไปตามเศรษฐกิจ  ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นว่าตลาดพระเครื่องหรือวงการพระเครื่อง จะขึ้นลงไปตามภาวะเศรษฐกิจหรือคาด
สถานการณ์ในอนาคต โดยราคาค่าเช่าหรือค่านิยมพระเครื่องจึงมีการปรับราคาไปสภาพทางเศรษฐกิจ 
จึงสนใจศึกษาสภาวะเศรษฐกิจเก่ียวกับพระเครื่องปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
 การก าหนดปัญหาการวิจัย (Research Problem)  เป็นการเชื่อมโยงสภาพภาวะเศรษฐกิจ
พระเครื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าพระเครื่องไว้บูชาตามมูลค่าที่ตนพอใจ และบูรณาการมูลค่า
พระเครื่องในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ซ่ึงมีกรอบปัญหาการวิจัย ดังนี้    
  

 
 

                 
                 
                 

    
                                                                   
 
 
  
 

ภำพที่ 1 แสดงกรอบปัญหาการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจพระเครื่องในสี่ภูมิภาคของประเทศไทยปัจจุบัน 
           2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและตัดสินใจเช่าพระเครื่องไว้บูชาหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ 
           3) เพ่ือศึกษาค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับพระเครื่องตามภูมิภาคในสี่ภาคท้ังด้านค่านิยมการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ 
           4)  เพ่ือวิเคราะห์เชิงบูรณาการมูลค่าพระเครื่องในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต  โดยน าเสนอผลการสังเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจพระเครื่องในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 

สภำพเศรษฐกิจ 
พระเคร่ืองใน 
ประเทศไทย 

ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร 
   - นิตยสารพระเครื่อง 
   - งานวจิัยพระเครื่อง 
   - เว็บไซต์พระเครื่องฯ 

เก็บข้อมูลปริมำณฯ 
- ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าพระเครื่องฯ 
 

เก็บข้อมูลภำคสนำมฯ 
  - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญฯ 
  - สนทนากลุ่มเซียนพระ 

วิเครำะหบู์รณำกำร
พระเคร่ือง 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
   การวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพระเครื่องในเมืองไทย โดยมีขั้นตอนและแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้      
            ส่วนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับพระ
เครื่องจ านวน 28 เรื่อง และนิตยสารเกี่ยวกับพระเครื่อง จ านวน 58 ฉบับ รวมทั้งศึกษาจากเว็บไซต์
ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพระเครื่อง เช่น  ศูนย์พระดอทคอม, ตลาดพระเครื่อง, ท าเนียบพระเครื่อง และเว็บไซต์  
Amulet.in.th, Web-Pra.com, Taradpra.com, Tumsrivichai.com, amuletcenter888.blogspot.com,  and 
Pralanna.com,  รวมทั้งรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับพระเครื่อง เช่น พระเครื่องเมืองสยาม, คมเซียนพระ 
พระเครื่องแชนแนล, ตนรักษ์พระ และรายการสนทนาภาษาพระเครื่อง เป็นต้น โดยวิ เคราะห์ราคา
ค่าเช่า หรือขายตามนิตยสาร และเว็บไซต์ พ.ศ. 2555-2556 ซึ่งสรุปภาพรวมเป็นเศรษฐกิจพระเครื่องฯ 
(พูลสวัสดิ์ ด้วงเงิน และคณะ, 2553) 
              ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยการสัมภาษณ์กรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องพระบูชา
ในประเทศไทย และเจ้าของศูนย์พระเครื่องต่างๆ รวมทั้งร้านหรือแผงพระเครื่องมีปรากฏตามทั้ง 4 ภาค
คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้ก าหนดให้มีแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1) วิธีวิจารณญาณ (Judgmental Sampling) ในการเลือกกรรมการที่จัดประกวดพระเครื่อง
ทั้ง 4 ภาค ภาคละ 5 คนรวม 20 คน ส่วนการสนทนากลุ่มเจ้าของศูนย์พระเครื่องและร้านหรือแผง
พระเครื่องทั้ง 4 ภาค ภาคละ 20-30 คน รวม 120 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องฯ   

2) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยการสัมภาษณ์
กับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง คือ กรรมการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และกลุ่ม
กรรมการจัดงานประกวดพระเครื่องตามที่ก าหนดในแต่ละเดือนทั้ง 4 ภาค โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group) และสังเกตการณ์กับกรรมการในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีวิธีด าเนินการ (ฉัตรชัย  
เมืองฤทธิ์, 2549) ดังนี้ 

       2.1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) จากผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องตาม
ภูมิภาคฯ 

             - การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง 
             - การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือแบบก่ึงโครงสร้าง  

     โดยค าถามปลายเปิด มีความยืดหยุ่น สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างฯ 
                 2.2) การสนทนากลุ่ม (Focus-group Discussion) 

- กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาเพ่ืออภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับพระเครื่องในแต่ละภาคฯ  
- สมาชิกกลุ่มที่สนใจและเกี่ยวข้องกับพระเครื่องทั้งลักษณะที่คล้ายกันและที่ ต่างกัน  
- ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคือเครือข่ายของกลุ่มที่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนพระเครื่อง 

      2.3) การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ท าวิจัยได้ไปสังเกตฯ 
- การสังเกตจากตัวอย่างตามร้าน/แผงพระเครื่องและบันทึกตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น  
– สังเกตจากงานประกวดพระเครื่อง กิจกรรม การซื้อขายแลกเปลี่ยน และ สิ่งแวดล้อม 
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         3)  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (Content analysis) จากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มเจ้าของศูนย์พระเครื่องและร้าน/แผงพระเครื่องที่มีปรากฏตามภูมิภาคทั้ง 4 ภาค สรุป
เป็นเศรษฐกิจฯ 
              ส่วนที่  3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
และการตัดสินใจเช่าพระเครื่องตามตลาดนัดพระเครื่องและการประกวดพระเครื่องที่ก าหนดขึ้นใน
ปี 2556 ทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย ที่ปรากฏในตารางวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งก าหนดเป็น แบบวิจัย
เชิงปริมาณ (อภินันท์  จันตะนี, 2556) ดังนี้ 
  1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       1.1) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ร่วมงานหรือชมงานประกวด
พระเครื่องและผู้มาตลาดนัดพระเครื่องตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ในปี 2556 โดยรวม
จ านวนศูนย์พระเครื่องทั้ง 4 ภาคจ านวน 535 แห่ง มีร้านพระเครื่องทั้ง 4 ในประเทศไทย พ.ศ. 2555 
จ านวน 2,336 แห่ง และมีแผงพระ ปี 2556 มีประมาณ 3,600 กว่าแผง โดยอยู่ในกรุงเทพฯ กว่า  
2,000 แผง ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินธุรกิจพระเครื่องประมาณ 15,000 ราย ส่วนประชาชนหรือ
ลูกค้า/ผู้ที่สนใจ/เข้าชมตลาดนัดพระเครื่อง ซึ่งสัปดาห์ละ 36 แห่งใน 20 จังหวัด และประกวดพระ
เครื่องในปี 2556 จ านวน 40 ครั้งทั่วประเทศ  โดยสรุปมีประชาชนหรือลูกค้าหรือเข้าชมงานต่างๆ
ดังกล่าวเดือนละประมาณ 180,000 คน มีพระเครื่องเฉพาะที่ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์จ านวน 
17,079 รายการ (พิมพ์/รุ่น) และมีจ านวนพระเครื่อง (ประมาณ) 491,287 องค ์(ข้อมูลออนไลน์)  
        1.2) ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ร่วมหรือชมงาน
ประกวดพระเครื่องและผู้มาตลาดนัดพระเครื่องตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ในปี 2556 ทั้ง 4 ภาค 
จ านวนขนาดตัวอย่าง 400 ราย 
                    1.3) การสุ่มตัวอย่าง (Sample Random Sampling) เพ่ือหาตัวแทนที่ดีและมีความ
เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ โดยสุ่มจากผู้ร่วมงานหรือชมงานประกวดพระเครื่องและผู้มาตลาดนัด
พระเครื่องตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ในปี 2556  ทั้ง 4 ภาคในจ านวนตัวอย่าง 400 ราย 
                2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และความแปรปรวน  การเปรียบเทียบระดับความสนใจและความต้องการพระเครื่อง   รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่องหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องในเมืองไทย 
 
ผลกำรวิจัย 

สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
          ผลจากการศึกษาเอกสาร ทางด้านราคาค่านิยมหรือราคาซื้อขายตามเว็บไซต์ โดยก าหนด
ราคาค่านิยมไว้ตั้งแต่หลักร้อยบาทไปถึงหลักล้านบาท (100-1,000,000 และราคาแพง ขึ้นไปถึงหลาย
สิบล้านบาท คือ พระเครื่องสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ มีค่านิยม 55 ล้านบาทซึ่งรวม 5 องค์
ไม่ต่ ากว่า 250 ล้านบาท รองลงมาเป็นวัดระฆัง 36 ล้านบาท 29 ล้านบาท พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม 25 ล้านบาท 
20 ล้านบาท 18 ล้านบาท 15 ล้านบาท 10 ล้านบาท  6 ล้านบาท 3-4 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท 
เป็นต้น ซึ่งราคาค่านิยมดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่ทั่วไป อันดับสองคือ พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก กรุวัด



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

101 

พิกุล ราคาค่านิยมสูงสุด 20 ล้านบาท เฉลี่ย 2.5 ล้านบาท อันดับสามคือ พระรอดมหาวัน ล าพูน 
ราคาค่านิยมสูงสุด 10 ล้านบาท มี 5 พิมพ์ ลดหลั่นลงมาจนหลักแสนบาท โดยเฉลี่ย 2.5 ล้านบาท  
อันดับสี่คือ พระผงสุพรรณ มี 3 พิมพ์ โดยพิมพ์หน้าแก่ ราคาค่านิยมสูงสุด 12 ล้านบาท เฉลี่ย 3.5 ล้านบาท 
และอันดับห้าในพระเบญจภาคีคือ พระนางพญา วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก ราคาค่านิยมสูงสุด 5 ล้านบาท  
นอกจากพระเครื่องชุดเบญจภาคี ยังมีพระเครื่องที่มีราคาค่านิยมสูง เช่น พระหลวงปู่ทวด ปี 2497 
ราคาค่านิยม 15 ล้าน เหรียญหลวงปู่เอ่ียม วัดหนัง ราคาค่านิยม 12 ล้านบาท พระปิดตามหลวงพ่อแก้ว 
วัดเครือวัลย์เมืองชล ราคาค่านิยม 10 ล้านบาท หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา ราคาค่านิยม 10 ล้านบาท 
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน ราคาค่านิยม 8 ล้านบาท พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รูปหล่อโบราณ พิมพ์
นิยม ราคาค่านิยม 6 ล้านบาท  ฯลฯ  
            ผลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มพบว่า การตัดสินใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนพระเครื่อง
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย กล่าวคือความพอใจที่จะซื้อหรือเช่าพระเครื่อง
และความพอใจที่จะขายหรือให้เช่าพระเครื่องนั้นในราคาค่านิยม ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งผู้ซื้อหรือเช่าพระ
เครื่องมีข้ันตอนในการพิจารณาคุณภาพพระเครื่อง ดังนี้ 
           ส่วนที่ 1 

1) ความเก่าแก่ของพระเครื่อง หากพระเครื่องความเก่าแก่มากก็เป็นที่นิยมและมีราคามากขึ้น 
โดยเฉพาะพระกรุที่มีคนต้องการมากเป็นพิเศษ เนื่องจากความสวยงามทางศิลปะโบราณท าให้ผู้
ครอบครองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของวัตถุโบราณ 

2) ความหายากของพระเครื่อง จ านวนพระเครื่องมีน้อยก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้น และถ้าอยู่ใน
กระแสความนิยมด้วยก็จะยิ่งดีที่สุด แต่ถ้าพระเครื่องใดมีจ านวนน้อยเกินไป ราคาค่านิยมก็จะหยุดนิ่ง
ไม่เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนมือหรือไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนมือไปที่อ่ืนเพราะเจ้าของขึ้นชื่อว่า
เป็นอภิมหาเศรษฐี ซึ่งมีลูกหลานที่พร้อมรักษาไว้เป็นสมบัติของตระกูลสืบต่อไป 

3) ความเป็นพระเครื่องแท้  นอกจากการพิจารณาความเก่าแก่และการหายากของพระเครื่อง 
ที่ได้พิจารณาจากแบบพิมพ์แล้ว ยังต้องพิจารณาความเก่าแก่หรืออายุของมวลสารที่ใช้สร้างพระเครื่อง
ด้วยเช่น เป็นพระเครื่องชนิดที่ว่าแท้ตาเปล่าหรือใครดูก็รู้ว่าแท้ชัดเจนที่สุด ซึ่งท าให้ง่ายต่อการ
ตัดสินใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในพระเครื่องนั้นๆ 
         4) สภาพของพระเครื่อง  รูปลักษณะพระเครื่องต้องไม่มีรอยหัก บิ่น สึกหรอใด ๆ ปรากฏขึ้น
ยิ่งพระเครื่องมีสภาพสมบูรณ์เพียงใดก็ดียิ่งขึ้น ถ้าน าพระเครื่องไปประกวดแล้วได้รับรางวัลที่หนึ่งหรือ
ที่สองจากหลายเวทีก็ยิ่งมีคนต้องการหรือมีค่านิยมมากยิ่งข้ึน 
         5) พิธีกรรมและเรื่องราวพระเครื่อง เป็นพิธีกรรมหรือความขลังในทางไสยศาสตร์ ความเชื่อใน
แง่ของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ถ้าเคยเกิดเหตุอัศจรรย์ใดๆ กับผู้ที่สวมใส่พระเครื่องนั้น ก็จะยิ่งเพ่ิม
เรื่องราวที่น่าสนใจได้อีกมากข้ึน และท าให้ราคาค่านิยมสูงแบบทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็ว 
             ส าหรับราคาค่านิยมของพระเครื่องนั้นไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยทั้ง 5 เสมอไป ยังขึ้นอยู่กับความ
พอใจระหว่างผู้ซื้อ/เช่ากับเจ้าของพระเครื่องนั้นว่าจะซื้อขายกันเท่าไร ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากราคา
ในกลไกตลาด และเรื่องการปั่นราคาท าให้ค่านิยมพระเครื่องมีส่วนอย่างมากท่ีกระตุ้นให้ราคา 
พระเครื่องนั้นมีค่านิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยการซื้อขายพระเครื่องตามตลาดนัดและในงาน
ประกวดพระเครื่องแต่ละแห่งหรือแต่ละครั้ง  ราคาตามแผงพระเครื่องตั้งแต่ 10 บาทไปถึงหนึ่งหมื่น
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สองหมื่นบาท ส่วนราคาหลักแสนขึ้นไปถึงหลักล้านหรือหลายล้านบาท มีอยู่ที่ศูนย์หรือร้านพระเครื่อง
ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังเช่น ราคาค่านิยมพระสมเด็จ
วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ซึ่งสูงถึง  55 ล้านบาท รองลงมาเป็นพระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพิกุล ราคา
ค่านิยม 12 ล้าน พระรอด กรุวัดมหาวัน ราคาค่านิยม 10 ล้านบาท  พระผงสุพรรณ ราคาค่านิยม 8 ล้านบาท 
และพระนางพญา ราคาค่านิยม 5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในชุดพระเบญจภาคี เป็นต้น   
              ส่วนพระเครื่องหลวงปู่ทวด ปี 2497 ราคาค่านิยมสูงสุด 15 ล้านบาท และราคาค่านิยม
รองลงมาเป็นหลวงปู่เอ่ียมวัดหนัง ราคาค่านิยม 12 ล้านบาท  ส่วนพระเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ 
ราคาค่านิยม 10 ล้านบาท พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ 10 ล้านบาทและพระเหรียญหลวงปู่ไข่ 
วัดเชิงเลน 8 ล้านบาท และหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน 6 ล้านบาท  เป็นต้น 
             ส่วนที่ 2   
             ผลจากการสอบถาม (ตามตลาดนัดพระเครื่องและการจัดประกวดพระเครื่อง)     
 จากการส ารวจสอบถาม  โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมหรือชมตลาดนัดพระเครื่องและชมงาน
ประกวดพระเครื่องทั้ง 4 ภาค ภาคละ 100 คน รวมทั้งหมด 400 คน  ปรากฏผล ดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  70.50  ส่วนใหญ่มีอายุ  31 - 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.40 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 29.30 ส่วนใหญ่เป็นการท าธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 52.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 34.30 และส่วนใหญ่สมรส
แล้ว ร้อยละ 56.80  ส่วนพฤติกรรมการเข้าร่วมในตลาดนัดพระเครื่องและงานประกวดพระเครื่อง 
ส่วนใหญ่น าพระเครื่องมาปล่อยให้เช่า ร้อยละ 44.50 การเช่าพระเครื่องไว้เพ่ือบูชาส่วนใหญ่เป็นพระ
เนื้อผง ร้อยละ  33.50 มีความสนใจหรือให้ความส าคัญกับพระเครื่องส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อผงยอดนิยม 
ร้อยละ  32.50  มีความสนใจ/ความส าคัญพระท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นพระเหรียญหล่อนิยม ร้อยละ 41.00  
มีความสนใจ/ความส าคัญพระเบญจภาคีส่วนใหญ่เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง ร้อยละ 50.00  ส าหรับราคา
ค่าเช่าพระเครื่องปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเห็นว่าราคาค่าเช่าพระเครื่องขึ้นอยู่กับประเภทของพระเครื่อง 
ร้อยละ  60.80 ส่วนราคาค่าเช่าพระเครื่องในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่คาดว่าราคาค่าเช่าพระเครื่องจะ
ขึ้นอยู่กับประเภทของพระเครื่อง ร้อยละ 58.50  มีแนวโน้มความนิยมพระเครื่องส่วนใหญ่คาดว่าจะนิยม
พระเหรียญฯ ร้อยละ 29.50  และมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจพระเครื่องต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า
ประมาณ 10,000 ล้านบาท ร้อยละ 48.50 เป็นต้น   
               การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ระดับความส าคัญ/ความสนใจพระเครื่อง
ในปัจจุบัน  โดยรวมอยู่ระดับมาก ( X = 3.61 และ  S.D. = 1.06)  มีหลักการตัดสินใจหรือวิธีการ
ตัดสินใจเช่าพระเครื่อง โดยรวมอยู่ ระดับมาก ( X = 3.87 และ  S.D. = 1.08)  มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไปโดยรวมอยู่ระดับมาก  ( X = 3.78 และ  S.D. = 1.05)  มี
ความต้องการพระเครื่องในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ โดยรวมอยู่ระดับมาก ( X = 3.89 และ  S.D. = 
1.03)  ส าหรับการเปรียบเทียบและการพยากรณ์ระดับความส าคัญหรือความสนใจพระเครื่อง โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา ซึ่งมีผลการ
ทดสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและความสนใจต่อประเภทของพระเครื่องและความต้องการพระเครื่อง 
การตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไปในปัจจุบันมีแตกต่างกัน   
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               ส่วนที่ 3     
               การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่องฯ ซึ่งมีปัจจัยประเภทพระเครื่อง 
การติดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไป  ซึ่งมีผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 
 ตำรำงที่ 1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยมีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบันฯ 
 

ตัวแปรพยำกรณ์   B S.E. Beta     t Sig. 
   - ค่ำคงท่ี 
  - ประเภทพระเครื่อง 

1.383 
.072 

.121 

.044 
   - 
.085 

11.228 
  1.646 

.000* 

.100 
  - ตัดสินใจเช่าพระเครื่อง .376 .051 .449 7.312 .000* 
  - การเช่าพระเครื่องทั่วไป .217 .053 .252 4.064 .002* 

    R = .736       R2 = .541     Adjusted R2 = .538      F =155.821     S.E.=.46927     Sig 
of  F = .000* 
        
            จากตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัย โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์
ระดับความส าคัญ/ความสนใจพระเครื่องฯ มีผลต่อระดับความความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบัน
และอนาคตอันใกล้  ซึ่งมีค่า  Sig น้อยกว่า =0.01 แสดงว่าปัจจัยเกี่ยวกับประเภทพระเครื่อง การ
ตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องทั่วไปมีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบันและ
อนาคตฯ โดยผลการวิเคราะห์การพยากรณ์พบว่าตัวแปรอิสระหรือปัจจัยเกี่ยวกับประเภทพระเครื่อง 
การตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไปมีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่อง
ปัจจุบันและอนาคตฯ ได้ร้อยละ  54.1 (R = .736,  R2 = .541)  
              โดยสรุปเป็นสมการได้ ดังนี้ 
              สมการในรูปคะแนนคือ  Y = 1 .383 +.376G2 +.217G3 +.072G1  
             โดยระดับความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบันและอนาคตฯ  = 1.733 +.312G2 การตัดสินใจ
เช่าพระเครื่อง +.217G3 การเช่าพระเครื่องของคนท่ัวไป  +.072G1 ประเภทของพระเครื่องที่ต้องการฯ 
 
อภิปรำยผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
           ผลการศึกษาสภาพทั่วไปที่มีการซื้อขายหรือให้เช่าพระเครื่องทางหนังสือนิตยสารและทาง
เว็บไซต์เป็นพุทธพาณิชย์หรือธุรกิจพระเครื่อง มีทั้งการระบุราคาซื้อขายหรือราคาค่านิยมไว้ใน
นิตยสารและเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ และถาวร เกียรติทับทิว 
เรื่อง “พระเครื่องกับสังคมไทย” โดยนิยมสะสมพระเครื่องเพ่ือแสวงหามูลค่าเพ่ิมค่านิยมพระเครื่อง
มากกว่าที่นิยมสะสมพระเครื่องศาสนา เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพ่ือเป็นเครื่องคุ้มครอง
ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ แต่การตกลงซื้อขายกันจริงๆ ยังขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นด้วย แม้ว่าจะก าหนดราคาค่าเช่าไว้ในองค์พระตั้งแต่ 100 บาท 
1,000 บาท 50,000 บาท 900,000 บาทและหลักล้านหรือหลายล้านบาท แต่จ่ายเงินจริงมักไม่
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ปรากฏข่าวที่จ่ายกันจริง ดังนั้นจากข่าวและหลักฐานในปี 2552 มีเงินหมุนเวียนในวงธุรกิจพระเครื่อง
ในแต่ละเดือนไม่กว่าสองหมื่นล้านบาท ก็น่าจะเป็นจริงในปัจจุบันและน่าจะเ พิ่มขึ้นอีกไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพมากนักก็ตาม ซึ่ง
สอดคล้องทฤษฎีทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคที่มีต่อ
สิ่งของที่หายากมักจะมีราคาค่านิยมสูง เช่น พระกรุเก่าแก่มีจ านวนจ ากัดและหายากจึงท าให้ราคา
ค่านิยมสูงถึงห้าสิบกว่าล้านบาท แต่บางกรณียังสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                ส าหรับพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุการสร้างไม่เกิน 100 ปี แต่มีความขลังและคงกระชาตรีสูง 
อาจเป็นเพราะมีพิธีกรรมในทางไสยศาสตร์ ความเชื่อในแง่ของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ซึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ใดๆ 
กับผู้ที่สวมใส่พระเครื่องนั้น โดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฉัตรชัย  เมืองฤทธิ์ เรื่อง”เหตุผลในการ
ตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่องของเซียนพระ” โดยมีพุทธคุณเด่นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เห็นด้วยว่า
การสร้างและเป็นความนิยมส่วนตัวมาเป็นอันดับแรก ซ่ึงจะท าให้ราคาค่านิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนและ
ท าให้ธุรกิจพระเครื่องมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมยิ่งขึ้น โดยการส ารวจสอบถามจาก 
4 ภูมิภาคซึ่งท าให้ทราบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพระเครื่องต่อปีมีประมาณ 40,000 ล้าน
บาท จากความคิดร้อยละ 48.50 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากท่ีมีผู้ประมาณไว้ว่ามีเงินหมุนเวียนถึงสองหมื่นล้านบาท
ในปี 2552 จึงแสดงให้เห็นว่ามีเงินหมุนเวียนของเศรษฐกิจพระเครื่องในประเทศไทยในช่วงเวลา 5 ปี
เพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัว  และจากการพยากรณ์ถึงการให้ความส าคัญ/ความสนใจพระเครื่อง รวมทั้งระดับของ
ความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ มีความเป็นไปได้ถึงร้อยละ 54.10  ซึ่งท าให้
เชื่อมั่นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจในพระเครื่องของเมืองไทยจะมีความส าคัญยิ่งข้ึนตลอดไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ประโยชน์ ควรพิจำรณำดังนี้  
              เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเช่าพระเครื่องหรือซื้อขายพระเครื่องและเครื่องราง
ของขลังเป็นไปตามภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและความนิยมในพระเครื่องแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป 
ซึ่งมีราคาค่าเช่าหรือซื้อขายตั้งแต่สิบบาทไปถึงหลายสิบล้านบาท เช่น พระกรุเก่าแก่มีจ านวนจ ากัด
และหายากจึงท าให้ราคาค่านิยมสูงถึงห้าสิบกว่าล้านบาท  ดังนั้น หากประชาชนทั่วไปคิดหรือตั้งใจจะ
หาเช่าพระเครื่องมาไว้ประจ าตัวหรือท าการซื้อมาขายไป ควรมีหลักการตรวจสอบคือ 
             1.1 ควรเริ่มจากการศึกษาพ้ืนฐานก่อนเช่น พระองค์นี้มีข้อมูลพื้นฐานการสร้าง วิธีการสร้าง 
ใครเป็นคนสร้าง สร้างเพ่ืออะไร ในช่วงปีไหน พิมพ์นั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร  
             1.2 พระเครื่อง เป็นชนิดไหน ท าจากเงิน ทองค า นาค นวะโลหะ ทองแดง เนื้อดิน เนื้อชิน 
เนื้อว่าน เนื้อผง หรืออ่ืน ๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเป็นเนื้อที่นิยมในหมู่พระเครื่องหรือไม่ 
             1.3 การดูผิวและเนื้อองค์พระ รวมไปถึงความคมชัดเจน ต าหนิ ต่างๆ หรือความสมบูรณ์ว่า
ใช้งานมาหรือไม่ รักษาความเก่าคือ การบอกประมาณการณ์อายุของพระนั้นๆ มีผลเรื่องราคาและ
มูลค่า 
             1.4 การตรวจสอบพระเครื่องแท้จริงแค่ไหน ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องเมื่อเทียบแหล่งข้อมูลอ้างอิงในหนังสือพระประเภทนั้นๆ การศึกษาพระนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
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จะต้องดูจากของจริงหลายๆ องค์ (แบบเดียวกัน) เพราะการดูภาพจากรูปหรือถ่ายภาพนั้นไม่สามารถ
บอกขนาดและน้ าหนักท่ีแท้จริงได้ ภาพที่ถ่ายนั้นสีและลายละเอียดจะต่างกับองค์จริงมาก 
             1.5 การตรวจสอบพระสมเด็จวัดระฆัง เนื่องจากมีราคาค่านิยมสูง ควรพิจารณาดูดังนี้ 
                   - จ าพิมพ์ พระสมเด็จวัดระฆัง ให้แม่น จะมี 5 พิมพ์ คือ พิมพ์พระประธาน ทรงเจดีย์ 
เกศบัวตูม ฐานแซม และปรกโพธิ์ 
                   - ดูจากของจริง และเปรียบเทียบกับ พระพิมพ์สมเด็จอ่ืน  ๆเพ่ือดูจุดทีแ่ตกต่างอย่างละเอียด 
                   - ดูเนื้อ และมวลสาร ส่วนผสมของ พระสมเด็จวัดระฆัง เกิดจากการน าหินปูน มาเผาไฟ 
ทุบป่นให้แตกละเอียด เหมือนแป้ง ผสมกับน้ ามันตังอ๊ิวของจีน และมวลสารมงคลต่างๆ  อาทิ เม็ดชาด 
เม็ดพระธาตุ เกสรดอกไม้แห้ง ข้าวสุก เนื้อพระสมเด็จ จึงมักมี มวลสาร ปรากฏให้เห็น และมักจะมี
รอยปูไต่ เป็นต้น 
         2. ข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยเกี่ยวกับพระเครื่องครั้งต่อไปที่อำจมีขึ้น  

   ควรเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์สังเกตและสนทนากลุ่มเซียนพระเครื่องใน
แต่ละภาคที่มีความนิยมสูง รวมทั้งการท าพิธีกรรมปลุกเสกของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและท าให้เกิด
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้น และเกิดเหตุอัศจรรย์ใดๆ กับผู้ที่สวมใส่พระเครื่องนั้น จึงเป็นเหตุท าให้ราคา
ค่านิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนในราคาสูงและท าให้ธุรกิจพระเครื่องมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมยิ่งข้ึน   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี, และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ระดับการศึกษา  อาชีพ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย และการรับข้อมูลข่าวสาร ท าการศึกษาโดยวิธีการส ารวจ 
ประชากรที่ใช้ คือ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรีรวม
ทั้งสิ้น 5,639 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง 374 ตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คือ  t-test  กรณีท่ีตัวแปรอิสระมี 
2 กลุ่มและใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า  2  กลุ่มที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05    
 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =2.81, S.D.=0.72) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก ( X =2.85, S.D.=0.69) รองลงมา คือ 
ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับมาก ( X =2.84, S.D.= 0.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการลด
การเกิดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.73, S.D.= 0.73)  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และ
ลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ส่วนการศึกษา
และการรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ 0.05 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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เริ่มตั้งแต่การร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย ทั้งทางด้านการคัดแยกขยะ การน าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วมาใช้ใหม่ และการลดจ านวนขยะให้
น้อยลง และน าผลการวิจัยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
    

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study the level of people’s participation 
to waste management in Thakhae Sub District Administration Organization, Lopburi Province 
and comparison factors effecting of people’s participation to waste management in 
Thakhae Sub District Administration Organization, Lopburi Province categorized by personal 
characteristics, genders ages, periods of living in the community, levels of education, occupation, 
number of the member of households, description of residence, different manner of receiving 
message and information. This survey research, population for 5,639 households, a sample group 
size of 374 as specified by the Taro Yamane formula, a questionnaires used as the data collection 
tool, in data collection and statistics used in analysis and comparison were t-test at statistical 
significant level of 0.05. The independent variable contained two groups and the method of 
analysis was one way ANOVA In case the independent variable contained more two groups.  
  The research result found that: the level of people’s participation to waste 
management in Thakhae Sub District Administration Organization Lopburi Province in the overall 
view was high level ( X =2.81, S.D. = 0.72) . And when considering the finding that: the average 
maximum was separation of garbage was high level ( X =2.85, S.D. = 0.69), followed reduce of 
occurring of garbage was high level ( X =2.84, S.D. = 0.68), and recycling of garbage was medium 
level ( X =2.73, S.D. = 0.73). The comparison factors effecting of personal data found that: the 
different of genders, ages, periods of living in the community, levels of education, occupation, 
number of the member of households, description of residence, different manner of receiving 
message and information was factors effecting of personal data no different at significant level 
of .05. The suggestions and solutions to the problems of solid waste management it can be 
concluded that. We should promote and encourage people to participate in waste management 
every partnership, to separate, reuse and reduce waste. 
 
ค าส าคัญ    
 การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการ ขยะมูลฝอย 
 
Keywords 
  people’s participation, waste, management 
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ความส าคัญของปัญหา 
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องได้รับ
การจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน ในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
กฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล โดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้ก าหนดบทบาทและอ านาจ หน้าที่ในการจัดการ
ระบบบริการสาธารณะการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ , 2558) พบว่าปี 2557 
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ 14.8 ล้านตัน ขยะมูลฝอยดังกล่าว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 4,422 แห่ง มีการให้บริการเก็บขนและน าไปก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้
สามารถน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องประมาณ 7.88 ล้านตัน หรือ 21,583 ตันต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีก
ประมาณ 6.91 ล้านตัน หรือ 18,938 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
เก็บขนได้จะถูกน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้งการเทกอง
ทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 

ประเทศไทยมีปัญหาขยะตกค้างสะสมเป็นจ านวนมากมีสาเหตุมาจากการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมปนกับขยะมูลฝอยในที่ดินสาธารณะ เหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ และปัญหาการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดและก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงให้
ความส าคัญกับการก าจัดขยะและก าหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะ
มูลฝอยใหม่) เน้นการลด และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ก าจัด
โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นแปรรูป เป็นพลังงาน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน 3) วาง
ระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน ส าหรับแนวคิดการจัดการขยะมูลมูลฝอยมีประสิทธิภาพโดยใช้กรอบแนวคิดและ
การน าหลักการ 3Rs คือ Reduce คือ การลดปริมาณขยะที่แหลงก าเนิด เพ่ือให้คงเหลือเป็นขยะน้อย
ที่สุด  Reuse คือ การน าขยะกลับไปใช้ซ้ าการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ าแล้วซ้ าอีก ตามรูปแบบที่เป็นต้นก าเนิด 
Recycle คือ การแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ ใหม่โดยการน าเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งใช้เทคโนโลยีในระดับต่ า
จนถึงระดับสูง (สุนีย มัลลิกะมาลย, 2543) จากแนวนโยบายในการก าหนดมาตรการทางสังคมและ
สร้างค่านิยมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดการบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลักดัน
การเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ จน
กลายเป็นพฤติกรรม และขับเคลื่อนในทุกระดับเพื่อให้เกิดเป็นกระแสสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมทั้งการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งถูกก าหนดเป็นกฎหมายใช้บังคับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 23 วันที่ 13 มีนาคม 2545 ก าหนดให้มีบทบาทในการด าเนินการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  

แต่การด าเนินงานตามภาระกิจการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มิได้ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะยังติดกับ
ปัญหาในการด าเนินงานหลายด้าน เช่น ปัญหาที่เกิดจากความเจริญทางสังคมขยายตัวเข้ามามีการใช้
วัสดุที่ผลิตจากสารสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบาย ซึ่งเศษวัสดุเหล่านั้นเมื่อใช้เสร็จก็
กลายเป็นของเหลือใช้จะถูกทิ้งในรูปขยะมูลฝอยที่นับวันจะเพ่ิมปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาจากการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดมลพิษสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 
ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและรูปธรรม ได้ จาก
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทางด้านสาธารณสุขซึ่งไม่เน้นด้านการ
จัดการขยะแต่เน้นด้านการบริการทางด้านสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน 

แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มจาก
ความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบในระดับปัจเจกบุคคลที่มีต่อส่วนรวม โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือ 
และมีความรับผิดชอบ  ซึ่งเป็นแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อเรื่องสิทธิและความเสมอภาค
ระหว่างประชาชนและ “ความเป็นปัจเจก” ในความสามารถและศักยภาพที่คิดเองเป็น การแสดง
ความคิดเห็นของตนในชุมชนที่อยู่อาศัย การสื่อสารและลักษณะส่วนตัวของบุคคล กระตุ้นให้บุคคล
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน ในส่วนของภาครัฐช่วยในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมทั้งในระดับนโยบายและการน าไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมให้มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อปัญหาและจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแคเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรประมาณ 15,004 คน มีจ านวน 5,639 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
เดือนเมษายน 2558) มีภารกิจและบทบาทในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนที่มีความหลากหลาย มีนโยบายด้านการ
พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือรักษาความสะอาดใน
พ้ืนที่ การพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าเสียน้ าทิ้งจากบ้านเรือนและชุมชน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแคในแต่ละวันมีปริมาณถึง 12 ตัน/วัน การ
จัดเก็บขยะภายในเขตต าบลท่าแคโดยการใช้รถบรรทุกแบบเทท้าย ความจุ 4 ลบ.หลา จ านวน 2 คัน 
ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จะถูกน าไปก าจัดโดยวิธีการกองบนพ้ืนและฝังกลบโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแคมีที่ดินส าหรับใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยจ านวน 14 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าแค อ.เมือง  
จ.ลพบุรี ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้หน่วยงานและสถานที่ราชการอ่ืนๆ มาใช้สถานที่ในการก าจัดขยะ โดย
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแคได้เก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะ เพ่ือมาใช้ในการบริหาร
จัดการและเป็นรายได้ของ อบต. 

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดข้ึนกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค 
จังหวัดลพบุรีมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการ
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จัดการขยะไม่ถูกวิธี มีปริมาณขยะสะสมจ านวนมาก เกิดไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอยอยู่เป็นประจ า ส่งผล
กระทบต่อดิน น้ า อากาศในพื้นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อการด ารงชีวิตของประชาชน จ าเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยต้องได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการตระหนักถึงความส าคัญต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนไม่ให้มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นแนวทางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

ดังนั้น  ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค  จังหวัดลพบุรี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลอะไรบ้างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้คือ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรีรวมทั้งสิ้น 5,639 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง 374 ตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค 
จังหวัดลพบุรีจ านวน 374 คน เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ รายได้ในครัวเรือน ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ลักษณะที่อยู่อาศัย และการรับข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) จ านวน 8  ข้อ 
   ตอนที่ 2 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนใน พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรีจ านวน 21 ข้อ ผู้วิจัยก าหนด
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เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยออกเป็น 4 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท์  (Best อ้างถึงใน
ประกอบ กรรณสูตร, 2542) 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวม ข้อมูลจากหนังสือ บทความงานวิจัย และ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ น าไปสร้างแบบสอบถาม น าร่างแบบสอบถามไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างเพ่ือหาความเชื่อมั่น และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด น าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน   
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามแนวทางของ
เบสต์ (Best อ้างถึงในประกอบ กรรณสูตร, 2540) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t – test) 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 
ผลการวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค 
จังหวัดลพบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =2.81, S.D. = 0.72) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก ( X =2.85, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ด้าน
การน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับมาก ( X =2.84, S.D. = 0.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การลดการเกิดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.73, S.D. = 0.73)  

 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน, แต่การศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสาร
แตกต่างไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกันอย่างมีนัยส าคัญที ่0.05  
 
อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแคในภาพรวมอยู่ในระดับมากไม่สอดคล้องกับจิรายุ ฮานาฟี (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนข้าง
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยของส านักงาน
เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมากไม่
สอดคล้องกับ กมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะเทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะอยู่ ในระดับปานกลาง ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับมาก 
ไม่สอดคล้องกับกรรณิการ์ ชูขันธ์  (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
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เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าการน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ 
นนทยา ศิริคุณ และคณะ (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลดการเกิดขยะอยู่ในระดับพอใช้ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามเพศ พบว่า การร่วมมือในการจัดการ
ขยะมูลฝอย แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศหญิง มีลักษณะของความเป็นแม่บ้าน ที่ต้องดูแล 
ความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน จึงเข้าใจวิธีการจัดการขยะมูลฝอยได้ดีกว่าผู้ชาย ก็จะให้ความ
ร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากเพศชาย ที่ส่วนใหญ่ท างานนอกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชิดชัย บุญพิทักษ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการขยะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี  พบว่า เพศต่างกัน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามอายุ พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอย แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุมากจะมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและมองเห็น
ความส าคัญมากกว่าคนอายุน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิศิพร ทัศนา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่าอายุ
แตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลก
แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยพบว่า พฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีระยะเวลาที่
มากกว่าก็จะมีความรักต่อสถานที่ที่ตนอยู่มากกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  พิศิพร ทัศนา 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
พิษณุโลก พบว่าระยะเวลาที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลกแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามอาชีพ พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาชีพที่แตกต่างกันก่อให้เกิดประเภทและการ
จัดการขยะที่ต่างกัน อาจเนื่องมาจากการด าเนินชีวิตและสถานภาพทางสังคม สอดคล้องกับ  บุญจง 
ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนใน
เขตยานนาวา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการขยะเป็นเรื่องของการรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้วไม่ว่าจะมี
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การศึกษามากหรือน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรายุ ฮานาฟี (2553)  ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชน
ข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่  ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีการศึกษามีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน 
ไม่แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครอบครัวที่มีจ านวนสมาชิกน้อย
ปริมาณขยะมูลฝอยในบ้านก็น้อยง่ายต่อการจัดการขยะมูลฝอย การให้ความส าคัญกับการจัดการน้อยกว่า
ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในบ้านมาก เพราะปริมาณขยะมูลฝอยก็มากตาม จึงต้องให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งง่ายต่อก าจัดขยะมูลฝอยถึงแม้จะมีปริมาณขยะมากกว่าประชาชนที่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท าให้พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยแตกต่างกันขัดแย้งกับผลการศึกษา
ของ พิศิพร ทัศนา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลกไม่แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน ย่อมมี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในการก าจัดขยะมูลฝอยต่างกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตนเองจัด
สถานที่ในการจัดการขยะมูลฝอยได้เอง แต่ผู้ที่อยู่บ้านเช่าอาจจะไม่มีความสะดวกในการจัดสถานที่
จัดเก็บขยะ ขัดแย้งกับพิภัทร แสงสินธุศร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะที่อยู่อาศัย
แตกต่างกันท าให้การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตไม่แตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามการรับทราบข้อมูลข่าวสาร พบว่า มี
การจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการขยะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ในชุมชนสอดคล้องกับจีระชัย ไกรกังวาร (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยกรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และ
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอย ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การก าจัดขยะมูลฝอย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
     1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแคควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและร่วม
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ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งทางด้านการคัดแยกขยะ การน าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ 
และการลดจ านวนขยะให้น้อยลง 

     1.2 ควรมีการน าผลการวิจัยเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค เพ่ือที่จะพัฒนาให้ประชาชนหน่วยงานราชการ
และองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

      2.2 ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีแรงจูงใจใดที่ท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการขยะมูลฝอย
ด้านการลดขยะมูลฝอยให้น้อยลง 

      2.3 ควรให้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์การอบรม/ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงความส าคัญในการลดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาวการณ์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพัฒนาการ
ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15 – 17 ปี) 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มฯ งานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การวิจัย
แบบส ารวจ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนสังกัดส านักคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,146 คน 
ช่วงที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือพัฒนาและทดลองการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มฯ กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้การวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง จ านวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดย
ใช้สถิติ (Non Parametric Statistics) The Signed test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ยิ่งมากขึ้น ผลการเรียนของ
นักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มฯ สามารถ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้และยังสามารถพัฒนา
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research 1) study were to investigate the usage of social 
media on-line which affects the progress of Emotional Quotient and Social Media 
Literacy Skills among adolescents (15 – 17 years old) in private high schools in Bangkok 
metro area, 2) to study the results of REBT group counseling with music as a media to 
enhance Emotional Quotient and Social Media Literacy among them. This study had 2 
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phases, including Phase 1: A survey search, to study about the habits of social media 
literacy among high school students, Bangkok Metro area. The participants were 1,146 
students from those schools. Phase 2: A Quasi Experimental Research, the researcher 
developed an REBT group counseling with music as a media for 12 high school 
students, measuring the dependent variables before and after the treatment. The data 
analysis instruments for this study included mean, standard deviation, percentage, and 
the Signed test (Non Parametric Statistic). 
 The findings were 1) the amount of time staying with social media online among 
them had a little negative relationship with their GPA. significantly statistical level .05 
2) the REBT Group counseling with music as a media was able to develop emotional 
intelligence to students in high school and also helped improving their skills of social 
media literacy. 

 
ค าส าคัญ 
 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
 
Keywords 
           Group Counseling,  Emotional Quotient,  Social Media Literacy Skills  
    
ความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) รายงานผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือนพบว่าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีผู้ ใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์ เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ มากที่สุดและกลุ่มที่ใช้มากที่สุดคือ อายุ 15 – 24 ปี และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2556) ได้ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2556 พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน อายุต่ ากว่า 15 ปี และอายุ 15-19 ปี พบปัญหาการเผยแพร่
สื่อลามกอนาจารทางอินเตอร์เน็ตและปัญหาการหลอกลวงบนอินเตอร์เน็ต มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ผลการส ารวจยัง พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มี สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือ
โทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ท าให้สามารถเปิดเข้าเว็บไซต์และมีการใช้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การพูดคุย ส่งข้อความ เล่นเกม ถ่ายรูป คลิปวีดิโอ ฟังเพลง รับข่าวสาร ฯลฯ ผ่านบริการ
อีเมล์ (e-mail) โปรแกรมไลน์ สไกป์ เฟซบุ๊ค หรือยูทูป ฯลฯ จะเห็นได้ว่าช่องทางการเข้าถึงและการ
รับสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในปัจจุบันมีมากมายจึงอาจท าให้เยาวชนได้รับสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงและ
ไม่เหมาะจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน คือ วัยรุ่นมีโอกาสใช้ค าหยาบพูด มึง กู และอ่ืน  ๆดื่มเหล้า 
มีเพศสัมพันธ์ เล่นการพนัน สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนโดยใช้อาวุธและสิ่งของ ใช้ค าพูดหยาบคาย 
พูดมึง กู กับคนในครอบครัว ใช้ยาเสพติด (ไม่รวมเหล้าบุหรี่) ถ่ายรูป/คลิปโป๊ผ่านมือถือ ลักเล็กขโมยน้อย 
และขายบริการทางเพศ มากกว่าเยาวชนที่ได้รับสื่อที่เหมาะสม (นพดล กรรณิกา, 2554) ดังนั้นจึงควร
สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับวัยรุ่นเพื่อเลือกรับสื่อที่มีความเหมาะสมกับตนเองได้ 
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 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในปัจจุบันโดยจะต้องพัฒนา
จากพ้ืนฐานการรับรู้อารมณ์ของตนเอง ผู้อ่ืน และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมของวัยรุ่น ได้เหมาะสม 
โดยพ้ืนฐานเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัยรุ่นในปัจจุบันและเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงได้น า
แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือพัฒนาวัยรุ่นให้เกิดความตระหนักถึง (อุมาพร  ตรังคสมบัติ, 2554) 
ความสามารถของคนเราในอันที่จะเข้าใจอารมณ์ของตนเอง จัดการกับอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้จักมองโลกในแง่ดี และปรับตัวกับปัญหาตลอดจนความเครียดต่างๆ ได้ดี ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าเมื่อวัยรุ่นมีฉลาดทางอารมณ์ที่ดีจะเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่นที่ท าให้วัยรุ่นตระหนังถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับตนเองและผู้อื่น 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิ ดการ
เรียนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Literacy) ธรรมชาติและพัฒนาการของวัยรุ่น 12-18 ปี 
แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
(Group Counseling) และทักษะดนตรีกับพัฒนาการที่เหมาะสม  
  จากการรวบรวมเอกสารผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน มีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 
2554) การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมนั้นจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาทางสมองและอารมณ์
เป็นอย่างมาก ที่ท าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เป็นสาเหตุให้วัยรุ่น
เหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดสติ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ ใช้อารมณ์เป็นสิ่งก าหนดการกระท า ในบางรายมี
พฤติกรรมรุนแรงถึงขั้นก่ออาชญากรรม หรือท าร้ายร่างกายตนเอง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2549) ดังนั้นทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จะ
เท่าทันสื่ออย่างจริงจังให้กับวัยรุ่น  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อผลการเรียนของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม 
โดยใช้ดนตรี เป็นสื่อเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้ เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาวการณ์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์และ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15 – 17 ปี) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของ
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วัยรุ่น (อายุระหว่าง 15 – 17 ปี) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 การวิจัยแบบส ารวจ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และช่วงที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือพัฒนาและทดลองการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มฯ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและวัดผลก่อนและหลังการทดลอง  

ช่วงที่ 1 การวิจัยเชิงส ารวจ ขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. น าหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงเลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือขอข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับศึกษาตอนมัธยมปลาย 
ปีการศึกษา 2557 ของโรง เรียนในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษา เอกชน 
เขตกรุง เทพมหานคร ซึ่งมีโ รง เรียนที่ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 
71 โรงเรียน จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 23,211 คน 

2. ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกเป็น 3 กลุ่มตามเขตที่ตั้ ง พ้ืนที่ในกรุง เทพมหานคร สรุปโรงเรียนที่
เข้าร่วมการวิจัยนี้มีทั้งหมด 13 โรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้มีทั้งหมด 13 โรงเรียน  

3. น าหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงผู้อ านวยการของ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียน เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 

4. น าแบบสอบถามข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แจกกับนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 – 7 มกราคม พ.ศ.2558 จากนั้นน าข้อมูลมาศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
นักเรียนที่มีแนวโน้มการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ พฤติกรรมของ
นักเรียน 

6. ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ได้ทั้งสิ้น 1,146 ชุด 
แบ่งเป็นกรุงเทพชั้นใน 497 ชุด กรุงเทพชั้นกลาง 441 ชุด และกรุงเทพชั้นนอก 208 ชุด 

ช่วงที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง ขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ก่อนการทดลอง 
1. ท าการเลือกตัวอย่างส าหรับการศึกษาในครั้ง โดยเลือกโรงเรียนจากการส ารวจข้อมูลเพ่ือ

ท าการวิจัยกึ่งทดลอง ด้วยการเลือกแบบเจาะจง จากการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม
การทดลอง และสามารถให้นักเรียนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ตอบรับสนใจเกือบทุกโรงเรียน แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องเวลาที่ตรงกับการ
สอบปลายภาคเรียน จึงเหลือเพียง 1 แห่ง ที่สามารถร่วมการทดลองได้ คือ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

2. น าหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
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3. น าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวน 64 คน ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2558 จากนั้นน าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สรุปรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากว่า 139 คะแนน ได้จ านวน 15 คน 

4. การกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยประชาสัมพันธ์การให้การ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกับนักเรียน และขอความร่วมมือตามรายชื่อดังกล่าวให้เข้า
ร่วมรวมทั้งนักเรียนที่มีความสนใจในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ มีนักเรียนที่สมัครใจ
เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน  

5. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบประเมินทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
6. ผู้วิจัยนัดหมายนักเรียนกลุ่มทดลองเพ่ือชี้แจง ระยะเวลา และสถานที่ ในการเข้าร่วมการ

ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ 
ด าเนินการทดลอง  
ผู้วิจัยด าเนินการให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์ท ากิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวม 10 ครั้ ง ตั้งแต่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558  

ภายหลังการทดลอง 
ภายหลังการทดลองสิ้นสุดลง 1 วัน ผู้วิจัยนัดหมายนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คน ท าแบบ

ประเมินทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ชุดเดียวกับก่อน
ทดลอง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองพบว่า ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในวันธรรมดามีค่าสหสัมพันธ์กับผลการเรียนที่ -.13 นัยส าคัญที่ .05 และระยะเวลาในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในวันหยุดมีค่าความสัมพันธ์กับผลการเรียน -.13 นัยส าคัญท่ี .05 แสดงว่านักเรียนที่
ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์จะมีความสัมพันธ์ในทางลบกับผลการเรียน เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง ก่อน
การทดลองและหลังจากสิ้นสุดการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของแบบประเมินทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น แสดงว่า
ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลองและมี
คะแนนทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานคือ การให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อสังคมออนไลน์ได ้
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อภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อผลการเรียนของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองพบว่า จ านวนเวลา (ชั่วโมง) การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ช่วงระหว่างสัปดาห์ (วันธรรมดา) มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับน้อยกับผลการเรียน  
(r = -.13, p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และเช่นเดียวกับจ านวนเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับน้อยกับผลการเรียน ( r = -.13,  p = .000) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หมายความว่านักเรียนที่ใช้เ วลากับสื่อสังคมออนไลน์ยิ่งมากขึ้น 
ผลการเรียนของนักเรียน มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้วิจัยจึงยอมรับข้อ
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ 
 ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง) การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ
ผลการเรียน พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าของ ชนากิตติ์  ราชพิบูลย์ (2553)        
เจตน์สฤษณ์  สังขพันธ์ (2556) และชาญวิทย์  พรนภดล และคณะ (2557) พบว่านักเรียนที่ใช้เวลากับ
สื่อสังคมออนไลน์มากกว่านักเรียนอ่ืนๆ ท าให้เวลาส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ลดลง ได้แก่ การอ่านหนังสือ 
การทบทวนบทเรียน การท าการบ้าน การใช้เวลากับสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัวหรือเพ่ือน และการ
นอนหลับพักผ่อน และเมื่อนักเรียนใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวันธรรมดาซึ่งเป็นวันที่ต้องไป
โรงเรียนเพ่ือศึกษาเล่าเรียน นักเรียนอาจใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวลาเรียนท าให้ขาดความตั้งใจต่อการเรียน 
ขาดความสนใจต่อครูผู้สอนในชั้นเรียน ท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน และขาดการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
ซ่ึงทั้งหมดนี้อาจส่งผลเสียต่อผลการเรียนของนักเรียนได้ และจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือกิจกรรมบันเทิง เช่น การพูดคุย  อัพโหลด แชร์รูปภาพ/
วิดีโอ และเล่นเกมออนไลน์ มากกว่าการใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า จึงเป็นไปได้ที่นักเรี ยนที่ใช้เวลากับ
สื่อสังคมออนไลน์มากจะมีแนวโน้มต่อผลการเรียนที่ลดลงของนักเรียนเหล่านั้น  
 นอกจากนี้ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์มากถึงร้อยละ 93 และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 63.5) 
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 24.7) และแท๊บเล็ต (ร้อยละ 10.5) สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนากิตติ์  
ราชพิบูลย์ (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมากที่สุด 
(ร้อยละ 53.6) รองลงมาโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 17.8) ในส่วนของประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้งาน ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเภทสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ ามากที่สุด 
ได้แก่ ไลน์ (ร้อยละ 76) เฟซบุ๊ค (ร้อยละ 73) และยูทูป (ร้อยละ 73) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตน์สฤษฎิ์  
สังขพันธ์ (2556) และปริณดา  เริงศักดิ์ (2557) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้งานโปรแกรมสนทนา
ออนไลน์มากที่สุดเป็นโปรแกรม เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก าลังได้รับ
ความนิยม ท าให้ผู้ใช้งานมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกสบาย และการส ารวจยังพบอีกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือกิจกรรมอะไรบ้างนั้น ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง
เลือกมากที่สุด ได้แก่ พูดคุย (ร้อยละ 69) อัพโหลด แชร์รูปภาพ/วิดีโอ (ร้อยละ 65) และอัพเดทข้อมูล
ข่าวสาร (ร้อยละ 54) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากิตติ์  ราชพิบูลย์ (2553) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือคุยกับเพ่ือน (ร้อยละ 39.9) และงานวิจัยของสุภารัตน์  แก้วสุทธิ 
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(2553) ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่า งส่วน ใหญ่ใช้สื ่อ เพ่ือความบันเทิง (ร้อยละ 59.93) และ
งานวิจัยของ เอกณัฎฐ์  เหล่าวีระธรรม (2556) พบว่าวัตถุประสงค์หลักที่กลุ่มตัวอย่างใช้คือ การใช้
ค้นหาข้อมูลเพ่ือการศึกษา (ร้อยละ 45.8) ใช้เล่นสื่อออนไลน์ (ร้อยละ 41.2) และเล่นเกมออนไลน์ 
(ร้อยละ 37.4)  
 จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นมีประสบการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ผ่านเครื่องมือสื่อสารคือ 
โทรศัพท์มือถือ และรูปแบบการใช้งานของวัยรุ่นจะมีลักษณะของการใช้ เ พื่อการพูดคุยกับ เพื่อน 
ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ผ่านแอพลิเคชั่น ไลน์ หรือเฟซบุ๊ค เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2546) อธิบายว่า วันรุ่น เริ่มมีความนึกคิดที่เป็นเหตุ
เป็นผล ทุ่มเทให้ความสนใจอย่างจริงจังในสิ่งที่ตนชอบ แต่อย่างไรก็ตาม พลังความคิดอาจเป็นปัญหา
ที่จะท าให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่ลองอาจจะน าไปสู่การลองเสี่ยงในสิ่งต่างๆ ที่อันตราย หากไม่มีจิตใจที่หนัก
แน่นพอ อาจส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้สื่อคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมของวัยรุ่น เช่น ใช้เวลากับสื่อ
สังคมออนไลน์มากเกินไป การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลให้วัยรุ่น
ที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากจะมีแนวโน้มผลการเรียนที่ลดลง 
 นอกจากนี้ ชาญวิทย์  พรนภดล และคณะ (2557) ได้อธิบายว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจ
ท าให้ผู้ใช้ต้องประสบกับปัญหาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้งผ่านช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ทั้งการใส่ร้ายป้ายสี การใช้ถ้อยค าหยาบคาย ต่อว่า เพ่ือท าให้เกิดความเสียหายท าให้ผู้
ที่ถูกกลั่นแกล้งเกิดผลกระทบต่อจิตใจ ที่จะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจ พบว่า
วิธีการที่ใช้รับมือกับปัญหาที่ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างใน
การส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากสุด คือ บอกเพ่ือน (ร้อยละ 48) และจากการส ารวจยังพบ
อีกว่านักเรียนมีวิธีการเพ่ือช่วยให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อพบปัญหาที่ส่งผลต่อ
รบกวนจิตใจเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง มากอันดับสองคือ พูดคุยปรึกษาบุคคลที่ไว้ใจได้ 
เช่น เพ่ือน ผู้ปกครอง ครู หรือนักสุขภาพจิต เป็นต้น (ร้อยละ 32.5) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริณดา  
เริงศักดิ์ (2557) และสุภารัตน์  แก้วสุทธิ (2553) ที่พบว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีนั้น 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับมือกับปัญหาที่ส่งผลต่ออารมณ์  และจิตใจเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการ 
“บอกเพ่ือน” มากท่ีสุด  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชรี ทรัพย์มี (2554) อธิบายว่าเด็กวัยรุ่นมัก
ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่า พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือครูอาจารย์  เนื่องจากสังคมรอบข้างมีความ
คาดหวังมากขึ้นถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในวัยรุ่นซึ่งแตกต่างไปจากตอนวัยเด็ก และอาจขาดการ
สื่อสารที่ชัดเจนท าให้บุคคลในวัยรุ่นเกิดความว้าวุ่น ไม่แน่ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้
ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูก อีกทั้งวัยรุ่นยังไม่แน่ใจต่อแผนการในชีวิตของตนเอง อาจเกิดความสับสน
ภายในจิตใจ จึงหันไปเกาะกลุ่มกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน ซึ่งวัยรุ่นเห็นว่ามีปัญหาคล้ายคลึงกัน และมีความ
เข้าใจกันมากกว่าผู้ใหญ่ จึงส่งผลให้วัยรุ่นเชื่อเพ่ือนและได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนอย่างมาก  
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นมีวิธีการที่ใช้รับมือกับปัญหาที่ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจเมื่อใช้
สื่อสังคมออนไลน์คือการบอกหรือปรึกษากับเพ่ือน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์  โค้วตระกูล 
(2556) อธิบายว่าวัยรุ่นมักจะห่วงว่าคนอ่ืนคิดอย่างไรต่อตนเองและมีความวิตกกังวลว่าจะไม่เป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน ท าให้วัยรุ่นจริงจังในการคบเพ่ือนและมี อุดมการณ์ของตนเอง 
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โดยมีเครื่องมือสื่อสารที่จะท าให้วัยรุ่นสามารถติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนได้อย่างรวดเร็วและประหยัด จึง
ท าให้วันรุ่นที่อยู่กับสื่อสังคมออนไลน์มากเกินความจ าเป็นอาจส่งผลต่อแนวโน้มผลการเรียนที่ลดลงได้ 
 ในส่วนของแนวโน้มการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากท่ีสุด คือเลือกรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ตนเองมีความสนใจ 
(ร้อยละ 28.3) สนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ร้อยละ 26.8) และรู้จักอารมณ์ของตนเองใน
ขณะที่รับชมสื่อสังคมออนไลน์อย่างสมเหตุสมผล (ร้อยละ 16.0) และการส ารวจยังพบอีกว่า
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คือพิจารณาความเหมาะสมของข้อความ 
ภาพ วิดีโอ ก่อนส่งถึงผู้อ่ืน (ร้อยละ 21.6) แยกแยะข้อมูลที่ได้รับได้ว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริง (ร้อยละ 21.1) 
และเรียนรู้การใช้เครื่องมือและคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 20.2) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พรทิพย์  เย็นจะบก (2552) อธิบายถึง ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการที่จะเท่าทันสื่อได้นั้น มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ทั้งในด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึง (นักเรียนส่วนใหญ่
เลือกตอบเรียนรู้การใช้เครื่องมือและคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์) การวิเคราะห์ (นักเรียน
พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ ภาพ วิดีโอ ก่อนส่งถึงผู้อ่ืน) การประเมินค่า (แยกแยะข้อมูลที่
ได้รับได้ว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริง) และการสร้างสรรค์ (นักเรียนใช้ค าหยาบคายในสื่อสังคมออนไลน์  
ร้อยละ 6.4 และเชื่อมโยงหรือรับลิงค์เพจที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือมีแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก ร้อยละ 3.3) 
และผลการส ารวจนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขใจ  ประเทืองสุขเลิศ (2549) ที่พบว่า
คนไทย ซึ่งรวมถึงครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น ให้ความส าคัญต่อการรู้เท่าทันสื่อ
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการประเมินค่า และการวิเคราะห์สื่อ และงานวิจัยของ สุนทร  พรหมวงศ 
(2553) พบว่าการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตด้านการสังเคราะห์สื่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ประยุกต์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ การรวบรวม
ข้อมูล การคิดอย่างรอบคอบก่อนน าข้อมูลไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก จึงเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ม
ต่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นไปในทิศทางท่ีดี 
 สมมติฐานข้อที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้น 
 ผลการทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ก่อนการทดลอง
เท่ากับ 132.58 (ผู้ที่มีคะแนนภาพรวมที่ต่ ากว่า 139 ควรได้รับการช่วยเหลือพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์อย่างถูกวิธี) และหลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 146.25 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและหลังจากสิ้นสุดการทดลอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยจากประเมินทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ก่อนการทดลองเท่ากับ 2.53 และหลังการทดลองเท่ากับ 2.75 ผลการทดลองนี้แสดง
ให้เห็นว่าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้และยังสามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้วิจัยจึงยอมรับข้อสมมติฐานนี้  
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 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ และคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของความฉลาดทางอารมณ์
และดนตรีของ นวลลักษณ์  บูรณะกิติ (2549) ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี REBT และ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี REBT ร่วมกับดนตรีบ าบัด ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของ
เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลอง 1 ได้รับการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎี REBT และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี REBT ร่วมกับ
ดนตรีบ าบัดหลังสิ้นสุดการทดลอง มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต และงานวิจัยของ ทิพวรรณ  เมืองใจ (2550) ผลการวิจัยพบว่า หลังจากได้รับการให้ค าปรึกษา
แบบเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม กรณีศึกษามีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัวสูงขึ้น 
และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะต่างๆ  ทีเ่ป็นองค์ประกอบย่อยทางดนตรีของชิรินตรา  เวียงวะลัย (2548) 
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการใช้กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ 
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ พัชรินทร์  จ าปานนท์ (2549) 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการฝึกดนตรีไทยเชิงทักษะ มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
สูงขึ้นหลังการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ อุลิชษา  ครุฑะเสน 
(2556) พบว่าแนวทางการพัฒนาการะบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ 
คือ การรู้เท่าทันตนเอง การเปิดรับสื่อและใช้อย่างสร้างสรรค์ และงานวิจัยของ จินตนา  ตันสุวรรณนนท์ 
(2552)  พบว่าสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วยการไม่รู้เท่าทันสื่อ การขาด
ความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ การขาดการใฝ่รู้ การขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง และ
ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนในการชักจูงให้เปิดรับสื่อที่ไม่เหมาะสม การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความฉลาดทาง
อารมณ์ คือ ดี เก่ง สุข จึงสรุปได้ว่า การวิจัยครั้งนี้การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมการให้การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อได้  
 ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยใช้
ดนตรีเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ โดยในช่วง
แรกของการปรึกษาแบบกลุ่มฯ ผู้วิจัยเริ่มให้สมาชิกกลุ่มสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันโดยใช้ดนตรี เช่น 
การฟัง การร้อง และการเล่นเครื่องดนตรีตามความถนัด สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักพัฒนา
สุขภาพจิต (2550) อธิบายว่า ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เกิดขึ้นได้ดังนี้ 1) มีอิทธิพลต่อ
การควบคุมอารมณ์ ต่อการสื่อสารความหมายและต่อความรู้สึกตัว 2) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะ
สมดุล มีมุมมองในเชิงบวก 3) ช่วยพัฒนาอารมณ์ และจิตใจ ผู้วิจัยสั งเกตว่าสมาชิกกลุ่มมีความ
สนุกสนาน ผ่อนคลาย ส่งผลให้บรรยากาศกลุ่มให้การปรึกษามีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น จากนั้น
ในช่วงการปรึกษาแบบกลุ่มฯ ครั้งที่ 2 – 8 ผู้วิจัยใช้รูปแบบของดนตรีเป็นสถานการณ์จ าลอง เช่น การแสดง
ความคิดเห็นต่อสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ ในการเล่นดนตรี  การให้สมาชิกกลุ่มวิเคราะห์เนื้อเพลง 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงมณี  จงรักษ์ (2549) อธิบายว่า การฝึกทักษะ การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ฝึกทักษะทางสังคมหรือทักษะอ่ืนๆ โดยถ้าบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวโน้มการเกิดความคิดที่ไม่สมเหตุผลย่อมลดลง การโต้แย้งความเชื่อที่ไม่สมเหตุผล
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะใหม่ และการวิเคราะห์เนื้อเพลงจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
รู้จักให้ความหมายอย่างถูกต้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวิธีการสะท้อนให้ผู้รับการปรึกษาตระหนัก
ถึงข้อเท็จจริงของพฤติกรรม เช่น บทเพลงเดียวกันสมาชิกกลุ่มจะมีรับรู้ต่อบทเพลงของสมาชิกแต่ละคน
แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการให้การปรึกษาแบบกลุ่มฯ จึงเป็นการให้
ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเอง
และผู้อื่นสมาชิกกลุ่มได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างสมเหตุผล จึงท าให้สมาชิกกลุ่มให้การปรึกษาฯ 
มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และคะแนนทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น   
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ
เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครู อาจารย์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนในช่วงวัยรุ่นน าไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยผู้ใช้อาจปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของนักเรียน อีกทั้งควรท าการศึกษาและได้รับการฝึกฝนกระบวนการ
ให้การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ก่อนการน าไปใช้ 
 2. ความพร้อมของสมาชิกกลุ่ม ในช่วงเวลาของการทดลองนั้นผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนมกราคม 2558 แต่เกิดความล่าช้าในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลใน
การส ารวจจึงท าให้ต้องท าการทดลองกลุ่มการให้ค าปรึกษาในช่วง ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นช่วงของการเตรียมตัวสอบปลายภาคของนักเรียนจึงอาจส่งผลต่อความ
พร้อมของสมาชิกกลุ่ม 
 3. ความสะดวกและความพร้อมของห้องให้ค าปรึกษากลุ่ม  ขณะที่ด าเนินการให้การปรึกษา
กลุ่มฯ บางครั้งสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยในการให้การปรึกษา เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย เสียงรบกวนใน
บริเวณใกล้เคียง ท าให้ผู้น ากลุ่มต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นกรณีไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 อาจท าการศึกษาวิจัยการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และการน ากลุ่มให้การปรึกษาฯ ไปใช้กับ
กลุ่มวัยรุ่นในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนรัฐบาล (สังกัด สพฐ. และสังกัด กทม.) 
และวัยรุ่นในชุมชน (ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนวัด กับองค์กรอิสระต่างๆ) เป็นต้น 
 

บรรณานุกรม 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข. (2546). คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ส าหรับครู. กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
จินตนา  ตันสุวรรณนนท์, ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย. (2552). ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับ พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต 
กรุงเทพมหานคร.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

126 

เจตน์สฤษณ์  สังขพันธ์, เก็ตถวา  บุญปราการ และชุติมา  หวังเบ็ญหมัด. (2556). “ผลกระทบการใช้
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.” 
บทความวิจัย เสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมไทย. 168 - 178. 

ชนากิตติ์  ราชพิบูลย์. (2553). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบ
ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาครุศาสตร์เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ชาญวิทย์  พรนภดล, ศิริไชย  หงส์สงวนศรี, ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร, ทรงภูมิ  เบญญากร, คมสันต์  
เกยีรติรุ่งฤทธิ์ และโชษิตา  ภาวสุทธิไพศิฐ. (2557). การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น.  
กรุงเทพฯ: บริษัทมีเดียโซนพริ้นติ้งจ ากัด. 

ชิรินตรา  เวียงวะลัย. (2548). ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยท่ีมีต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัด กาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ดวงมณี  จงรักษ์. (2549). ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบ าบัดเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น). 

ทิพวรรณ  เมืองใจ.  (2550).  การให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการปรับตัวของวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นพดล  กรรณิกา.  (2554).  อิทธิพลของสื่อต่อเด็กและเยาวชนไทย ในยุคโลกไร้พรมแดน.  
สมุทรปราการ:  ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 

นวลลักษณ์  บูรณะกิติ.  (2549).  ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี REBT และการให้   
ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี REBT ร่วมกับดนตรีบ าบัด ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ 
ของเยาวชนในศูนย์ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ปริณดา  เริงศักดิ์.  (2557).  “การเปิดเผยตนเองกับการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค.” วารสารนักบริหาร.  
34(1), 70 – 79. 

พรทิพย์  เย็นจะบก.  (2552).  ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพฯ: ปิ่นโตพับลิชซิ่ง. 
พัชรินทร์ จ าปานนท์.  (2549).  ผลของการใช้ดนตรีไทยเชิงทักษะต่อการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาจิตวิยาวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์. (2554). “สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต.”  
   วารสารนักบริหาร. 31(4): 99 – 103.   
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

127 

วัชรี  ทรัพย์มี. (2554). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6.  
   กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2549).  
 คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กวัยรุ่นไทย. กรุงเทพฯ:  
 โซดาสตูดิโอครีเอชั่นแอนด์พลับลิชชิ่ง. 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2556). รายงานผลการส ารวจ

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556.   
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). บทสรุปส าหรับผู้บริหารการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ.   
ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. (2550). อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง).           

พิมพ์ครั้งที่ 4. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ. (2549). การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อใน             

ยุคโลกาภิวัตน์.  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุนทร  พรหมวงศา. (2553). พฤติกรรการใช้และการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตตามการรับรู้ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวล าภู. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

สุภารัตน์  แก้วสุทธิ. (2553). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการ
ป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต.  
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ  
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย. 

สุรางค์  โค้วตระกูล. (2556). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อุมาพร  ตรังคสมบัติ. (2554). สร้าง EQ ให้ลูกคุณ. กรุงเทพฯ: บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ครอบครัว.  

อุลิชษา ครุฑะเสน. (2556). “แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนน าเยาวชน.”  
Veridian E-Journal. 6(3): 276 - 285.  

เอกณัฎฐ์ เหล่าวีระธรรม. (2556). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของ
เด็กประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล.  
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

รูปแบบของระบบพี่เลี้ยงและให้ค ำปรึกษำเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสอน 
และกำรท ำวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนของครูวิทยำศำสตร์ 

 
COACHING AND MENTORING SYSTEM MODEL FOR DEVELOPING  

SCIENCE TEACHERS’ TEACHING PRACTICES AND THE ABILITY TO CONDUCT 
CLASSROOM ACTION RESEARCH         

 
เอกภูมิ  จันทรขันต ี 

Ekgapoom Jantarakantee  

 
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาเพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากรายงานการ
วิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 แห่ง ที่ท าความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์จะถูกรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่ พร้อม
อธิบายขยายความเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาแบ่งกิจกรรมใน
การด าเนินโครงการเป็น 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและ
ให้ค าปรึกษา โดยกิจกรรมการฝึกอบรมจะมีทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  2 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน  ส่วนกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา  มีการด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยก าหนดให้มีการให้ค าปรึกษา  ณ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต  
กิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาด าเนินการโดยวิทยากรจ านวน 8 ท่าน ซึ่งสามารถ
จ าแนกรูปแบบของการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาได้เป็น 5 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมี
กระบวนการหลักๆ ที่คล้ายกัน แต่แตกต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับแนวทางการให้ความรู้
แก่ครูของวิทยากรและการมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม โดยส่วนใหญ่แล้วระบบพี่เลี้ยง
และให้ค าปรึกษา จะเริ่มจากการให้ครูดู   วีดิทัศน์การสอนเพ่ือฝึกสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสอน 
จากนั้นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ที่ควรจะเป็น แล้วจึงให้
ครูวิเคราะห์การสอนของตนเองและระบุว่าต้องการพัฒนาการสอนของตนเองอย่างไร  น าไปสู่การ
เขียนค าถามวิจัยเพ่ือด าเนินการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูแต่ละคน จากนั้นให้ครูแต่ละคน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้สอนจริงพร้อมกับถ่ายวีดิทัศน์และบันทึกหลังสอนเพ่ือน า
ข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับจุดเด่น จุดด้อยของการสอนและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  วิทยากร
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ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการเขียน
รายงานผลการวิจัย เสร็จแล้วจึงมอบหมาย ให้ครูทุกคนเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่ง 
2) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง คือ ครูมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการ
พัฒนาการสอน และการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับภาระงานที่คาดหวัง
จากครูที่เข้าร่วมโครงการมีมากเกินไป  การด าเนินการโครงการที่จัดในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ท าให้
ครูต้องท างานหนักทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ เกิดความอ่อนล้า  นอกจากนี้ครูบางคนมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยแบบดั้งเดิม ไม่ยอมรับรูปแบบงานวิจัยใหม่  ๆและครูไม่ยอมปรับแก้งานตามค าแนะน าของวิทยากร 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the coaching and mentoring system models and 
their results in developing science teachers’ teaching practices and the ability to 
conduct the Classroom Action Research. The content analysis was employed to 
synthesize qualitative data from nine research project reports in Primary Educational 
Service Areas, which collaborated with the Faculty of Education, Kasetsart University. 
Themes were generated accompany with descriptive explanation. Results indicated 
that: 1) there were two activities for the coaching and mentoring system, the ‘Training 
activity’ and the ‘Coaching and Mentoring activity’. The Training activity was done over 
two days to provide knowledge about ways to organize science learning activities (day 
1) and how to conduct the Classroom Action Research project (day 2). The Coaching 
and Mentoring activity was done once a month for three months in the school in each 
Primary Educational Service Area. The Coaching and Mentoring system was delivered 
by eight lecturers which could classify into five models of Coaching and Mentoring 
system. Each model had similar main processes, but differences in some little details 
about ways to provide knowledge and assign work to the teachers. Most of the 
Coaching and Mentoring system models started by practicing teachers to reflect the 
teaching practice from the video clip. Then the lecturers described about goals and 
expected ways to teach science to the teachers. Next, the teachers were asked to 
analyse their teaching practices and identify the aspect that they would like to improve 
which lead to the research question for each Classroom Action Research project. After 
that, each teacher was assigned to write the lesson plans, to implement the lesson 
plans, to record the video of their teaching, and to write the journals after teaching for 
getting the data to discuss together about strengths, weaknesses, and ways to improve 
teaching practices. The lecturers provided feedback to the teachers about data 
collection and data analysis methods, data presentations, and how to write the 
research report. Finally, the completed Classroom Action Research reports were sent 
to the lecturers. 2) the results of coaching and mentoring system showed that most of 
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teachers were more confident about developing their teaching practices and 
conducting the Classroom Action Research project. In contrast, there were some 
problems about too much expected workloads from the attending teachers. The 
operations of the project in weekends lead to exhaustion of the teachers for working 
seven days a week. Some teachers hold a traditional concept of research designs and 
did not accept the new research designs. Furthermore, some teachers refused to 
correct their work according to the lecturers’ guidance. 
 
ค ำส ำคัญ 

ระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา การสอน การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูวิทยาศาสตร์ 
 
Keywords 

Coaching and mentoring system, Teaching, Conducting classroom action 
research,  Science teacher  
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุดในการศึกษาของนักเรียน  หากมีครูดี ครูเก่ง ครูมี
คุณภาพสูง จะท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูง
ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและพ่ึงตนเองได้ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา โดยดูได้จากผลการประเมินและจัดอันดับของหน่วยงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติจะพบว่า ในปีการศึกษา 2552-2555 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยตามล าดับในแต่ละปีดังนี้ 38.67, 41.56, 40.82 และ 33.10 (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  นอกจากนี้ผลการแข่งขันด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในเวทีระดับโลกสะท้อนให้เห็นว่ายังต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน โดยผลการประเมิน PISA 2012 พบว่านักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี มีผลการประเมินต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา โดยคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยได้ 444 คะแนน เทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยของนานาชาติที่ 501 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2557) ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ของโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ. 
2554 พบว่า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของประเทศไทย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 472 คะแนน และ 451 คะแนน ตามล าดับ 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ 29 
ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และล าดับที่ 25 ส าหรับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556ก;  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556ข) 
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ปัจจุบันประเทศไทยก าลังด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.  2552-2561) 
โดยก าหนดให้การพัฒนาคุณภาพครูเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งที่จ าเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีกระบวนการผลิตและพัฒนาครู 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู อันจะน ามาซึ่งการ
บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ในด้านอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 1 ยังไม่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาครูมากนัก  โดยส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2552 และ 2553) ได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษาที่
ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาครูพบว่า การพัฒนาครูเกิดความซ้ าซ้อน ขาดการประสานแผนในการ
พัฒนาครูระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาของครู ไม่มี
กระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูในแต่ละโครงการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพครูได้ตระหนักถึงปัญหาของการพัฒนาครูดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูโดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา (Coaching and Mentoring) ขึ้น เนื่องจากเป็น
กระบวนการพัฒนาความสามารถของครูที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการทิ้ง
ห้องเรียนของครูเพ่ือไปเข้าร่วมการอบรมภายนอกโรงเรียน (Connor & Pokora, 2012) โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใน
บริบทที่หลากหลายตามลักษณะและขนาดของโรงเรียน และให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
คุณภาพ คุณธรรม ส่งเสริมจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู  
 การด าเนินงานโครงการดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องประสานงานกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาครู  ด าเนินการพัฒนาฝึกอบรม โดยมี
กรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วัน และด าเนินการพัฒนาในวันหยุด  โดยให้มีกิจกรรม
เน้นด้านเนื้อหาและกระบวนการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 2 วันและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 9 แห่ง ด าเนินการโครงการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบ
การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
คุณภาพครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 

1. รูปแบบการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนและ
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ มีลักษณะอย่างไร 

2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา เป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอน

และการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์  
2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเป็นหมวดหมู่ (theme) พร้อมอธิบายขยายความเชิงพรรณนา โดยใช้
ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้
ค าปรึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 แห่ง ที่ท าความร่วมมือกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2556 โดยมีครู
วิทยาศาสตร์จากทั้ง 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จ านวน 112 คน 
 
ผลกำรวิจัย 

จากการวิจัย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู

วิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา  
การพัฒนาความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียนของครู

วิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาทั้ง 9 แห่ง แบ่งกิจกรรมในการด าเนินโครงการออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมการ
ฝึกอบรม (Training) และกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา (Coaching & Mentoring 
system)  โดยกิจกรรมการฝึกอบรมจะมีทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ครั้งที่ 1 เป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร เป้าหมายในการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอน รูปแบบการสอน  การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผลและการประเมินผลการสอน ส่วนครั้งที่  2 เป็นการอบรมเรื่อง
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการและการท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เครื่องมือที่น ามาใช้ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย และการเขียนรายงาน
การวิจัย ซึ่งกระบวนการอบรมจะใช้ทั้งวิธีการบรรยาย  การซักถาม การอภิปราย และการฝึก
ปฏิบัติการโดยเน้นให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรมทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

ส่วนกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา  มีการด าเนินงานรวมทั้งหมด 3 ครั้ง 
โดยก าหนดให้มีการให้ค าปรึกษา เดือนละ 1 ครั้ง  ณ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต โดย
แต่ละครั้งมีรายละเอียดในการให้ค าปรึกษาดังนี้  ครั้งที่ 1 เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนด
หัวข้อการวิจัย และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ครูออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเขียนโครงร่าง
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2 เป็นการน าแผนการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

133 

จัดการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูที่
เข้าร่วมโครงการคนอ่ืน ศึกษานิเทศก์ของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และวิทยากรจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของการสอน เพ่ือช่วยพัฒนาการสอนของครูที่เข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งพิจารณาว่าการสอนของครูน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและการตอบ
ค าถามการวิจัยหรือไม่ อย่างไร  และครั้งที่ 3 เป็นการสรุปผลการวิจัยและร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน รวมทั้งแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัย  

เนื่องจากวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ที่ท าหน้าที่ให้การอบรมและเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านอาจมีรายละเอียดในการ
ด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาทั้ง 3 ครั้งแตกต่างกันไป 
ผลการวิจัยพบว่า สามารถจ าแนกรูปแบบกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่ครู
วิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังตารางที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมการสร้างระบบพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่ครูวิทยาศาสตร์ 
 

กิจกรรมกำร
สร้ำงระบบ   

พี่เลี้ยงและให้
ค ำปรึกษำ 

รูปแบบที่ 1 
 

 
รูปแบบที่ 2 

 
 

รูปแบบที่ 3 
 

รูปแบบที่ 4 
 

รูปแบบที่ 5 
 

ครั้งท่ี 1 
การวิเคราะห์
สภาพปัญหา 
ก าหนดหัวข้อ

วิจัย และ
พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูฝึกสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสอนจากการดูวีดิทัศน์การ
สอนของกรณี ศึกษา  และน า เ สนอ เพื่ อ ให้ วิ ทยากร ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนสะท้อนความคิดว่ามีจุดเด่น และ
ข้อควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

ครูวิเคราะห์การ
สอนของตนเอง
ลงในใบงานเพื่อ
น าไปสู่การตั้ง
ค าถามวิจยั 

ครูที่มีปัญหาการ
สอนคล้ายกันมา
อยู่รวมกันเป็น
กลุ่มย่อย 

วิทยากรบรรยาย
แนวทางการสอน
วิทยาศาสตร์ การ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้  และ
การเขยีนโครงรา่งการ
วิจัย  

วิทยากรให้ครูดู
ตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
ตัวอย่างการเขียน
โครงร่างการวิจัย 
 

วิทยากรให้ครูดู
ตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

วิทยากร
ยกตัวอย่าง
แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
งานวิจัยและให้
ครูน าเสนอ
ค าถามการวิจัย
ของตนเอง 

แต่ละกลุ่มย่อย
ร่วมกันก าหนด
ค าถามวิจัย 
และ ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีแต่
ละกลุ่มเลือก 
โดยมีวิทยากร
คอยชี้แนะ
แนวทาง  

ครูวิเคราะห์ปัญหาด้านการสอนของตนเองและหาสาเหตุของ
ปัญหา เพื่อน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงการสอนและการ
ก าหนดหัวข้อวิจัย 
ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชั้นเรียนโดยมี
วิทยากรคอยให้
ค าแนะน า 

วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูแต่
ละคนทางอีเมล์ 
และส่งกลับให้ครู
แก้ไขก่อนน าไป
สอนจริง 

ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชั้นเรียนโดยมี
วิทยากรคอยให้
ค าแนะน า  

ครูกลับไปเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้  
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) 
 

กิจกรรมกำร
สร้ำงระบบ   

พ่ีเลี้ยงและให้
ค ำปรึกษำ 

รูปแบบที่ 1 
 

 
รูปแบบที่ 2 

 
 

รูปแบบที่ 3 
 

รูปแบบที่ 4 
 

รูปแบบที่ 5 
 

 ครูน าแผนการ
จัดการเรียนรูไ้ป
สอนจริง และเขยีน
บันทึกหลังสอน  

ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปสอนจริง และบันทึกวีดิทัศน์
การสอน  
 

ครูน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปสอน
จริงพร้อมจดบันทึก
หลังสอนและบันทึก
วีดิทัศน์การสอน 

 

ครั้งท่ี 2 
การน าเสนอ

และ
วิพากษ์วิจารณ์

ผลการน า
แผนการ

จัดการเรียนรู้
ไปใช้สอนใน
ห้องเรียน 

 
 

ครูน าบันทึกหลัง
สอนมา
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน
ร่วมกับการให้
ข้อเสนอแนะ
ของวิทยากร     

เปิดวีดิทัศน์การสอนของครูแต่ละ
คน เพื่อให้เพื่อนครูและวิทยากร
อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 

ครูแตล่ะคน 
น าเสนอแผนการ
จัดการเรียนรู้ และ
บันทึกหลังสอนใน
กลุม่ย่อยกลุม่ละ 4 คน 

ตัวแทนแต่ละ
กลุ่มย่อยน า
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ที่ช่วยกัน
พัฒนาไปใช้
สอนจริงและ
ให้สมาชิกใน
กลุ่มคนอ่ืน
และวิทยากร
เข้าสังเกตการ
สอน         

วิทยากรอธิบาย
เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมลู
ส าหรับตอบ
ค าถามวิจัย 

วิทยากรให้ครูดู
ตัวอย่าง
เครื่องมือวิจัย
ส าหรับใช้ในการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล และ
แนวทางในการ
เขียนรายงาน
การวิจัยในแต่
ละหัวข้อ 

วิทยากรให้ครู
ดูตัวอย่างการ
เขียนโครงร่าง
การวิจัยและ
เครื่องมือ
ส าหรับใช้ใน
การเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
พร้อมท้ังให้ครู
ลงมือเขียน
โครงร่างการ
วิจัย 

ครูในกลุ่มย่อย
ร่วมกันวิเคราะห์ถึง
จุดแข็ง และจุดอ่อน
ในการสอนของครู
แต่ละคน   

ครูที่ท าการ
สอน ครูที่เข้า
สังเกตการ
สอน และ
วิทยากร
ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติการ
สอน เพื่อ
พัฒนาการ
สอนตาม
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ที่ได้ช่วยกัน
พัฒนาให้ดี
ยิ่งข้ึน  

วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ
โครงร่างการ
วิจัยแก่ครูทาง
อีเมล ์

แต่ละกลุ่มย่อยส่ง
ตัวแทน 1 คน
ออกมาน าเสนอ      
วีดิทัศน์การสอนให้
เพื่อนครูกลุ่มอื่นและ
วิทยากรสะท้อน
ความคิดต่อการสอน 
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) 
 

กิจกรรมกำร
สร้ำงระบบ   

พ่ีเลี้ยงและให้
ค ำปรึกษำ 

รูปแบบที่ 1 
 

 
รูปแบบที่ 2 

 
 

รูปแบบที่ 3 
 

รูปแบบที่ 4 
 

รูปแบบที่ 5 
 

ครั้งท่ี 3 
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น

เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ในการสอน
และการท า

วิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน
และแนว

ทางการเขียน
รายงานการ

วิจัย 

ครูน าเสนอ
ผลการวิจัยและ
ร่วมกัน
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ใน
การสอนและ
การท าวิจัย 

ตัวแทนครู
น าเสนอ
โครงการวิจัย
และข้อมลูที่เก็บ
รวบรวมมาให้
วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ 
 

ครูน าเสนอข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาให้
วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ 

ครูแตล่ะคนน า
ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้มา
วิเคราะห์และ
ลงมือเขียน
รายงานการ
วิจัย 

ครูแตล่ะคนน า
แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ได้ปรับปรุง
แล้วไปสอน
และจดบันทึก
เพื่อมา
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ซึ่งกันและกนั   

วิทยากร
บรรยาย
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
และการเขียน
รายงาน
ผลการวิจัย   

วิทยากร
ยกตัวอย่าง
ลักษณะของ
ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพและ
การเขียน
รายงาน
ผลการวิจัยของ
ตัวแปรต่าง ๆ 
ด้านการสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
และการเขียน
รายงานผลการวิจยั  

วิทยากร
ยกตัวอย่างการ
เขียนรายงาน
การวิจัยและ
อธิบายแนว
ทางการเขียน
แต่ละ
องค์ประกอบ
ของรายงาน
การวิจัย  

วิทยากร
บรรยายแนว
ทางการเขียน
รายงานการ
วิจัย และตอบ
ข้อสงสัยจาก
คร ู

   วิทยากรให้
ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับ
รายงานวิจัยใน
ขั้นต้นแก่ครูทุก
คน 

 

มอบหมายให้ครูทุกคนกลับไปเขียนรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) 
 

กิจกรรมกำร
สร้ำงระบบ   

พ่ีเลี้ยงและให้
ค ำปรึกษำ 

รูปแบบที่ 1 
 

 
รูปแบบที่ 2 

 
 

รูปแบบที่ 3 
 

รูปแบบที่ 4 
 

รูปแบบที่ 5 
 

จุดเด่น เน้นการ
บรรยายให้
ความรู้โดย
วิทยากรและ
การวิพากษ์เชิง
สร้างสรรคเ์พื่อ
สะท้อนผลการ
ปฏิบัติของครู
แต่ละคน 

วิทยากรตรวจ
งานและให้
ข้อเสนอแนะแก่
ครูทุกข้ันตอน
ของการสอน
และการท าวิจยั
อย่างใกล้ชิด  

วิทยากรให้ความ
เป็นกัลยาณมติร
เชิงแนะน ามากกว่า
การต าหน ิ

การมีชุดใบงาน
ให้ครูท าอย่าง
เป็นขั้นตอน
เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงการ
สอนและการ
ท าวิจัย 

แบ่งครูเป็น
กลุ่มย่อยและ
ให้ร่วมกัน
ท างานตั้งแต่
เริ่มต้นจน
ส าเรจ็ 

 สร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู้
ร่วมกันทั้ง 2 
ฝ่ายระหว่าง
วิทยากรกับคร ู

มีตัวอย่างให้ครูดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอนการสอนและ
การท าวิจัยเพื่อท าให้ครไูด้แนวทางในการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนว่าตนเองจะต้องท าอย่างไร 

มีการ
วิพากษ์วิจารณ์
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกัน ท าการ
แก้ไข และ
น าไปสอนจริง
มากกว่า 2 ครั้ง 

 สร้างทัศนคติทีด่ี
ต่อการท าวิจัย
ในช้ันเรียนว่า
การท าวิจัยเป็น
สิ่งที่ครูท าอย่าง
เป็นประจ าทุก
วันอยู่แล้วในช้ัน
เรียน 

 เน้นการตรวจและ
วิพากษ์ผลงานเป็น
รายบุคคล 
 

เน้นการใช้
กระบวนการ
กลุ่มเพื่อ
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่าง
เพื่อนคร ู

 
 

อย่างไรก็ตามยังพบว่าในภาพรวมกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาในทุก
รูปแบบยังมีปัญหาบางประการในการพัฒนาศักยภาพการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครู คือ ครูมีแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและไม่ยอมรับรูปแบบ
งานวิจัยใหม่ๆ ส่งผลให้หัวข้องานวิจัยของครูไม่แปลกใหม่และครูไม่ยอมปรับแก้งานตามค าแนะน าของ
วิทยากร ระยะเวลาที่ให้ครูท างานในการเข้าร่วมโครงการมีน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ให้
ครูปฏิบัติในระหว่างเข้าร่วมโครงการ  ประกอบกับครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากงานสอนมาก ท าให้ผล
งานที่ได้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ครูไม่ค่อยสะท้อนความคิดต่อการปฏิบัติการสอนของตนเอง หรือ
วิเคราะห์จุดอ่อนเกี่ยวกับการสอนของตนเอง ครูมักจะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทั้งหมดมาจาก
นักเรียน  จึงท าให้ครูไม่สามารถมองเห็นปัญหาของการสอนของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางใน
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การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด  ครูบางคนเข้าร่วมโครงการไม่ต่อเนื่องและไม่กระตือรือร้นในการส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา  
 พบว่า ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน ท าให้ครูมีความมั่นใจมากขึ้น
เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน และการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างครูต่างโรงเรียนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  ท าให้ครูมีโอกาสติดต่อสื่อสาร เพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่วนผลกระทบทางลบ เช่น เกิดแรงต้านการปฏิบัติกิจกรรมจากครูบางส่วน 
เพราะมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระในการท างานและไม่มีเวลาเพียงพอในการท ากิจกรรม  ครูบางคนเกิด
ความท้อแท้ไม่อยากท า เพราะคิดว่ายาก และการด าเนินการโครงการที่จัดในวันเสาร์หรืออาทิตย์ท าให้
ครูที่เข้าร่วมโครงการต้องท างานหนักทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีวันหยุด เกิดความอ่อนล้า และส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานอ่ืน  การจัดโครงการพัฒนาครูของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประสบผลส าเร็จในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม  การท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ความชัดเจนในการให้ค าปรึกษา/ความช่วยเหลือของวิทยากร  และ
การสร้างความมั่นใจในการสอนและการท าวิจัยของครู   แต่ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ค่อยประสบ
ผลส าเร็จเนื่องจากได้คะแนนการประเมินจากครูที่เข้าร่วมโครงการค่อนข้างน้อย เช่น ระยะเวลาใน
การอบรม  สถานที่อบรม  บรรยากาศในการฝึกอบรม อาหารและอาหารว่าง  การได้แนวทางในการ
เป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้แก่ครูคนอ่ืนในโรงเรียน และการพัฒนาและการใช้
สื่อการเรียนการสอน  ผลการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ครูผู้ เข้าร่วมโครงการ
จะต้องส่งให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือประเมินคุณภาพ  ตามระดับ
คุณภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ  คือ  “ดีเยี่ยม” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง”  พบว่า ครูที่
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ “ผ่าน” โดยแบ่งเป็นผู้มี
คะแนนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 คน ระดับดี จ านวน 54 คน 
ระดับพอใช้ จ านวน 49 คน ระดับปรับปรุง จ านวน 2 คน และมีครูจ านวน 2 คน ทีมี่ผลสัมฤทธิ์ในการ
เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ “ไม่ผ่าน” เนื่องจากไม่ส่งผลงานวิจัยภายในเวลาที่ก าหนด 
 
อภิปรำยผล 

จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู

วิทยาศาสตร์โดยใช้การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ และกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา ณ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
วันเสาร์หรืออาทิตย์ โดยเน้นการให้ครูได้ฝึกการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสอน น าไปสู่การระบุ
ค าถามวิจัยและวิธีที่จะน ามาใช้ในการตอบค าถามวิจัย  การให้ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
น าไปสอนใช้จริงพร้อมกับบันทึกวีดิทัศน์และเขียนบันทึกหลังสอน   เพ่ือน าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อยของการสอนและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข การให้ครูลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเขียนรายงานผลการวิจัย ควบคู่ไปกับการบรรยายและให้
ค าแนะน าปรึกษาจากวิทยากรอย่างต่อเนื่องในลักษณะของกัลยาณมิตร ท าให้ครูมีความมั่นใจมากขึ้น
เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน และการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของตนเอง เกิดการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ระหว่างครูต่างโรงเรียนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน สอดคล้องกับ Moore 
(2001) และ Pask and Joy (2007) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาเป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับในการน ามาใช้ เพ่ือปรับปรุงความรู้ ความสามารถและ
ทักษะของครู  เนื่องจากระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาท าให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าอย่างเป็นมิตรในลักษณะของการเป็นเพ่ือนคู่คิด ท าให้ครูเกิดความสบายใจ และสามารถ
ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปด้วยความมั่นใจและไม่กลัวที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอ่ืนๆ ในการ
สอนที่อาจเกิดขึ้นเพราะครูจะรู้สึกว่าตนเองมีผู้คอยสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ท าให้ครูเกิด
การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน   

ด้านผลลัพธ์ของโครงการที่พบว่าครูมีคะแนนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม จ านวน 5 คน ระดับดี จ านวน 54 คน ระดับพอใช้ จ านวน 49 คน ระดับปรับปรุง จ านวน 2 คน 
และมีครูจ านวน 2 คน ที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ “ไม่ผ่าน” 
เนื่องจากไม่ส่งผลงานวิจัยภายในเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของเอ้ือมพร หลินเจริญ (2556) 
และข้อเสนอแนะของ Clarke (1997) และ Glickman (2004) ที่พบว่า แนวทางในการพัฒนาครูให้
เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนควรเป็นการฝึกอบรมที่เน้นการสร้าง
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมโดยตัวครูเอง เปิดโอกาสให้ครูเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์
จริง และมีการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนครู ผู้บริหาร และวิทยากรผู้ให้การอบรมอย่างต่อเนื่อง 
จัดสรรเวลาให้ครูได้วางแผน คิดไตร่ตรองทบทวนและสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่ง
กันและกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประสบความส าเร็จ และสิ่งที่ล้มเหลว อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 แต่อย่างไรก็ตามยังพบผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ เกี่ยวกับการเกิดแรงต้าน
จากครูบางส่วน เพราะมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระในการท างานและไม่มีเวลาเพียงพอในการท ากิจกรรม  
ครูบางคนเกิดความท้อแท้ไม่อยากท า เพราะคิดว่ายาก และการด าเนินการโครงการที่จัดในวันเสาร์
หรืออาทิตย์ท าให้ครูที่เข้าร่วมโครงการต้องท างานหนักท้ัง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีวันหยุด เกิดความ
อ่อนล้า ครูที่เข้าร่วมโครงการให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการค่อนข้างน้อย ในประเด็น 
สถานที่อบรม บรรยากาศในการฝึกอบรม อาหารและอาหารว่าง  การได้แนวทางในการเป็นพ่ีเลี้ยง
และให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้แก่ครูคนอ่ืนในโรงเรียน และการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน  
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Bachkirova, Jackson, and Clutterbuck (2011) และ Moore 
(2001) ที่ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการท างานของครูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีละน้อย 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งมีความซับซ้อนหรือยุ่งยาก จึงอาจเกิดความวิตกกังวล ความสงสัยหรือ
ข้อขัดแย้งในตัวครูได้ และในงานวิจัยนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการที่ครูมีแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและไม่ยอมรับรูปแบบงานวิจัยใหม่ๆ ส่งผลให้หัวข้องานวิจัยของครู
ไม่แปลกใหม่และครูไม่ยอมปรับแก้งานตามค าแนะน าของวิทยากร ระยะเวลาที่ให้ครูท างานในการเข้า
ร่วมโครงการมีน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ให้ครูปฏิบัติในระหว่างเข้าร่วมโครงการ  ครูบางคน
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เข้าร่วมโครงการไม่ต่อเนื่องและไม่กระตือรือร้นในการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ไม่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
Clarke (1997) ที่ ระบุว่ า  การพัฒนาครู ไปสู่ ความเป็นมืออาชีพ ย่อมมี อุปสรรคเกิดขึ้น ใน
กระบวนการพัฒนาครูเสมอโดยเฉพาะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความรู้และการปฏิบัติตัวของครู 
การจะพัฒนาครูให้ประสบความส าเร็จเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลา และมีการให้ความช่วยเหลือ หรือ
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และงานวิจัยของนงเยาว์ อุทุมพร  วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และพัชรี ปิยภัณฑ์ 
(2557) ที่พบว่าถ้าครูที่เข้ารับการอบรมไม่เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของการอบรม จะท าให้ครู
ไม่ให้ความร่วมมือ และขาดความตั้งใจในการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการอบรม  
ส าหรับมุมมองของผู้วิจัยคิดว่ารูปแบบกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษารูปแบบที่ 2 
เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพมากที่สุด สมควรน าไปใช้เป็นต้นแบบในการฝึกอบรมครู เนื่องจากเป็นรูปแบบ
ที่ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในทุกขั้นตอน และมีวิทยากรคอยให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิดมีการตรวจ  และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการจัดการเรียนรู้  และเครื่องมือวิจัยของครู
แต่ละคนและปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริงในห้องเรียน  เพ่ือให้การสอนและการวิจัยมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างให้ครูดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของการสอนและการท าวิจัยท าให้ครู
มองเห็นภาพและได้แนวทางในการลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าตนเองจะต้องปรับปรุงการสอนและ
ด าเนินการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 

1. รูปแบบกิจกรรมการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่ครูที่มีประสิทธิภาพ ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูในการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เน้นการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และน าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาอภิปรายร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง 

2. รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะใน
การสอนและการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะมีพ่ีเลี้ยงคอยให้
ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูมีก าลังใจและแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง ดังนั้นควรมี
การขยายผลการด าเนินการในรูปแบบนี้ให้ครอบคลุมไปยังครูส่วนใหญ่ของประเทศ 

3. ควรมีแรงเสริมทางบวกให้ครูมีแรงจูงใจในการพัฒนาการสอนและการลงมือท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนให้มากขึ้น เช่น การให้ทุนในการท าวิจัย หรือ การให้ทุนในการน าเสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

4. ควรเปิดโอกาสให้ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันแต่ต่างโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มครู เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ
ครูอย่างยั่งยืน 

5. ควรลดความคาดหวังจากครูในการเข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งให้น้อยลง แต่ควรมุ่งเน้นให้
ครูรู้ลึก รู้จริง และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ควรมีการสอบถามความต้องการของครูในการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
โครงการเพื่อไม่ท าให้ครูรู้สึกอ่อนล้าและเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาเพ่ือศึกษาความคงทนที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการในระยะยาว   
 2. วิธีการคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการควรมีเกณฑ์การคัดเลือกและมีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมให้ครูมาเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ าเสมอทุกครั้ง 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะ

ของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของครูไทย
ตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 375 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะ
ครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 1 ชุด มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 และความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอนบาก เท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ F-test    
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว อีกท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  

 1. ครูไทยมีสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 11 ด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยสมรรถนะด้านการส่งเสริมค่านิยม
ด้านศีลธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
และด้านการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน ตามล าดับ ส่วนด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ผู้ปกครอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

 2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ใหญ่ กลาง และเล็ก) โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ภาพรวมและรายด้านทั้ง 11 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูไทย พบว่า มีประเด็นส าคัญเรียง
ตามล าดับความส าคัญ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้านการวัดประเมินผล
การเรียนรู้ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการใช้สื่ออุปกรณ์ 5) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to analyze the Thai teacher’s 
competency according to the Southeast Asian teacher’s competency framework in the 
21st Century: A Case Study of the Central Region and  2) to compare the Thai teacher’s 
competency according to the Southeast Asian teacher’s competency framework in the 
21st Century by the size of the school. The samples were 375 teachers of schools 
under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission. The research 
instrument was a 5-point scale with Index of Item - objective of congruence: IOC 
between 0.8 – 1.0 and Cronbach’s alpha reliability of .97. The data were analyzed 
descriptively and inferentially including frequency, percentage, mean, standard 
deviation, skewness, kurtosis and F-test for ANOVA, and the qualitative data were 
analyzed by content analysis. The research findings were as follows:   

1. Thai teacher’s competency according to the Southeast Asian teacher’s 
competency framework in the 21st Century, both overall and in the 11 aspects were 
at a relatively high level. When considering each aspect, the priority of competency 
from highest to lowest was the promotion of moral and ethical values, the creation of 
a learning environment, and the welfare of the students respectively while the mean 
in creating a network with stakeholders, particularly parents of students was the lowest average. 

2. The comparison of Thai teacher’s competency according to the Southeast 
Asian teacher’s competency framework in the 21st Century by one - way ANOVA 
showed that overall and in all 11 aspects, there was no statistically significant 
difference between the three school sizes (large, medium and small)   at the .05 level. 

3. Suggestions on the development of teacher’s competencies found that 
there are 5 main issues in order of importance which were: 1) classroom action research 
2) learning assessment 3) Instruction management 4) materials using, and 5) community 
participation. 
 
ค าส าคัญ 
 สมรรถนะ ครูไทย 
 
Keywords   
             Competency,  Thai Teacher 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป
การศึกษาใน ทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. 2552 – 2561 ) ที่ด าเนินไปในห้วงเวลาปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า
การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส าคัญที่สังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับตามองในกระบวนทัศน์
ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากภายใต้
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติ
ส าคัญ (ศุภัสรา ชิดชู, 2556) ได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูป
โรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีความ
สอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง  
(พ.ศ. 2552 – 2561) ดังกล่าว  ส าหรับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เสนอแนะไว้ (เลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552) ทั้งนี้ เพ่ือสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานี้นับได้ว่าเป็น
บทบาทและภารกิจส าคัญที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู ทั้งนี้คงสืบเนื่องมาจากสภาพทางบริบท
รอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาของยุค
ปฏิรูปในทศวรรษที่สองนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีดัชนีบ่งชี้ ( Indicators) หลายประการ (เลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) ที่บ่งบอกและสะท้อนผลให้ทราบทั้งที่เป็นภาพในเชิงบวกบวกและลบควบคู่กันไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ (out put) ที่เกิดกับผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งก็หมายถึง
ผู้เรียนนั่นเองที่เป็นสิ่งบ่งบอกหรือเป็นสัญญาณของการสะท้อนภาพดังกล่าวออกมาสู่สังคมจากกระแส
ของการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นการตอบโจทย์ส าคัญที่สังคมโดยรวม
ต่างมุ่งเป้าหมายกลุ่มใหญ่ไปที่ “ครูอาจารย์” ในด้านประสิทธิภาพและศักยภาพของการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียน โดยมิอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้  ดังนั้น มาตรการและ
แนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแห่งความเป็นครูจึงถูก
ก าหนดขึ้นในหลากหลายกลยุทธ์เพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับต่างๆ จะเป็นประเด็นส าคัญของ
การสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศาสตร์แห่งความเป็นครูให้บรรลุผล สอดรับกับสถานการณ์และ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวไปในสังคม
แห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) 
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 เมื่อมองไปยังภาพกว้างไปกว่านั้นในสภาวะแห่งยุคทุนนิยมที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อน
และผลักดันให้ประเทศต่างๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่างๆ นั้นอยู่รวมกัน
เป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้
ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้น าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนน า
ในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน อีกทั้งการศึกษาถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างและผลักดันให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษาจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ เสา
การเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาจะเป็นฐานในการ
สร้างความรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลักของประชาคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ
ตนในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 
  ส าหรับในประเด็นทางการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะของครูก็มีความจ าเป็น
และเป็นอีกมิติหนึ่งที่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเพ่ือพัฒนาไปสู่วิชาชีพครู
ที่มีคุณภาพเนื่องจากการศึกษาถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ 
(SEAMEO INNOTECH) ครั้งที่ 52 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดย
มีการเห็นชอบกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ Dr.Erlinda C. Pefianco 
ผู้อ านวยการศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ได้แจ้งผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของครูในบริบท
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การวัด และพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวแก่ครูผู้สอน 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะหลัก (competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 
11 ด้าน (ศึกษาธิการ, 2557)  ดังนี้ 1) การเตรียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของโรงเรียน 2) การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3) การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการ
เรียนการสอน  4) การพัฒนาทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง  5) การอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ 6) การส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม 7) ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะ
วิชาชีพแก่ผู้เรียน  8) การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 9) การพัฒนาด้านวิชาชีพ 10) การ
สร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน  และ 11) การจัดสวัสดิการและภารกิจแก่
นักเรยีน    
  ทั้งนี้ในสภาพปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าครูไทยเป็นไปตามสมรรถนะครูตามกรอบสมรรถนะ
ของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 หรือไม่  และมีความแตกต่างตามขนาดของ
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากการ หากครูไทยมีสมรรถนะตรงตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์
ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO INNOTECH) ได้
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ศึกษาไว้ นั่นก็แสดงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมจัดการศึกษาตามกรอบความร่วมมือของภูมิภาค
อาเซียน  
 จากเหตุผลและความส าคัญที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท าวิจัยเรื่อง “การ
วิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21: 
กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง” อีกทั้งมีการเปรียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาด้วยเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอบถามความคิดเห็น เจตคติ  
หรือการงานรายการรับรู้ตามมุมมองของครูมีความแตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา (นราภรณ์   
สุระ, 2555; สุรีพร โพธิ์ภักดี , 2558) ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สมรรถนะครูไทยให้สอดคล้องกับสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 อันจะ
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศและก้าวสู่การแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ครูไทยมีสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษท่ี 21 
อยู่ในระดับใด และมีความแตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
             2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร 
         ครูผู้สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

(22 จังหวัด) โดยยึดระบบการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาการปกครองที่จัดแบ่งโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีครูจ านวนทั้งสิ้น 95,436 คน (กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

         กลุ่มตัวอย่าง 
         ครูผู้สอน จ านวน 450 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม 

G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) และผ่านการตรวจสอบ/รับรอง
คุณภาพโดยนักวิจัยและได้รับการยอมรับในปัจจุบัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)  โดยผู้วิจัยก าหนดค่า
ขนาดอิทธิพล (effect size) ในระดับปานกลาง (ค่า .25) ค่าระดับนัยส าคัญ เป็น .05 และค่าอ านาจ
การทดสอบ (power) เป็น .95 จากผลการค านวณได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด (total sample size) 
จ านวน 252 คน แต่เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ซึ่งการศึกษากับกลุ่มครู 
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อาจารย์ จะมีอัตราการตอบกลับประมาณร้อยละ 60 (Wiersma, 1991 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 
2548)  อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในเรื่องของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 450 คน และด าเนินการให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling)  

         จากการส่งแบบสอบถามไปตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 ชุด ผลการตอบ
กลับของแบบสอบถาม พบว่า ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ผ่านการตอบแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 375 ชุด คิด
เป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 83.33   

 
   การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามส าหรับครู โดยส่งไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน

การวิจัย พร้อมทั้งแนบซองปิดตราไปรษณียากรเพ่ือส่งกลับมายังผู้วิจัย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

            
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เป็นรายข้อและภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลผล โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผลตามแนวของเบส 
(Best, 1970)  

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ใหญ่ กลาง และเล็ก) โดยใช้สถิติ
ทดสอบ F (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  

3) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู
ไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1. ครูไทยมีระดับสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (M=4.15, S.D.=.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
ทั้ง 11 ด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=4.47,     
S.D.= .49) รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (M=4.31, S.D.=.50) และด้านการจัด
สวัสดิการแก่นักเรียน (M=4.21, S.D.=.58) ตามล าดับ ส่วนด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้ เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (M=3.97, S.D.= .54) โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะ   
               แห่งอาเซียนโดยภาพรวม 
 

สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะแห่งอาเซียน 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
สมรรถนะ 

1. การเตรียมแผนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน   4.16 0.47 ค่อนข้างสูง 
2. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   4.31 0.50 ค่อนข้างสูง 
3. การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน   4.08 0.57 ค่อนข้างสูง 
4. การพัฒนาทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง   4.03 0.60 ค่อนข้างสูง 
5. การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  4.12 0.49 ค่อนข้างสูง 
6. การส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม   4.47 0.49 ค่อนข้างสูง 
7. การส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน   4.11 0.50 ค่อนข้างสูง 
8. การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน   4.10 0.54 ค่อนข้างสูง 
9. การพัฒนาด้านวิชาชีพ   4.07 0.59 ค่อนข้างสูง 
10. การสร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน  3.97 0.54 ค่อนข้างสูง 
11. การจัดสวัสดิการแก่นักเรียน 4.21 0.58 ค่อนข้างสูง 

รวม 4.15 0.43 ค่อนข้างสูง 
 

    2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ใหญ่ กลาง และเล็ก)  พบว่า โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า สมรรถนะครูทั้ง 11 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับสมรรถนะครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig ผลการทดสอบรายคู่ 
ด้านที่ 1  การเตรียมแผนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน   

ไม่แตกต่างกนั 

ระหว่างกลุ่ม 0.71 2 0.35 1.60 0.20 
ภายในกลุ่ม 81.77 372 0.22 
รวม  82.47 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.287, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.751 
ด้านที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

ไม่แตกต่างกนั 

ระหว่างกลุ่ม 1.52 2 0.76 3.04 0.06 
ภายในกลุ่ม 92.80 372 0.25 
รวม 94.32 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.697, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.499 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน   

ไม่แตกต่างกนั 
ระหว่างกลุ่ม 1.86 2 0.93 2.85 0.06 
ภายในกลุ่ม 121.30 372 0.33 
รวม 123.16 374  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig ผลการทดสอบรายคู่ 
Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.119, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.888 

 

ด้านที่ 4 การพัฒนาทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง 

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.34 0.72 
ภายในกลุ่ม 133.76 372 0.36 
รวม 134.01 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.299, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.742 
ด้านที่ 5 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้   

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.15 2 0.07 0.30 0.74 
ภายในกลุ่ม 88.71 372 0.24 
รวม 88.85 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  1.131, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.324 
ด้านที่ 6 การส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม   

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.06 2 0.03 0.13 0.88 
ภายในกลุ่ม 91.29 372 0.25 
รวม 91.35 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  2.258, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.106 
ด้านที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน   

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.14 2 0.07 0.28 0.75 
ภายในกลุ่ม 94.50 372 0.25 
รวม 94.65 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  2.221, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.110 
ด้านที่ 8 การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน   

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.08 2 0.04 0.14 0.87 
ภายในกลุ่ม 107.49 372 0.29 
รวม 107.57 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.188, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.829 
ด้านที่ 9 การพัฒนาด้านวิชาชีพ   

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.46 2 0.23 0.67 0.52 
ภายในกลุ่ม 128.04 372 0.34 
รวม 128.49 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.657, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.519 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
ด้านที่ 10 การสร้างเครือข่ายกับผู้เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน 

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.47 2 0.23 0.80 0.45 
ภายในกลุ่ม 107.78 372 0.29 
รวม 108.24 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.267, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.766 
ด้านที่ 11 การจัดสวัสดิการแก่นักเรียน 

ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 1.10 2 0.55 1.64 0.20 
ภายในกลุ่ม 124.22 372 0.33 
รวม 125.32 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.950, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.388 
ภาพรวม      

       ไม่แตกต่างกัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.26 2 0.13 0.72 0.49 
ภายในกลุ่ม 67.91 372 0.18 
รวม 68.17 374  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.205, df1 = 2, df2 = 372, sig = 0.815 

 
 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูไทยจากแบบสอบถามปลายเปิด
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า มีประเด็นส าคัญเรียงตามล าดับความส าคัญ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่    
1) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน    
4) ด้านการใช้สื่ออุปกรณ์ 5) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน  

  
อภิปรายผล 
           จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายได้หลายประเด็น ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ครูไทยมีสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ก็พบว่าทั้ง 11 ด้านก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสมรรถนะตามกรอบ
สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO INNOTECH) 
ครั้งที่ 52 ได้ก าหนดไว้ หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วเห็นได้ว่าเป็นสมรรถนะหลักๆ พ้ืนฐานของ
วิชาชีพครู และยังไม่มีสมรรถนะใดที่ท้าทายเกินความสามารถของครูไทย อีกทั้งสมรรถนะในหลายๆ 
ด้านก็สอดคล้องกับสมรรถนะครูตามที่คุรุสภาซึ่งเป็นสภาวิชาชีพครูไทยได้ก าหนดไว้และคอยควบคุม
ก ากับติดตามอยู่แล้ว อีกทั้งสมรรถนะเหล่านี้ครูไทยทุกคนล้วนผ่านการฝึกอบรมในขณะที่ก าลังศึกษา
ก่อนหน้าที่จะเข้ามารับบรรจุเป็นข้าราชการครูอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว นอกจากนี้เมื่อเข้ามาเป็นครูแล้วยัง
ได้มีโอกาสรับการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการอยู่เป็นประจ า แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้สามารถ
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สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของครูไทยในการที่จะก้าวสู่เวทีของการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้ง การศึกษาถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าของการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งพบว่า ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ในขณะเดียวกันได้มุ่งหวังให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดับสากล และผลจากการเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป
การศึกษาระดับต่าง ๆ พบว่า ในการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ในอาเซียน ยกเว้น สิงคโปร์ แล้ว การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินการปฏิรูปในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การพัฒนาครูเพ่ือให้ตอบสนองกับการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ทุกประเทศในอาเซียนอยู่ระหว่างการด าเนินการและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยสาระความครอบคลุมที่แตกต่างกันไป โดยประเทศที่เด่นชัด ได้แก่ ไทย 
มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา 

2. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจากการผลการเปรียบเทียบสมรรถนะครูทั้ง 11 ด้าน หากจะ
พัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะครูไทยก็ควรจะมองที่ประเด็นนี้เป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สมรรถนะด้านนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวครูมากที่สุดในบรรดาสมรรถนะ 11 ด้าน จะสังเกตได้ว่าสมรรถนะ
ด้านอ่ืนๆ อีก 10 ด้านที่เหลือเป็นสมรรถนะที่ใกล้ตัวและครูไทยต้องปฏิบัติเป็นภาระงานหรือเป็นงาน
ที่ปฏิบัติเป็นกระแสหลักอยู่แล้ว เช่น เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การพัฒนาผู้เรียน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น ส าหรับสมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายกับ
ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนถือได้ว่าเป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญซึ่งอาเซียนได้ให้
ความส าคัญและก าหนดเป็นหนึ่งใน 11 สมรรถนะหลัก เนื่องจากการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญมาก
ในการด าเนินงานทุกกลุ่มวิชาชีพในปัจจุบัน องค์กรทุกองค์กรจะต้องแสดงความโปร่งใสที่สามารถ
ตรวจสอบได้ (accountability) อีกทั้งความร่วมมือกับเครือข่ายจะยังผลให้องค์กรมีโอกาสในการ
พัฒนาและอยู่รอดต่อไปได้สูง 

3. จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ใหญ่ กลาง และเล็ก) พบว่า โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็
พบว่า สมรรถนะครูทั้ง 11 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เช่นเดียวกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายสาเหตุ 
ได้แก่ 1) ระบบการผลิตครูจากมหาวิทยาลัยของไทยล้วนแต่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งหลักสูตรจะต้องผ่านการรับรองจากคุรุสภาซึ่ง
เป็นองค์กรทางวิชาชีพ ดังนั้น คุณภาพในด้านการผลิตครูจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  จึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
2) ครูผู้ช่วยหรือครูที่ท าการสอนอยู่ในระบบโรงเรียนก่อนแล้วมีความพร้อมที่ถ่ายทอดศิษย์เหมือนกัน 
ไม่ว่าจะสอนในโรงเรียนขนาดใดก็ตามความมุ่งมั่นตั้งใจก็ยังคงมีเช่นเดิม อีกทั้งสมรรถนะของครูเป็น
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล จึงไม่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของขนาดโรงเรียนมากนัก 3) ครูในสังกัด
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มักจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการอบรมหรือ
ฝึกฝนวิชาชีพในลักษณะเดียวกันทั่วทั้งประเทศ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มาจากภายใต้นโยบายเดียวกัน 
ดังนั้น ครูทุกโรงเรียนจะได้โอกาสเท่าๆ กัน 4) บริบทของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง
นี้อยู่ในเขนพ้ืนที่ภาคกลางสุ่มมาจาก 22 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก 
บริบทไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออ่ืนๆ ด้วย
ปัจจัยทั้ง 4 ประการดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลการวิจัยในการศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ใหญ่ กลาง และเล็ก) ไม่มีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม พบว่า ข้อเสนอแนะที่มี
ความถี่มากที่สุด คือ ครูไทยควรมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมให้ครูไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและระเบียบวิธี
วิทยาการในการวิจัย เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีครูหลายท่านอยากพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้าน และพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์
งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน จึงอยากให้หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาให้
ความรู้กับครูมากขึ้น อาจจัดในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการหรืออ่ืนๆ จากข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นที่มากที่สุดดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าครูไทยยังขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัยเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัย ทั้งๆ ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีเจตนารมณ์เพ่ือ
พัฒนาครูให้มีทักษะเหล่านี้เกิดขึ้น ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดก็ ให้ความส าคัญและ
พยายามมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นกับครูไทย จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาของครูอยู่ ซึ่งผลการวิจัยนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ นิติกร อ่อนโยน และ เมษา นวลศรี (2553) ที่พบว่า สมรรถภาพของ
ครูวิทยาศาสตร์ด้านวิชาชีพครูในส่วนของการวิจัยมีสมรรถนะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ ซึ่ง
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัญหาของการวิจัยที่ส าคัญเนื่องมาจากครูส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถใน
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่
จ าเป็นต้องใช้สถิติได้ นอกจากนี้พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษาเนื่องจากไม่ได้มีความช านาญด้านการวิจัย จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ไม่สามารถออกแบบ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ เช่น การออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้การวิจัยของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังที่สุวิมล 
ว่องวานิช (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ในยุคปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนอิงแนวคิดการพัฒนาแบบ
องค์รวม (whole school approach) การบริหารโรงเรียนต้องเคลื่อนไปพร้อมกันทุกฝ่ายและทุก
ระดับเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการนั้น จึงเป็นระบบที่
จ าเป็นต้องอาศัยการวิจัยปฏิบัติการแบบทั่วทั้งโรงเรียน (school-wide action research) โดยใช้ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายเป็นหลักส าคัญในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  สารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะของครูไทยได้ตรงสภาพความต้องการที่แท้จริง โดยอาจจะส่งเสริมในรูปแบบ
ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับการตัดสินใจ
เลือกพัฒนาสมรรถนะครูไทยนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรเลือกสมรรถนะด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดไป
พัฒนาเพื่อยกระดับครูไทยก่อนด้านอื่นๆ   

 1.2  งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนที่ภาคกลางเท่านั้น 
ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้อ้างอิง ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริบทด้วย บางครั้งงานวิจัยที่
ศึกษาตัวแปรที่ใกล้เคียงกันนี้อาจให้ผลที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นการศึกษาสภาพจริงที่เกิดจาก
การรายงานตนเองของกลุ่มตัวอย่าง จึงมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลการวิจัย เช่น ปัจจัยจาก
ภูมิภาค บริบท ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ก็ได้  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
2.1  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ถ้าหากมีการศึกษาวิจัยใน

โอกาสต่อไป ควรท าการศึกษาในภูมิภาคอ่ืน หรือศึกษาภาพรวมทั้งประเทศ เพ่ือจะได้สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบและเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น 

2.2  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ข้อมูล
จากผู้บริหาร ข้อมูลจากนักเรียน หรือข้อมูลจากผู้ปกครองทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับก าลังทุน ระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย ซึ่งจะเป็นความท้าทายของนักวิจัยต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “วิธีการที่ถูกต้องและทันสมัยในการก าหนด

ขนาดตัวอย่าง” ในโครงการ Research Zone จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ณ อาคารศูนย์
การเรียนรู้ทางการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 26 มกราคม 2555.  

นราภรณ์ สรุะ.  (2557). ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. 
อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นิติกร อ่อนโยน และ เมษา นวลศรี.  (2553).  ความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

เลขาธิการสภาการศึกษา,  ส านัก.  (2549).  การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ    
            กลุ่มอาเซียน. กรุงเทพฯ:  พริกหวานกราฟฟิค. 
เลขาธิการสภาการศึกษา,  ส านัก. (2552). ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552 - 2561). กรุงเทพฯ:  พริกหวานกราฟฟิค. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

154 

สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2556).  การพัฒนาสมรรถะครูในศตวรรษท่ี 21. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1-2. บทความออนไลน์ สืบค้นได้ที่ http://www.addkutec3.com 
/wp-content/uploads/2013/05/การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่-211.pdf. สืบค้น
เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2557. 

สุรีพร โพธิ์ภักดี. (2558). สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 8(1), 47. 

สุวิมล ว่องวาณิช.  (2548).  การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น. กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
สุวิมล ว่องวาณิช.  (2550).  เคล็ดลับการท าวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  อักษรไทย. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2557). กรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21. 

สืบค้นได้ที่  http://www.moe.go.th/moe/upload/news2/FileUpload/13037-
7931.pdf. สืบค้นเมื่อ  14 พฤศจิกายน 2557. 

ศุภัสรา ชิดชู. (2556). การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21. สืบค้นได้ที่
http://supatsara5581103079.blogspot.com/2013/07/21.html. สืบค้นเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2557. 

Best, J. W. (1970). Research in Education. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall. 
Cohen, J. (1977).  Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York:  

Academic Press. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน  
กลุ่มสืบสวนสอบสวน 

 
THE  DEVELOPMENT  OF  INSTRUCTIONAL  PACKAGES ON THE ATTACKS OF 

NETWORK SYSTEM USING GROUP INVESTIGATION  MODEL 
 

ดาวรถา  วีระพันธ์ 1 และ อรรถพร  ธนูเพ็ชร์ 2  
Daorathar  Veerapan 1   and  Athaporn  Thanopetch 2  

 

1 คุรุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
2 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 

 
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย 

โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียน  และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 
หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวน
สอบสวน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีล่งทะเบียนเรียน 
รายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (รหัสวิชา 6123214) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการเรียน เรื่องการโจมตี
บนระบบเครือข่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก ่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่าทางสถิติ   t – test (dependent sample)    
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวน
สอบสวน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.22/83.00   
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวน
สอบสวน ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ  
 3) ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) Develope learning suit on the attacks 

of network system by Using Group Investigation as the 80/80 criterion, 2) Compare 
learning achievement before and after using class action suit. 3) Study the satisfaction 
of the students after class action suit was utilized. The 2nd year undergraduate Students 
in the field of Information Faculty of Science and Technology Science of   Valaya 
Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage was selected purposively. 
There are 30 students enroll in the subject of information system security for the 
second semester of the academic year 2013. Tools used in this research are learning 
suit, achievement test and questionair to assess satisfaction of the students. One-group 
Pretest-Posttest Design was used. The statistics used for data analysis are Mean, 
average percent, standard deviation and t-test (dependent sample).    
 The results showed that : 

1) Learning suit was effective according to the criteria. E1/E2 is equal to 81.22/ 83.00  
2) After the learning suit was used the average score was higher compared to 

that not using the learning package. The statistical significance is 0.05  
3) The overall satisfaction was high. The mean value is equal to 4.05 and the 

standard deviation is 0.50 
 
ค าส าคัญ 
 การพัฒนาชุดการเรียน  รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน 
 
Keywords  
 Development of Learning, Teaching Model, Group investigation Model 
 
ความส าคัญของปัญหา 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าคว าม
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552)  

รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้ได้เรียนรู้ร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
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ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และใน
ความส าเร็จของกลุ่มทั้ง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการ
เป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนและสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มความส าเร็จของแต่ละบุคคลในกลุ่ม หมายถึง ความส าเร็จของกลุ่ม  (วัฒนาพร ระงับทุกข์,  
2162)  นอกจากนี้การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มละประมาณ 3 – 1 โดยที่สมาชิกอาจมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน รับผิดชอบการท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันเพ่ือให้งานกลุ่มประสบ
ผลส าเร็จ โดยสมาชิกภายในกลุ่มต้องกระตุ้นสมาชิกคนอ่ืน และช่วยเหลือกัน ผู้เรียนท างานร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในตนเองและของกลุ่มให้มากที่สุด ผู้เรียนจะต้องท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายโดยมีหลักการว่าผลส าเร็จของกลุ่มคือผลส าเร็จของตนเอง (ปทีป เมธาคุณวุฒิ,  2166) 

ในการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิด  เทคนิคและวิธีการที่
เหมาะสมเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น  แม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แต่
เทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอนยังเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้มากกว่าที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพียงล าพังคนเดียวอาจเกิดปัญหาได้เนื่องจาก
ขาดที่ปรึกษา ดังนั้นครูผู้สอนควรหาเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสม  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนและท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในห้องเรียนได้ ซึ่งรูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวน
สอบสวน  เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
และสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ที่แตกต่างกันมีทั้ง เก่ง ปานกลาง และมีความรู้น้อย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะ
แลกเปลี่ยนความคิดกันโดยคนที่เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวน
สอบสวน มาใช้ในรายวิชาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย 
ซึ่งลักษณะวิชาเป็นแบบบรรยาย  ซึ่งผู้วิจัยมีแนวความคิดว่าถ้าอาจารย์ผู้สอนหาเทคนิคและวิธีการสอน
ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียนมากกว่าที่จะให้ครูผู้สอนบรรยายอย่างเดียวและให้
ผู้เรียนฟังการบรรยายอย่างเดียวคงน้อยที่จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาชุด
การเรียนนี้ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียน   เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน แล้วผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
หรือไม ่

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง
การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน อยู่ในระดับใด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม

สืบสวนสอบสวน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลอง การใช้ชุดการเรียนที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน    หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบ

เครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม
สืบสวนสอบสวน ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรทีผู่้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ (รหัสวิชา 6123214) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (รหัสวิชา 6123214) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 ชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่ม
สืบสวนสอบสวน 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย เป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ตัวเลือก 
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง   การโจมตี
บนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
   3.1 ชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม
สืบสวนสอบสวน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1)  ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ  รายวิชาความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศ (รหัสวิชา 6123214) ศึกษาเอกสารและรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อเรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย และแบ่งเนื้อหาออกเป็นจ านวน 3 หน่วย 
  2) ศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดการเรียน   
ศึกษา รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนในครั้งนี้  ใน
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวน
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สอบสวน  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  คู่มือการใช้ชุดการเรียน  ชื่อชุดการเรียน   วัตถุประสงค์ของ
การเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน ใบเนื้อหา แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบ 
   3)  น าชุดการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาเสร็จเรียบร้อย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากนั้นน ามาเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าชุดการเรียนที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพทดลองไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  1) ศึกษากระบวนการสร้างแบบทดสอบที่ดี  ศึกษาการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ การหาค่าความยากงา่ย  อ านาจจ าแนก  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
   2) ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการโจมตีบนระบบเครือข่าย  จ านวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 6 ตัวเลือก (Multiple Choice)  
   3) น าแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอตอผู้เชี่ยวชาญ ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรง ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้    
น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  มาวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องโดยใช้สูตร IOC เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.00 เลือกไว้จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ  
(วัญญา  วิศาลาภรณ์, 2160)  
  6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปทดสอบกับนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (รหัสวิชา 6123214) ซึ่งเป็นคนละกลุ่ม
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 21 คน 
  1) น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย  และค่าอ านาจจ าแนก       
ของข้อสอบเป็นรายข้อ คัดเอาข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่
.20 – 1.00  (มนต์ชัย  เทียนทอง,  2161) โดยคัดเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์มาตรฐานไว้จ านวน  30 ข้อ 
  4) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของ  คูเดอร์–ริชาร์ดสัน KR - 20 
(มนต์ชัย  เทียนทอง,  2161) ได้ค่าความเชื่อม่ันแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.28                              
 6. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อชุดการเรียนเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนด้วยชุดการ
เรียนเรื่อง   การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน จบแล้ว โดยมี
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 
  6.1  ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้เรียน จากต ารา และเอกสาร
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียน     
  6.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 1 ระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจแบ่งเป็นรายด้าน
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ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1  ด้านคู่มือการใช้ชุดการเรียนและเนื้อหา ด้านที่ 2 ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และเวลา ด้านที่ 3 ด้านการประเมินผล 
 6.3  การตรวจสอบ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรง ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
 6.6  แก้ไขปรับปรุง น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 
              6.1  การน าไปใช้  น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดการ
เรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน  กลุ่มสืบสวนสอบสวน 
           5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบแผนการทดลอง แบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  2138) ผู้วิจัยได้ด าเนินการปฐมนิเทศ
ผู้เรียน  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และด าเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้ โดยด าเนินการกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ (รหัสวิชา 6123214) ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ด าเนินการทดลอง 
3 หน่วย เรียน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาในการทดลองทั้งสิ้นรวม 12 ชั่วโมง  ซึ่งมีการ
จัดกระบวนการทดลองดังนี้ 
    5.1 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ด าเนินการทดสอบผู้เรียนก่อนที่จะเรียน ด้วยชุดการ
เรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน  กลุ่มสืบสวนสอบสวน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและหาประสิทธิภาพแล้ว จ านวน 30 ข้อ  
เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ของนักศึกษา จากผลคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยได้จัด
นักศึกษาเข้ากลุ่มคละความสามารถ  เก่ง-กลาง-อ่อน  กลุ่มละ 1 คน เพ่ือจัดกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
ท างานกันเป็นกลุ่ม 
   5.2 ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ
การสอน  กลุ่มสืบสวนสอบสวน ซึ่งระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยมีการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน โดย
ผู้วิจัยควบคุมชั้นเรียนด้วยตนเอง 
   5.3 ทดสอบหลังเรียน โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป ็นชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน น ามาทดสอบหลังจากท่ีท าการสอนครบทั้ง 12 ชั่วโมงแล้ว   
   5.6 ผู้ เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนเรื่อง   การโจมตีบน
ระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
     5.1 น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1 การวิเคราะห์ผลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ จะเป็นการพิจารณาแบบทดสอบรายข้อจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
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   6.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย (P) ค่า
อ านาจจ าแนก (R)  และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 
   6.3 การวิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับชุดการเรียน เรื่อง การ
โจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน โดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประคอง  กรรณสูต,  2539) 

6.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาคาความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก ่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยค่าทางสถิติ t – test (dependent sample) นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สถิติ
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนจากสูตร 
(ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ,  2169) 

6.5 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้
รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  มาหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
แล้วน าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดการ
เรียน ตามเกณฑ์ E1/E2  ที่ 80/80 สถิติที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียน (กฤษมันต์ 
วัฒนาณรงค์, 2162) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการ
สอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม
สืบสวนสอบสวน พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งมีค่า E1/E2  เท่ากับ 81.22/83.00 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการเรียนเรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่ายโดย

ใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
 

รายการ  คะแนนเต็ม x  S.D. ร้อยละ 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 10 8.02 0.98 83.6 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 10 2.83 1.32 81.0 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 10 8.62 1.22 82.4 
คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียน  E1 30 26.34 1.23 81.22 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  E2 30 21.00 0.21 83.00 

 
จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผลจากการน าชุดการเรียนเรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย

โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน ไปใช้ พบว่า ผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนทั้ง 3 หน่วย   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =26.34, S.D. = 1.23)  และผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( X =21.00, 
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S.D. = 0.21) ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนมีค่า E1 /E2 เท่ากับ 81.22/83.00 แสดงว่าชุดการเรียน
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการ
เรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน  และหลังการใช้ชุดการเรียน 
                เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
 

การท าแบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน (N) x  S.D. t Sig 

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 16.5 1.52 
26.86 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน 30 24.9 0.75 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 t (.05, df = 29) = 1.69  
 

จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า  
ค่าเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 16.5 และค่าเฉลี่ยการท าแบบทดสอบหลังเรียน
มีค่าเท่ากับ 24.9 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง ด้วยการทดสอบด้วยสถิติค่าที 
(t - dependent) จากตาราง t (.05, df = 29) = 1.69 และจากการค านวณ ได้ค่า  t  เท่ากับ 26.86 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าค่า t ในตาราง แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 ผล
การวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดการเรียนเรื่อง การโจมตีบน 

ระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน 
 

รายการส ารวจความพึงพอใจรายด้าน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านคู่มือการใช้ชุดการเรียนและเนื้อหา 4.15 0.48 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และเวลา 4.05 0.58 มาก 
ด้านการประเมินผล 3.91 0.60 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.50 มาก 
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 จากตารางที่ 3  ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนเรื่อง การโจมตีบน
ระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมด้าน
คู่มือการใช้ชุดการเรียนและเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวม ( X =4.15, S.D. = 0.48) ภาพรวมด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน และเวลา ค่าเฉลี่ยรวม ( X =4.05, S.D. = 0.58) และภาพรวมด้านการประเมินผล
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม ( X =3.91, S.D. = 0.60)  ซึ่งทั้ง  3  ด้าน  ที่กล่าวมามีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =6.01, S.D. = 0.50)   
 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม
สืบสวนสอบสวน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22/83.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกระบวนการเรียนรู้ (E1) เฉลี่ยร้อยละ 81.22 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน (E2) เฉลี่ยร้อยละ 83.00 ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบ
เครือข่ายโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน ในครั้งนี้ได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ 
เริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมไปถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องจนมีความเข้าใจและได้น ามาปรับเข้ากับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และชุดการเรียนที่พัฒนาในครั้งนี้
ได้รับการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของ
เครื่องมือต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ความเหมาะสมของเครื่องมือในการวิจัย อีกท้ังการเรียนแบบโดยใช้เทคนิคสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน 
เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่มอบหมายความรับผิดชอบอย่างสูงให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่ตนเองสนใจเป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่กับเพ่ือนในกลุ่ม รวมทั้งสรุปข้อมูลและแบ่งปันความรู้
ให้กับเพ่ือนเพ่ือแก้ปัญหาของกลุ่ม วิเคราะห์และตีความหมายของสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า ได้เน้นการสื่อ
ความหมายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน  จึงมีผลท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวรรณมาลี  นาคเสน (2166) การพัฒนาชุดการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน เรื่อง วงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมจิตร  ขันธุปัทม์ 
(2113) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง แผนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค GI มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.79/81.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน  เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่ายโดยใช้
รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณมาลี  นาคเสน (2166) การพัฒนาชุดการเรียน
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คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน เรื่อง วงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลัง
ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน สูงกว่า
ก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่ายโดย
ใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการเรียน
ก าหนดวิธีการเรียน เลือกกิจกรรมที่จะเรียน ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจ ท าให้ผู้เรียนกล้าคิด 
กล้าแสดงออก และสรุปองค์ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนๆ และอาจารย์
ผู้สอนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอาภรณ์รัตน์ สารผล (2553) การพัฒนาชุดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
การเรียนอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมจิตร  ขันธุปัทม์ (2113) ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง แผนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแผนที่ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค GI โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย 
โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน ในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การน าชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม

สืบสวนสอบสวน ไปใช้ต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดกิจกรรม เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพ้ืนฐานที่แตกต่างกันอาจารย์ผู้สอน
จะต้องคอยให้ค าปรึกษาพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักศึกษา และช่วยเหลือ
นักศึกษาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ  อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะร่วมกันประเมินผลงานที่น าเสนอ
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน เพราะฉะนั้นการน าชุดการเรียนนี้ไปใช้จึงต้องให้ความส าคัญ
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

2. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืนๆ สามารถจัดการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ 

      3. แนวการจัดการเรียนรู้วิธีนี้เหมาะกับนักศึกษาทุกประเภท โดยอาจบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ได้ 
โดยการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรน าชุดการเรียนไปวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน   ซึ่งจะได้ทราบว่าชุดการ
เรียนมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างหรือไม่เพ่ือจะได้ด าเนินการพัฒนาชุดการเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ ได้ 

2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าชุดการเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพียงแห่งเดียวดังนั้นจึงควรมีการน าชุด
การเรียนที่สร้างข้ึนไปทดลองกับสถาบันอ่ืน  ๆ ทีใ่ช้หลักสูตรเดียวกันเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน
ในภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 

3. ควรมีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาหลายด้าน นอกเหนือจากการทดสอบก่อนเรียน
อย่างเดียว เพราะในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ในการแบ่งกลุ่มผู้วิจัยได้พิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างเดียวเพ่ือจัดล าดับกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ อ่อน อาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการ
แบ่งกลุ่มไม่ดีพอ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ         
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะทางในการปรับปรุงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ
ประเทศไทย จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการถดถอยแบบขั้นตอน ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้บริหารภาคประชาชนรัฐ เอกชน
จ านวน 45 คนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ในการแปลความ การตีความ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความ
เป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก พบว่า ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยอยู่ระดับมากและรายด้านความเหมาะสมของที่ตั้งมีความคิดเห็น
ด้วยอยู่ระดับมาก 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยรวม พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความผันแปรของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ร้อยละ
เท่ากับ 78.30 (R2=0.783) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาค
ประชาชน รัฐ และเอกชน มีความคิดเห็นว่าความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดและ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะทางในการปรับปรุงความเป็นไป
ได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่า ปัญหาในเรื่องแรงงานภาษีการค้ากฎระเบียบทางราชการ 
ความโปร่งใสการบริหารของภาครัฐ ปัญหาอาชญากรรมข้ามประเทศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ส่วนข้อเสนอแนะ ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการผลักดันให้ส าเร็จ 
 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

168 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the feasibility of the special 
economic zone establishment, 2) to study the factors affecting the feasibility of the 
special economic zone establishment, and 3) to study the problems and 
recommendations for the feasibility improvement of the first special economic zone 
establishment in Tak, Thailand. The mixed research method was quantitatively and 
qualitatively applied. The quantitative research was conducted by using a 
questionnaire with the 0.98 reliability for data collection from 400 samples. The 
statistical data analysis was done by using percentage, average, standard deviation, and 
stepwise multiple regression. The qualitative research was conducted by structurally 
interviewing from 45 purposive samples. The data analysis was the content 
interpretation. The research results were found that 1) the feasibility of the special 
economic zone establishment overall agreed at the high level and the aspect of the 
appropriate location agreed at the high level, 2) the factors affecting the feasibility of 
the special economic zone establishment were all independent variables having the 
predicted capability 78.30% (R2 = 0.783) at the 0.05 level of the statistical significance; 
in addition from the interviews, the executives of the people sector, the government 
sector, and the private sector overall agreed with the feasibility of the special 
economic zone establishment at the highest level, and 3) The problems for the 
feasibility improvement of the special economic zone establishment were about labor, 
commerce tax, law regulation, transparency, international crime, and environment; 
therefore, the recommendations were the knowledge provision to people about the 
special economic zone establishment and the all cooperation from private, 
government, and state enterprises sectors for accomplishment. 
 
ค าส าคัญ 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษความเป็นไปได้และการจัดตั้ง 
 
Keywords 
 Special Economic Zone, Feasibility and Establishment    
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศที่มีการก าหนดขอบเขตแน่นอนเป็นเขต
เศรษฐกิจเฉพาะที่มีการเลือกใช้นโยบายพิเศษที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับ
ต่างประเทศมากกว่าเขตอ่ืน ๆ ในประเทศ ซึ่งเขตที่รัฐบาลจีนด าเนินนโยบายพิเศษในการอนุญาตให้
วิสาหกิจต่างชาติหรือส่วนบุคคลรวมทั้งจีนโพ้นทะเล และเพ่ือนร่วมชาติฮ่องกงและมาเก๊าท าการลงทุน
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ในประเทศจีน ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในเรื่องของ
การน าเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ การน าเข้าวัตถุดิบการน าเข้าชิ้นส่วนประกอบ  การส่งออกสินค้า
ส าเร็จรูป การได้รับส่วนลดและยกเว้นในเรื่องภาษี ดุลบัญชี เงินตราต่างประเทศและการโอนก าไร
ออกนอกประเทศ สิทธิการใช้ที่ดิน  พิธีการการเข้าอาณาจักร และการพักอาศัยของนักธุรกิจ
ต่างชาติ ครอบครัวและผู้ติดตาม ในลักษณะพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเขตเศรษฐกิจที่ประเทศจีน
เลือกใช้นโยบายที่พิเศษและมาตรการที่ยืดหยุ่นในการดึงดูดเงินทุนจากภายนอก  โดยเฉพาะเงินทุน
ต่างชาติที่ท าให้เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์กล่าวในด้านประโยชน์ที่ได้  เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นหน้าต่าง 
กองหน้าและสนามทดลองของการเปิดประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจและการรังสรรค์ความทันสมัยของ
ประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นบทสรุปและทางลัดของหนทางการพัฒนาที่พิเศษ  กลไกที่พิเศษ 
นโยบายที่พิเศษ (ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ์, 2548) ในความเป็นไปได้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีน 
มลฑลเสิ่นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยเหมิน เขตเศรษฐกิจพิเศษซันโถว เขต
เศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหล า โดยความเป็นจริงปัจจุบันทุกมณฑล ทุกเมืองยังคงมีเขตในลักษณะ
เศรษฐกิจเปิดของตนเองที่ด าเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะดูจากความหมายในมิติใดก็ยังคง
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (วริศรา ภานุวัฒน์, 2556) 
 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในขั้นเบื้องต้น  โดย
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในพ้ืนที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพ มีโอกาสและ
ความเป็นไปได้ของไทยในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งเขต
เศรษฐกิจพิเศษหมายถึงพ้ืนที่ที่มีการด าเนินเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ 
โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ ได้แก่ เพ่ือส่งเสริมการค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ (กิตติพล  โชติพิมาย, 
2551) ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และการด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือรองรับ
การพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนซึ่งรวมถึงปัญหาการเข้ามาท างานของ
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างผิดกฎหมายปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านและปัญหาการค้ายาเสพติดทั้งนี้กลยุทธ์ในการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประกอบด้วย (1) การสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่โดยระยะแรกเน้นบริเวณชายแดนเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (2) การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ
ไทยและการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพอ่ืนและ (3) การจัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน
เพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน (กลุ่มงานพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน, 2557) 
 สภาพพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในความเป็นมาและพัฒนาการของเทศบาลนครแม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแม่
สอดจังหวัดตาก เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ประวัติเทศบาลนครแม่สอด แต่เดิม
เมื่อก่อนปีพุทธศักราช 2480 มีฐานะการปกครองท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีที่ว่าการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
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อ าเภอและมีหน่วยงานของแผนกการต่างๆ คือ แผนกมหาดไทย แผนกที่ดิน แผนกสัสดี แผนกคลัง
แผนกศึกษาธิการอ าเภอ แผนกสรรพสามิต แผนกสรรพากร แผนกอัยการและมีหน่วยงานที่เป็น
เอกเทศอีก คือ สถานีต ารวจภูธร ไปรษณีย์ ศาลจังหวัดแม่สอด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ป่าไม้ 
สหกรณ์ ด่านท่าออก และสถานีวิทยุอุตุนิยม ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากเทศบาลต าบล
แม่สอด เทศบาลเมืองแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอดเกิดขึ้นในสมัยที่นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์เป็น
นายกเทศมนตรีและเทศบาลนครแม่สอดก าลังด าเนินการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นคร
แม่สอด” เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (สุมาลี  วงษ์วิฑิต และ
คณะ, 2547) ซึ่งในการพัฒนาประเทศทุกรัฐบาลมีแนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่โดยการใช้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวน าในการพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในยุคไร้พรมแดน เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่ใกล้เคียง
โดยตรงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก
อีกด้วย (อดิเรก  ฟันเขียว, 2557) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก โดยความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตากว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก  ควรมี
ลักษณะอย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มั่นคง ในการแข่งขัน 
ขยายการส่งออกและมีเรียนรู้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทยจังหวัดตาก
ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามในการวิจัยไว้ 2 ประการ คือ 
 1. ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทยจังหวัดตาก              
มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ
ประเทศไทยจังหวัดตากมีอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ คือ 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย 
จังหวัดตาก 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก
ของประเทศไทย จังหวัดตาก  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะทางในการปรับปรุงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรคือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาพ้ืนที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
  กลุ่มที่ 1 ภาคประชาชนใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่
ระมาดจ านวนทั้งสิ้น 165,364 คน 
  กลุ่มที่ 2 ภาครัฐใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด
จ านวนทั้งสิ้น 28 คน 
  กลุ่มที่ 3 ภาคเอกชนใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่
ระมาด   จ านวนทั้งสิ้น 112 บริษัท 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณคือผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มที่ 1 ในการ
ตอบแบบสอบถาม ก าหนดจ านวนด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % โดย
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มอย่างง่ายจากจ านวนประชากร เพ่ือให้
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอ าเภอประกอบด้วย 1) อ าเภอแม่สอดจ านวน 170 คน 2) อ าเภอพบพระ
จ านวน 136 คน และ 3) อ าเภอแม่ระมาดจ านวน 94 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
  2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแจะจง โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ภาคประชาชนใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่
ระมาดโดยสัมภาษณ์ระดับผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอ อ าเภอละ 5 คน รวมจ านวน ทั้งสิ้น 
15 คน 
   กลุ่มที่ 2 ภาครัฐใน 3อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอ          
แม่ระมาดโดยสัมภาษณ์ระดับผู้บริหารของอ าเภอ อ าเภอละ 5 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
   กลุ่มที่ 3 ภาคเอกชนใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอ      
แม่ระมาด โดยสัมภาษณ์ระดับผู้จัดการในการประกอบการของอ าเภอ อ าเภอละ 5 คน รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 15 คน 
  2.3 ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - มิถุนายน 
2557 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้นประกอบด้วย 
  1.1 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ 2) ด้านความเหมาะสม      
3) ด้านการสนับสนุนและ 4) ด้านสิทธิพิเศษ 
  1.2 การสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แก่ 1) ด้านการค้า 2) ด้านการลงทุน      
3) ด้านการตลาด 4) ด้านการจ้างงาน และ 5) ด้านสร้างความเชื่อมั่น 
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  1.3 การบริหารการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 2) ด้าน
ความพร้อมในการบริหาร 3) ด้านกฎระเบียบในการบริหาร 4) ด้านมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
และ 5) ด้านมีศักยภาพในการบริหาร 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย 
จังหวัดตาก 6 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านที่ตั้งที่เหมาะสม 2) ด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 3) ด้าน
กลไกการบริหารงานของภาครัฐ 4) ด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 5) ด้านการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนและ 6) ด้านประชาสัมพันธ์ 
 เครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กัน  โดยแยกการวิจัยประกอบด้วย  
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
โดยน าไปใช้กับภาคประชาชนใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระและอ าเภอแม่ระมาด
ของกลุ่มที่ 1 ซึ่งแบ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 6 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ และรายได้ต่อเดือน   
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
ตอนที่ 2 ถึง ตอนที่ 5 ได้ใช้การค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
ได้แก่ ไม่เห็นด้วย  เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยมาก  และเห็นด้วยมากที่สุด  
  ตอนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
 การรวบรวมข้อมูล   
 1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยน าหนังสือน าตนเองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.2 แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดด้วยตนเอง 
  1.3 ผู้วิจัยอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ตามขั้นตอนไป 
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 2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ  ที่ต้องการด าเนินการสัมภาษณ์ เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการสัมภาษณ์กับกลุ่มที่ 1 
ภาคประชาชน โดยสัมภาษณ์ระดับผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภออ าเภอละ 5 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 15 คนกลุ่มที่ 2 ภาครัฐ โดยสัมภาษณ์ระดับผู้บริหารของอ าเภอ อ าเภอละ 5 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 15 คนและกลุ่มที่ 3 ภาคเอกชน โดยสัมภาษณ์ระดับผู้จัดการในการประกอบการของ
อ าเภอ อ าเภอละ 5 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
  2.2 นัดหมายวันเวลาและสถานที่ส าหรับการสัมภาษณ์ทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
  2.3 ด าเนินการสัมภาษณ์ ตามท่ีนัดหมาย 
  2.4 ถอดเทปบันทึกค าสัมภาษณ์พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือน ามาประกอบการสรุป
ผลการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด น ามาวิเคราะห์โดย 
  1.1 ใช้สถิติค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย (X̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ
วัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น 
  1.3 ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพ่ือ
เลือกตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย 
จังหวัดตาก  
 2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยน ามาจัด
กลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ และวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Techniques) โดยสรุปการสังเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอข้อมูลแต่ละประเด็น
ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก
พบว่า ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง       
(= 3.40, S.D. = 0.71) และรายด้านประกอบด้วย ด้านความเหมาะสมของที่ตั้งด้านกลไกการ
บริหารงานของภาครัฐด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
ประชาสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นด้วยมากและส่วนด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีระดับความ
คิดเห็นด้วยปานกลาง ตามล าดับ 
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 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ
ประเทศไทย จังหวัดตากพบว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการบริหารการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอิทธิพลร่วมกันต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตากโดยรวม (Y)(F = 718.240, p-value = .000) ซึ่งทั้ง
สามตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตากโดยรวมได้ร้อยละเท่ากับ 78.30 (R2=0.783) มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากกลุ่มที่ 1 ภาคประชาชน กลุ่มที่ 2 ภาครัฐ และกลุ่ม
ที่ 3 ภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก
ของประเทศไทย จังหวัดตากพบว่า ด้านที่ตั้งเหมาะสมด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานด้านกลไกการ
บริหารงานของภาครัฐด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และด้าน
ประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะทางในการปรับปรุงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตากพบว่า สภาพปัญหาความเป็นไปได้ของการการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตากประกอบด้วย 1) ปัญหาแรงงาน 2) ปัญหาทาง
ภาษีการค้า 3) ปัญหาทางภาษีการค้า กฎระเบียบทางราชการ ความโปร่งใสการบริหารของภาครัฐ 
ปัญหาอาชญากรรมข้ามประเทศและ 4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาความปลอดภัย
ส่วนข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ของการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย 
จังหวัดตากประกอบด้วย 1) ควรก าหนดขอบเขตในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้ชัดเจน 
2) ควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและสรร้างความเข้าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประโยชน์และสิ่งที่จะได้จากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3) ควรให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการผลักดัน
ให้ส าเร็จ/ประชาชนในพ้ืนที่ต้องได้รับประโยชน์โดยตรงและสูงสุดและ 4) ควรมีการจัดการระบบ
แรงงานต่างด้าว และการกระจายข่าวสารให้ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความเข้าใจมากกว่านี้ 
 
อภิปรายผล 
 1. ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก ประกอบ
ไปด้วย 
  1.1 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าภาครัฐควรมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีการวางแผนโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจพ้ืนที่ลงทุนลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ เอ้ืออ านวยต่อการ
เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ที่จะท าการขนส่งได้สะดวกหลายทางมากขึ้น
ความพร้อมของปัจจัยการผลิตการอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการแบบครบวงจรอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภชัย วรรณเลิศสกล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน: โอกาสและอุปสรรคส าหรับการลงทุนจากประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า ระเบียบการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนสามารถพัฒนาได้ตามที่วางแผนไว้



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

175 

คือ เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-     
เซโนจะเป็นหัวรถจักรที่จะช่วยให้ สปป. ลาวพัฒนาไปใกล้เป้าหมายในการลดความยากจนสร้าง
พ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมและความทันสมัยภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) อย่างไรก็ดีการดึงดูดนัก
ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะส าหรับประเทศไทยที่ เป็นเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิดให้เข้าไปลงทุนในลาวเพ่ือสร้าง
งานสร้างรายได้และพัฒนาฝีมือแรงงานลาวจะช่วยให้มีการพัฒนาสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น 
  1.2 การสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการสนับสนุนทางการค้าขายกับประเทศ ส่งเสริมการค้าเสรีเพ่ือการกระจาย
สินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ประกอบการและส่งเสริม
การขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ และมีการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนด้านการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินมีการลงทุนแก่ผู้ประกอบการใหม่ทั้งด้านการเงิน เช่นการธนาคารจัดตั้ง One Stop 
Service ในพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนมีศูนย์กลางการค้าแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและ
พม่ามีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างกัน เป็นศูนย์การผลิต การจ าหน่ายการขนส่งและกระจายสินค้า
ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปาณิสรา  ดางเรือง (2545) ได้ศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนาเมืองชายแดน : กรณีศึกษา เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรายผลการวิจัย พบว่า เมือง
เชียงแสนมีบทบาทส าคัญโดยเป็นเมืองพาณิชยกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองการค้า
ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคเหนือตอนบนเนื่องจากความได้เปรียบทางด้านที่ ตั้ง การ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคในกรอบ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยัง
มีนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเศรษฐกิจของเมืองให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ท าให้เมืองเชียงแสนได้รับ
การสนับสนุนในเรื่องการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  1.3 การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้น ามีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลในการ
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการบริหารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องมีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมมีการก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีกฎหมายต่างเข้ามาในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้เหมาะสม และมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีศักยภาพในการบริหารการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทุกหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิพงศ์ รอตเกตเกษม (2554) กระบวนการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษ กรณี การจัดตั้งองค์กรประกอบส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ  
“นครแม่สอด” ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่นครแม่สอดมีพ้ืนที่ติดชายแดน และโดยภูมิศาสตร์มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงให้มีสภาพความเป็นเมือง (Urbanization) เพ่ิมมากขึ้น มีศักยภาพและความพร้อม 
จากศึกษายังสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุนและผลักดันที่จะท าให้เกิดความเป็นไปได้ของการ
จัดตั้งนครแม่สอด ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้นั้น ควรพิจารณาที่ประการแรก 
การสนับสนุนทางด้านนโยบายจากรัฐบาล ประการที่สอง ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่เอง 
รวมถึงลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีเอกเทศ 
ประการที่สาม ความต้องการของพ้ืนที่ ประการที่สี่ มีงานศึกษาวิจัยรองรับทางวิชาการ และประการ
ห้า การให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลกรของท้องถิ่น และประชาชนในเขตพ้ืนที่ความ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

176 

รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเอ็ม ซาวดาราพันเดียร์ (2012) ได้ศึกษาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถท าหน้าที่เป็น
ตัวเร่งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของนโยบายที่มี
จุดมุ่งหมายให้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ได้ต้นตอของปัญหา
นั้นอย่างเข้มข้น อารมณ์ปรารถนาและความคิดเห็นจะต้องมีรูปร่างและก่อตัวขึ้นเพ่ือการตัดสินใจที่
ส าคัญจากความไม่แน่นอน รัฐบาลจะต้องชะลอกระบวนการให้อนุมัติ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญไม่ต่างจาก
เหตุผลทางสังคมหรือทางการเมือง แต่เนื่องจากสถาบันที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ ต้องเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการซื้อกิจการ ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การจ่ายค่าตอบแทนแบบครบวงจรและทางออกต่อ
การแก้ไขในสิ่งที่จะเกิดขึ้น การแนะน าผลการด าเนินงานผู้มีอ านาจต้องหาทางออกให้นักพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและในที่สุดผู้มีอ านาจควรจะมีการร่างเป็นบทเฉพาะกาลหรือร่างกฎหมาย 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ
ประเทศไทย จังหวัดตากพบว่า ความเป็นไปได้ของการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางที่สามารถส่งออก
มาและน าเข้าสินค้าได้อย่างทั่วถึงและสะดวกที่สุดในการขนส่ง การคมนาคม ถนนหนทางต้องสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกทั้งทางบก ทางน้ าทางอากาศและมีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นฐานราก
ของศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยมีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการวางแผนการด าเนินการและระยะเวลาแล้วเสร็จของการจัดให้มีสิ่ งอ านวย
ความสะดวกมีการควบคุมและติดตามดูแลการบริหารและการด าเนินเป็นการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีการออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารบุคคลมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในด้าน
ข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีระบบสื่อสารที่รวดเร็วปลอดภัย ทั้งระบบ
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตและประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งทางประชาคมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิมลปั้นคง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางและ
มาตรการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่แนวชายแดนของไทยผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์
ความพร้อมและความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านกายภาพ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่วนที่อ่ืน ๆ รอให้มีการพัฒนาตามแผนงานของรัฐก่อน ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน มีความพร้อมที่สุด เพราะมีนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ส่วน
กาญจนบุรี ถ้าได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการผ่านแดนแล้วก็จะมีความพร้อมเช่นกัน  
2) การวิเคราะห์รูปแบบเขตพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทยคณะนักวิจัยได้วิเคราะห์
รูปแบบเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบจาก
ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจชายแดนในต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ โมรอคโค จีน-เวียดนาม 
เม็กซิโกสิงคโปร์-มาเลเซีย ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถแบ่งรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษขายแดนที่
เหมาะสมกับประเทศไทย เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 2.1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการผลิต 2.2) เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการบริการแบบรวมศูนย์หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเซงดักลาส ซี (2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจีนพบว่า การปฏิรูปของจีนกับนโยบายเศรษฐกิจเปิดประตูได้เปลี่ยนประเทศจีน
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เพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานและประเทศที่ทันสมัยเขตเศรษฐกิจพิเศษได้กลายเป็นหนึ่งในความส าเร็จหลัก
ในจีน การบรรลุสัมฤทธิ์ผลทางเศรษฐกิจความพยายามสัมฤทธิ์ผลเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจนกลายเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  1.1 ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นที่ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและควรมีพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองทีจ่ะเจริญมากข้ึน 
  1.2 ภาครัฐควรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโภคในพื้นที่เช่น ไฟฟ้า ประปาผังเมืองใน
พ้ืนที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก 
  1.3 ภาครัฐต้องปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยในการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะระดับบริหาร 
  2.1 ผู้บริหารควรมีนโยบายการบริหารโดยการก าหนดขอบเขตการบริหารเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอดจังหวัดตากให้ชัดเจน  
  2.2 ผู้บริหารควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษประโยชน์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
  2.3 ผู้บริหารควรให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการ
ผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประสบผลส าเร็จเพื่อประโยชน์ของประเทศ 
 3. ข้อเสนอแนะระดับวิชาการ 
  3.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย 
  3.2 ควรมีการศึกษาการค้าการลงทุนค่าเงินและสร้างมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ สร้างมูลค่าให้สินค้ามากขึ้นและคุณภาพของสินค้ามี
มาตราฐานตามระดับสากลการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังต่างไปประเทศ 
  3.3 ควรมีการศึกษาปัญหาการส่งเสริมการส่งออก และส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
และประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
 4. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  4.1 ควรมีการวิจัยความพึงพอใจในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศ
ไทย จังหวัดตาก 
  4.2 ควรมีการวิจัยตามตัวแปรที่ศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่ง
แรกของประเทศไทย จังหวัดตาก 
  4.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย
กับประเทศอ่ืนๆ เพ่ือทราบถึงปัจจัยใดบ้างใดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ทดสอบแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นตัวแปรคั่นกลาง 
2) ศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานระหว่างครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้ คือ ครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ที่มาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวนทั้งหมด 726 คน แบ่งเป็นครู จ านวน 
626 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 140 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 7 แบบวัด  ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ( 2 = 404.42, df = 125 (p= .00), SRMR = 0.036, RMSEA = 0.060, GFI = 0.93, 
NFI = 0.98, CFI = 0.99, NNFI = 0.98, PNFI = 0.80)  ผลการทดสอบเส้นทางอิทธิพลพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และทดลองกระท า และความยึดมั่นผูกพันในงานได้รับอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการด ารงชีวิตในเชิงจิต
ภายในและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกผ่านตัวแปรสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ส่วนการมีแบบอย่างทางจิต
วิญญาณไม่มีอิทธิทางบวกโดยตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 2) ผลการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยน
ของแบบจ าลองระหว่างครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า ไม่มีความแปรเปลี่ยนของ
แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงาน
ระหว่างครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to test the causal relationship model                     

of professional learning activity and work engagement through spiritual well-being        
of secondary school teachers in the learning area in Bangkok, and 2) to examine the 
invariance of the structural relationship models of the effect of professional learning 
activity and work engagement though spiritual well-being between teachers and head 
teachers in the learning area. The sample consisted of 766 teachers from Thai Language 
Learning Area, Social Studies, Religion and Culture Learning Area and Occupations and 
Technology Learning Studies, including 626 teachers and 140 head teachers, randomly 
selected by multi-stage sampling. 7 questionnaires were used to collect data. The results 
revealed that 1) The developed model fitted the empirical data ( 2  = 404 . 4 2 ,                
df = 125 (p= .00),  SRMR = 0.036 , RMSEA = 0.060 , GFI = 0.93 , NFI = 0.98 , CFI = 0.99 ,  
NNFI = 0.98, PNFI = 0.80 ). The study signified that the changed practice, learning and 
experimentation and work engagement having positive and direct effects were spiritual 
well-being and spiritual well-being played as mediating variable of the indirect effects 
from inner life and psychological capital. For spiritual modeling does not having             
a positive and the direct effects were spiritual well-being. 2)  Examining the invariance 
of the structural relationship models of the effect of professional learning activity and 
work engagement though spiritual well-being between teachers and head teachers in 
the learning area showed that the model does not have the difference between groups. 
 
ค าส าคัญ 
 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในงาน  
 
Keywords 
 spiritual well-being,  professional learning activity, work engagement  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นับจากอดีตถึงปัจจุบัน สังคมไทยยังคงให้ความส าคัญต่อ “ครู” ว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ครูจึงเป็นบุคคลที่ควรมี
ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณา 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2555) การจัดการเรียนการสอนของครูในระดับมัธยมศึกษาจะจัดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทั้ง 2 กลุ่มมีบทบาทหน้าที่
หลักเหมือนกันคือ ท าหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ใน สถานศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) แต่ส าหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ
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การเรียนรู้นอกจากจะท าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ยังต้องท างานทั้งทางด้านการบริหาร ได้แก่  การประสาน
การท างานระหว่างครูกับผู้บริหารสถานศึกษา จัดอัตราก าลังครู  จัดท าแผนปฏิบัติการก าหนด
งบประมาณรายจ่าย จัดหา สร้าง ซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์การเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานและ
เสนอให้ผู้บริหาร ส่วนงานทางด้านวิชาการ ได้แก่  ศึกษาวิ เคราะห์รายวิชาที่ เปิดสอนตาม
หลักสูตร วางแผนในการก าหนดรายวิชา ออกแบบผลิตสื่อการสอน ควบคุมและดูแลการสอนและ
กระบวนการวัดผลของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์เครื่องมือวัดผล วิเคราะห์ผลการสอบ
ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  เป็นกรรมการวิชาการ และท า
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  ดังนั้นทั้งหัวหน้าครูและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จึง
เป็นบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา (มะลิวรรณ ประวัง และคณะ , 2551) จาก
บทบาทและหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันจึงเห็นว่าสามารถน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างเพ่ือศึกษาถึง
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและความยึดมั่นผูกพันในงานของครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
 สภาพการท างานของครูในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาอยู่ตลอดเวลา   
ท าให้ครูมีความเครียดและลาออกจากงานเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่คาดว่ามีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา เพ่ือสภาวะที่ดีอย่าง
เป็นองค์รวมทั้งสุขภาวะทางการทางจิต ทางสังคม ที่ช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความสุขให้แก่
บุคลากรทางการศึกษา (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2552; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ, 
2553) นอกจากนี้นักวิชาการยังมีความเห็นตรงกันว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
กับบุคคล เนื่องจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะสามารถเพ่ิมความหมาย เป้าหมาย และคุณค่าต่อชีวิต 
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเครียด สนับสนุนการมีสุขภาพจิตที่ดีและช่วยให้สามารถปรับตัวเพ่ือ
เผชิญกับปัญหาได้ (Landis, 1996; Doenges & Moorhouse, 1998) 
 การวิจัยครั้งนี้น าผลการวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทาง          
จิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทย (พิณนภา แสงสาครม อรพินทร์ ชูชม และพรรณี บุญประกอบ, 
2555) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลมาเป็นกรอบในการศึกษาตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดย
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย การด ารงชีวิตในเชิงจิตภายใน ทั้งนี้เพราะการด ารงชีวิตในเชิงจิตภายในจะ
ท าให้บุคคลเกิดการยอมรับตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืน มีความเป็นอิสระ มีเป้าหมายใน
ชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้า (Ryff & Singer, 2001) อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะสามารถส่งเสริมสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณได้ คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เนื่องจากผู้ที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะมีลักษณะ
ของแรงจูงใจทางบวก มีสมรรถภาพทางจิตใจที่ยืดหยุ่น มีสติ และมีพลังใจในเชิงบวก (Luthans, 
Youssef & Avolio, 2007) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลมีอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงบวกก็
ส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงบวกทั้งระดับบุคคลและองค์การ  (Avey, Wernsing & Luthans, 2008) จาก
การศึกษาของฮไมลีสกีและคารร์ (Hmieleski & Carr, 2007) พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะที่ดี และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณและพฤติกรรมการปฏิบัติงานบางตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ณัฐวุฒิ อรินทร์, 2555) 
ส่วนปัจจัยภายนอก คือ การมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณ เนื่องจากการมีแบบอย่างที่ดีจากบุคคลใน
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ครอบครัวและบุคคลรอบข้างจะมีอิทธิพลทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลอย่างมาก (ดวงเดือน 
พันธุนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2520; กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, 2557) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเลียนแบบนั้นส่งผลให้ผู้เลียนแบบประสบความส าเร็จในงาน  ก็ยิ่งท าให้ผู้
เลียนแบบรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน 
และส่งผลให้มีความพึงพอใจในการท างาน (Mikulas, 1978) ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และความเต็มใจ
ที่จะช่วยเหลือและท างานนอกบทบาทหน้าที่ของตน (Hoppe, 2005)  

ตัวแปรผลที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู คือ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะครู
จะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความทันสมัยอยู่เสมอ ผู้ที่จะมีลักษณะเช่นนี้ ได้จะต้องสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณที่จะสามารถควบคุมจิตของตนเองให้มีสมาธิ สามารถใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู้ 
และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รวมทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่ดีในการท างาน (ฟาริดา อิบราฮิม, 2535) จึงท าให้
ครูสามารถที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองได้ นอกจากนี้ความยึดมั่นผูกพันใน
งานก็เป็นปัจจัยผลที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู เช่นกัน เนื่องจากครูมีภาระงานที่มากมาย เช่น      
การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การดูแลนักเรียนในชั้นเรียน เป็นต้น แต่ถ้าครู
มีความรู้สึกว่าการสอนเป็นงานที่มีคุณค่า และได้รับการยอมรับและการชื่นชมจากกลุ่ม มีมิตรภาพที่ดี
ต่อกันภายในกลุ่มก็จะท าให้ครูมีความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) และยังคงท างานใน
วิชาชีพนี้ต่อไปแม้ว่างานที่ท าจะหนักและยากล าบาก (Loughead & Hardy, 2006) จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความ
ยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในภาพที ่1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประเด็นของตัวแปรสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ในปัจจุบัน แต่ยังมีการศึกษาโดยการน ามาเป็นตัวแปรคั่นกลางที่มีจ านวนไม่มากนัก ผลของการศึกษา
จะท าให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่น
ผูกพันในงานของครู นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องการศึกษาเปรียบเทียบด้วยว่าแบบจ าลองความสัมพันธ์
ดังกล่าวที่พัฒนาขึ้น จะมีความแตกต่างกันไปตามต าแหน่งงานของครู คือ ครูและหัวหน้ากลุ่มสาระ
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การเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในแบบจ าลอง โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นแบบหลายกลุ่ม  (Multiple Groups Structural 
Equation Modeling)  จะท าให้ทราบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และความยึดมั่นผูกพันในงานจะมีความแตกต่างไปตามต าแหน่งของครูหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือทดสอบแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงของสาเหตุกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นตัวแปรคั่นกลาง  
 2.  เพ่ือศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานระหว่างครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท างานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน มีขั้นตอน ดังนี้ 1) แบ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กรุงเทพมหานคร ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 2 เขต 2) เลือกโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มมาร้อยละ 50 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดในแต่ละจังหวัดเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ในขั้นนี้ได้มา 60 โรงเรียน 3) ในแต่ละโรงเรียนสุ่มแบบเจาะจงได้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4) ใน
แต่ละกลุ่มใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เลือกครูมากลุ่มละ 6 คน โดยแบ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน 
และครู 5 คน ในขั้นนี้จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 140 คน และครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 626 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยแบบวัดจ านวน 7 ชุด แบบวัดใน
งานวิจัยนี้เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยประโยคต่างๆ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 
หน่วย ตั้งแต่ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” ค่าทางสถิติค านวณจากครูจ านวน 100 คนที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของครูมีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 7 ข้อ ชุดที่ 2 แบบวัดการด ารงชีวิตในเชิงจิตภายใน หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และการ
กระท าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเพ่ือแสวงหาความสุขทางจิตวิญญาณของครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการใส่ใจกับความสุขทางจิตวิญญาณของเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจเลือกกระท าสิ่งต่างๆ มีจ านวน 5 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.554 - 
0.678 ชุดที่ 3 แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกของครูและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ว่าจะ
สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะมีอุปสรรค
หรือสถานการณ์ที่ยากล าบากเกิดขึ้น ก็มีวิถีความคิดที่สร้างสรรค์ในทางบวก คิดว่ามีหนทางที่จะน า
ตนเองไปสู่ความส าเร็จ และมีสมรรถนะทางจิตใจที่จะปรับสภาพจิตใจกลับคืนให้เป็นปกติ สามารถ
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ท างานได้เหมือนเดิม มีจ านวน 24 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.309 - 0.705        
ชุดที่ 4 แบบวัดการมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณ หมายถึง การรับรู้ถึงการมีบุคคลในครอบครัว บุคคล
รอบข้าง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมที่มีคุณภาพทางจิตวิญญาณ เช่น มีความเมตตา มีการควบคุม
ตนเอง หรือมีความศรัทธาในความดี เป็นแบบอย่างที่ท าให้บุคคลเกิดการใส่ใจ จดจ า กระท า และมี
แรงจูงใจที่น ามาสู่การสร้างเป็นแรงบันดาลใจ หรือน าทางความคิดและการกระท าของตนเอง มีจ านวน 
10 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.309 - 0.705  ชุดที่ 5 แบบวัดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลอ่ืนๆ ในการท างาน 
และมีความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการท างาน แบ่งเป็น 2  ด้าน ได้แก่ การมีความหมาย และ
ความรู้สึกร่วมถึงความเป็นสมาชิก มีจ านวน 8 ข้อ และและมีค่าความเชื่อมั่นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.319 - 
0.705 ชุดที่ 6 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน หมายถึง สภาวะทางจิตใจทางบวกของครูและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สะท้อนมาจากความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ ที่มีต่องานที่ท า 
อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการมีพลังใจ การอุทิศตน ความรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ความ
ตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถ ความพยายามที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้บรรลุผลส าเร็จ มีจ านวน 16 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.555-
0.801 และ ชุดที่ 7 แบบวัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
เพ่ือก้าวให้ทันต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีจ านวน 17 ข้อ และ
มีค่าความเชื่อมั่นรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.323 - 0.739  
 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อกับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร โดยท าการติดต่อทางโทรศัพท์เบื้องต้น และท าหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการเก็บข้อมูล โดยขอให้ทางโรงเรียน
เป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลให้และส่งกลับทางไปรษณีย์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกคือ สถิติเบื้องต้น การหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบวัด 
ได้แก่ การหาค่าความสัมพันธ์รายข้อกับแบบวัด ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ท าการหาค่าความเชื่อมั่นแบบอัลฟ่า 
ประเภทที่สอง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path analysis) แบบใช้
ตัวแปรแฝง และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นแบบหลายกลุ่ม  (Multiple Groups 
Structural Equation Modeling) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานของครูในกลุ่มรวม พบว่า แบบจ าลองมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  2 = 495.01, df = 125 (p= .00), SRMR = 0.036, RMSEA 
= 0.062, GFI = 0.93, NFI = 0.98, CFI = 0.99, NNFI = 0.98, PNFI = 0.80 และ  2/df = 3.960 
ซึ่งค่าต่างๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นค่าบวกและ
มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับทฤษฎีของแต่ละโครงสร้างตัวแปรแฝง แสดงว่าการวัดตัวแปรแฝงใน
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แบบจ าลองมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) แต่มีตัวแปรกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่แตกต่างไปจากโครงสร้างตัวแปรแฝงตามทฤษฎี โดยพบว่า  หลังจากการปรับแก้โมเดล      
ตัวแปรกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ การเรียนรู้และ
ทดลองกระท า และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับมุมมองการเรียนรู้ของครู
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มการรู้คิดที่เชื่อว่า ครูต้องฝึกฝนตัวเองให้เรียนรู้ในวิธีการสอนแบบ
ใหม่ๆ เนื่องจากการเรียนรู้ของครูจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงต้องสร้างความรู้
และการเรียนรู้ให้กับตนเองเหมือนกัน วิธีการเรียนรู้ที่ดี คือ การเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้นและ
สร้างสรรค์ และการทดลองกระท าจริงเพ่ือให้เกิดการคงทนของการเรียนรู้ (Borko & Putnam, 
1996) และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนก็เป็นอีกวิธีที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความรู้และความเชื่อที่มีอยู่
ก่อนของครู ทั้งนี้เนื่องจากความรู้และความเชื่อใหม่เกี่ยวกับการสอน ผู้เรียนและเนื้อหาวิชาเป็นสิ่งที่
ได้เรียนรู้มาภายหลัง ดังนั้นหากครูได้รับการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนก็จะท าให้เกิด
ความรู้และความเชื่อใหม่ด้วย  

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมี
ความหมาย

ความเป็น
สมาชิก

การจดจ า
การ
ใส่ใจ การกระท าการบ่งช้ี มีแรงจูงใจ

ทุนทางจิตวิทยา 
เชิงบวก

สุขภาวะทาง      
จิตวิญญาณ

การด าเนินชีวิตใน
เชิงจิตภายใน

ความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน

การมีแบบอย่าง
ทางจิตวิญญาณ

ความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง

ความวหัง

การปรับฟ  นคืนสภาพ

การมองโลกในแง่ดี

การอุทิศตนให้กับงาน

ความรู้สึกว่างานเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิต

พลังในการท างาน

การเรียนรู้และ
ทดลองกระท า

การเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน

ความทันสมัยต่อ
สถานการณ์

การปฏิบัติการทดลองและ
การสะท้อน

0.75*

0.83*

0.72 0.82 0.69 0.80 

0.85 

068 

0.16 

0.98 0.61*

0.76 
0.50 

0.03
1.29 

1.00 

0.83*

0.89 

0.88*

0.58 

0.89 
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ตารางท่ี 1 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลมาตรฐานทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effects: IE) อิทธิพลรวม (Total Effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่
ส่งผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสองของตัวแปร 
(Squared Multiple Correlation: R2) ของแบบจ าลองปรับแก ้

 
 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ตัวแปรผล 
สุขภาวะทาง 
จิตวิญญาณ 

การเรยีนรู้และทดลอง
กระท า 

การเปลีย่นแปลง     
การปฏิบัติงาน 

ความยึดมั่นผูกพันใน
งาน 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

1. การด ารง 
ชีวิตในเชิง   
จิตภายใน 

0.16  - 0.16  - 0.16  0.16  - 0.16  0.16   - 0.21  0.21  

 2. ทุนทาง
จิตวิทยาเชิง
บวก 

0.50  - 0.50  - 0.49  0.49  - 0.50  0.50  - 0.65  0.65  

3. การมี
แบบอย่าง
ทางจิต
วิญญาณ 

0.03 - 0.03  0.04 0.04  0.10 0.10 - 0.03 0.03 

4. สุขภาวะ
ทางจติ
วิญญาณ 

 - - 0.98  - 0.98  1.00  - 1.00  1.29  - 1.29  

R2 0.77 0.64 0.51 0.91 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
 1. การด ารงชีวิตในเชิงจิตภายในมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยมี
สัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.16  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเรียนรู้และทดลองกระท า การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.16, 0.16 และ 0.21 ตามล าดับ 
 2. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยมีสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.50 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเรียนรู้และทดลองกระท า การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.49, 
50 และ 0.65 ตามล าดับ 
 3. การมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณไมม่ีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และไม่
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเรียนรู้และทดลองกระท า การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และความยึดมั่น
ผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
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 4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเรียนรู้และทดลองกระท า            
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.98, 1.00 และ 1.29 ตามล าดับ 
 

 
  
ภาพที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 และความยึดมั่นผูกพันในงานของครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
หมายเหต ุ
1) ตัวเลขในแบบจ าลองแสดงเป็นคะแนนดิบ  
2) ตัวเลขที่ท าเป็นตัวหนา และอยู่ในล าดับแรกเป็นค่าอิทธิพลของกลุ่มครู ถัดมาเป็นคา่อิทธิพลของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3)                เป็นเส้นอิทธิพลทีไ่ม่มีความแปรเปลี่ยนของแบบจ าลอง 
4) ตัวแปรสังเกตตัวแรกของทุกตัวแปรแฝงได้ก าหนดคา่น้ าหนักองคป์ระกอบ (Factor Loading) เท่ากับ 1 ดังนั้น
หมายเลข “1” ในทุกตัวแปรสังเกตตัวแรกของทุกตัวแปรแฝงเพื่อแสดงว่า ตัวแปรแฝงถูกก าหนด หนว่ยการวัดให้มี
หน่วยเดียวกับตัวแปรสังเกตนี ้
  
 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานระหว่างครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีขั้นตอน
ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร (Configural 
invariance) เป็นแบบจ าลองที่ยังไม่ต้องก าหนดเงื่อนไขความเท่ากัน (Unconstrained model) 
พบว่า แบบจ าลองนี้มีความกลมกลืน ค่า   2 = 620.85, df = 250 RMSEA = 0.062, CFI = 0.99, 
NNFI = 0.98 แสดงว่าแบบจ าลองที่ทดสอบมีความเท่าเทียมกันในเชิงรูปแบบความสัมพันธ์ของ       
ตัวแปร (Form invariance) แต่อาจแตกต่างกันที่โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงจึงได้ท าการทดสอบใน
ขั้นที่ 2 ต่อไป 

การมี
ความหมาย

ความเป็น
สมาชิก

การจดจ า
การ
ใส่ใจ การกระท าการบ่งช้ี มีแรงจูงใจ

ทุนทางจิตวิทยา 
เชิงบวก

สุขภาวะทาง      
จิตวิญญาณ

การด าเนินชีวิตใน
เชิงจิตภายใน

ความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน

การมีแบบอย่าง
ทางจิตวิญญาณ

ความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง

ความวหัง

การปรับฟ  นคืนสภาพ

การมองโลกในแง่ดี

การอุทิศตนให้กับงาน

ความรู้สึกว่างานเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิต

พลังในการท างาน

การเรียนรู้และ
ทดลองกระท า

การเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน

ความทันสมัยต่อ
สถานการณ์

การปฏิบัติการทดลองและ
การสะท้อน

1

1

0.72 , 0.78 0.82 , 0.90 0.6  , 0.86   80 , 0  5*

  8  , 0.87  

0.6  , 0.60*

  1 *, 0.19*

     , 0.79*
1

0.76 , 0.69   
    *, 0.56*

0.  , 0.02 1 2  , 1.12*

1    , 0.74*

1

  89 , 0.89 

1

  5  , 0.57 

0.8  , 0.94 

0.7  , 0.85 
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 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Measurement 
invariance) ในแบบจ าลองระหว่างกลุ่มครูและกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือทดสอบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวในแบบจ าลองระหว่างกลุ่มครูและหัวหน้ากลุ่มสาระ   
การเรียนรู้มีการแปรเปลี่ยนหรือไม่ ในขั้นนี้จะก าหนดเงื่อนไขความเท่าเทียมกันของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกตัวของตัวแปรแฝง พบว่า ค่า  2 = 630.84, df = 241 RMSEA = 
0.061, CFI = 0.99, NNFI = 0.98 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ าลองในขั้นที่ 1 พบว่า ไคสแควร์ไม่มี
นัยส าคัญ  (∆ 2 =  9.99, ∆df = 11) แสดงว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตไม่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง 
(Structural invariance) ทุกความสัมพันธ์ในแบบจ าลองระหว่างกลุ่มครูและกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีการแปรเปลี่ยนหรือไม่ ในขั้นนี้จะก าหนดเงื่อนไขความเท่าเทียมกันของค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงทุกตัวเท่ากัน พบว่า ค่า  2 = 624.90, df = 258 RMSEA = 0.061,    
CFI = 0.98, NNFI = 0.98 เมื่อเปรียบเทียบกับกับแบบจ าลองในชั้นที่ 1 พบว่า ไคสแควร์ไม่มี
นัยส าคัญ (∆ 2 =  4.05, ∆df = 8) แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงพร้อมกัน เพ่ือทดสอบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวและ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงทุกความสัมพันธ์ในแบบจ าลองระหว่างกลุ่มครูและกลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแปรเปลี่ยนหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับกับแบบจ าลองในชั้นที่ 1 
พบว่า ค่า  2 = 635.79, df = 269 RMSEA = 0.061, CFI = 0.99, NNFI = 0.98 เมื่อเปรียบเทียบ
กับกับแบบจ าลองในชั้นที่ 1 พบว่า ไคสแควร์ไม่มีนัยส าคัญ (∆ 2 =  14.94, ∆df = 49) แสดงว่า 
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตไม่แตกต่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัย พบว่า การด ารงชีวิตในเชิงจิตภายในและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพล
ทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู ยกเว้นการมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณที่ไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยตรง ส าหรับข้อค้นพบว่าการด ารงชีวิตในเชิงจิตภายในและ    
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้นเป็นปัจจัยทางจิตลักษณะของบุคคลที่ส่งผลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ        
ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ที่มีการด ารงชีวิตในเชิงจิตภายใน เช่น การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการมี
สัมพันธภาพร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างเสริม   
สุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคล (นริสา วงศ์พนารักษ์ และคณะ , 2556; พิริยา สุทธิเลิศ, 2551) 
เช่นเดียวกับผู้ที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะมีแรงจูงใจทางบวก จะส่งผลให้มีสมรรถภาพทางจิตใจที่
ยืดหยุ่น มีสติ และมีพลังใจในเชิงบวก (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) ซึ่งที่เป็นสาเหตุส าคัญ
ที่ท าให้บุคคลมีอารมณ์ เชิ งบวก และอารมณ์เชิ งบวกก็ส่ งผลต่อผลลัพธ์ เชิงบวกต่อบุคคล              
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(Avey, Wernsing & Luthans 2008) และช่วยปกป้องจากความเจ็บป่วยทั้งทางด้านจิตใจและด้าน
สุขภาพกายได้ (Psychological and physical health) (Gable & Haidt, 2005) และจากการศึกษา
ของฮไมลีสกีและคารร์ (Hmielesk & Carr, 2007) พบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสุขภาวะที่ดี ส่วนผลการวิจัยที่ไม่พบว่าการมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรง
ต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณนั้นอาจเป็นผลมาจากแบบวัดการมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณที่เน้น      
การคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามอาจเกิดความคลาดเคลื่อนใน
ความทรงจ า จึงเป็นผลให้ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าการมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อ    
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 ผลการวิจัย พบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะรู้สึก
ว่าชีวิตมีความหมาย (Meaning) หลุดพ้นจากตัวตนของจากการมองว่าตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง เป็น
บุคคลท าให้เกิดความแตกต่างในงาน (makes a difference) มีความรู้สึกร่วมถึงความเป็นสมาชิก 
(Membership) ซึ่งจะสร้างความหวัง/ความศรัทธาและความเต็มใจที่จะให้ทั้งตนเองและงานที่ท า
ประสบความส าเร็จ (Fry,  2003) การศึกษาในอดีตก็พบผลไปในทิศทางเดียวกันว่าสุขภาวะทาง     
จิตวิญญาณจะส่งผลต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมการท างานของบุคคล เช่น ความพึงพอใจในชีวิต 
ความยึดมั่นผูกพันในองค์การ ประสิทธิภาพการท างาน และยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น (Fry & 
Matherly, 2006; Fry & Slocum, 2008; Fry, Vitucci & Cedillo. 2005; Fry et al., 2011) ส าหรับ
ในบริทการท างานของครูก็พบว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับโรงเรียน
และการผลิตสื่อการสอนของครูเช่นกัน (Malone & Fry, 2003)  

 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่มีความแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในบริบทของการท างานทั้งครูและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันที่อาจถูกหล่อหลอมให้มีปัจจัยทางจิตลักษณะและ
จิตตามสถานการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันจึงส่งผลให้มีการรับรู้เกี่ยวกันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  
 1. ผลการวิจัย พบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญส าหรับครู ดังนั้น
จึงควรมีการสร้างโปรแกรมการพัฒนาเพ่ือให้ครูมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ีดี 
 2. ผลการเปรียบเทียบแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานของครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นก็ควรส่งเสริมและพัฒนาการด ารงชีวิตในเชิงจิตภายใน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การมีแบบอย่าง
ทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญตามความแตกต่างระหว่างกลุ่มครูและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ตัวแปรสุขภาวะทางจิตวิญญาณในการวิจัยครั้งนี้ ประยุกต์มาจากแนวความคิดของ 
ฟราย (Fry, 2003) แนวคิดนี้เชื่อว่าภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ของทั้งผู้น าและผู้ตาม ดังนั้นส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาก็อาจเพ่ิมตัวแปรภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณเข้า
ร่วมการศึกษาเพ่ือที่จะได้ตรวจสอบและยืนยันแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรนี้ด้านอิทธิพลที่มีต่อสุขภาวะ
ทาง จิตวิญญาณ 
 2. การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบวัดการมีแบบอย่างทางจิตวิญญาณของโอแมนและคณะ (Oman 
& et al., 2012) ซึ่งข้อค าถามเป็นการให้ผู้ตอบคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตที่เก่ียวกับการมีตัวแบบ
ทางจิตวิญญาณ ท าให้ผู้ตอบอาจเกิดความลังเลและเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบวัดได้ ส่งผล
ให้การศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะศึกษาอาจจะแบบวัดใช้ที่เป็นการถามถึง
สภาพการณ์ในปัจจุบันที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถคิดและตอบได้ทันที  
 3. ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแปรต่างๆ ที่เข้ามาร่วมศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนี้ได้ร้อย 74 และอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู้
และทดลองกระท าได้ร้อยละ 69  และอธิบายความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานได้
ร้อยละ 62 และอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันในงานได้ร้อยละ 87  แสดงว่าน่าจะยังมี
ตัวแปรอ่ืนที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงดังกล่าวได้อีก ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปน่าจะศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น บุคลิกภาพ การสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพ เป็นต้น 
 4.  ควรท าการศึกษาระยะยาวที่มีความต่อเนื่องของช่วงเวลา เพ่ือศึกษาและยืนยันความ
เป็นเหตุและผลของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความ
ยึดมั่นผูกพันในงานของคร ู
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนว
การวิจัยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เสพเมทแอมเฟตามีนที่
เคยเลิกยาเสพติดทั้งที่เลิกเสพด้วยตนเองหรือจากการบ าบัดรักษาที่กลับมาเสพยาซ้ า และอยู่ใน
ระหว่างการเข้ารับการรักษาในสถานบ าบัดรักษายาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 762 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า
ของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน มีทั้งหมด 11 ตอน ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6-1.00 และหาค่าความเชื่อมั่น ด้วย
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.203 - 0.760 และค่าความเชื่อม่ัน 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.884 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ของปัจจัยที่น ามาศึกษากับพฤติกรรมการเสพติดซ้ า โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ  

ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและอิทธิพล

ของชุมชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลโดยอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายใน
ของผู้ติดยาเสพติด อิทธิพลจากเพ่ือนมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลโดยอ้อม
โดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด 
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สภาพแวดล้อมของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อม
โดยผ่านอิทธิพลจากเพ่ือนและพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าไคสแควร์
เท่ากับ 179.84 ค่า P-value = 0.0000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.972 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ ป รับแก้  (AGFI) = 0.955 และค่ าความคลาดเคลื่ อนการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) = 0.0387 ตามล าดับ โดยสรุป โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนได้รับอิทธิพลโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากปัจจัยสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอิทธิพลจากเพ่ือน มีอิทธิพล
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 9.479, 2.679, 2.026 และ 1.354 ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมภายในของผู้ติด
ยาเสพติดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าน้อยที่สุด มีอิทธิพลโดยรวมในทิศทางลบเท่ากับ - 1.001  
 

ABSTRACT 
The objective of this research were to study the causal relationship of 

factors affect relapsing behavior of methamphetamine users and to investigate the 
goodness of fit on structural equation model of relapsing behavior of 
methamphetamine users developed by the researcher with empirical data. The 
researchers formulated the conceptual framework to guide this research. The sample 
group were methamphetamine users who repeated drug addict and in the treatment 
of drug addict treatment center,  Department of Medical service,  Ministry of Public 
Health 762 persons. The instrument were questionairs and validated by 5 experts 
and IOC 0.6-1.00. The reliability calculated by Cronbach’s Alpha Coefficient was 0.884 
and discrimination 0.203-0.760. Data were statistically analyzed by check the 
consistency of model with empirical data by using LISREL for Windows version 9.1. 

The results were as follow  
The components of relapsing behavior of methamphetamine users comprise : 

the environment and the community directly affect relapsing behavior and indirectly 
affect relapsing behavior. Peer group directly affect relapsing behavior and indirectly 
affect relapsing behavior. Behaviors associated with drug directly affect relapsing 
behavior and indirectly affect relapsing behavior. The family directly affect relapsing 
behavior and indirectly affect relapsing behavior. The behavior of the drug addicts 
directly affect relapsing behavior. 
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The causal relationship model of empirical data provided good fit to the 
empirical data, with Chi square = 179.84 P-value = 0.0000 GFI = 0.972 AGFI = 0.955 
and RMSEA = 0.0387. 

Relapsing behavior of methamphetamine users were total effect from the 
environment and the community's most, followed by the family,  behaviors 
associated with drug, peer group and behavior of the drug addicts. The overall value 
of 9.479, 2.679, 2.026 1.354 and -1.001 respectively. 

 
ค้าส้าคัญ 
 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เมทแอมเฟตามีน 
 
Keywords 

 causal relationship  methamphetamine user 
 
ความส้าคัญของปัญหา 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดสะสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังของ
ประเทศชาติ มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้เสพยาเสพติดและครอบครัว อีกทั้งยัง
น าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศชาติ ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในปี 2546 รัฐบาลได้
ด าเนินการปราบปรามอย่างหนัก ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเริ่มเบาบางลง แต่ใน
ปี 2550 ปัญหายาเสพติดเริ่มมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดมี
จ านวน 256,806 คดี ในปี 2553 เพ่ิมเป็น 393,973 คด ีในปี 2555 ได้ของกลางยาบ้าจ านวน 22.1 ล้านเม็ด 
ในปี 2551 เพิ่มเป็น 83.71 ล้านเม็ด ในปี 2555 และไอซ์จาก 52.9 กิโลกรัม เพ่ิมเป็น 1,551 กิโลกรัม 
(วุฒิพงษ์  เหล่าจุมพล, 2555) ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556) ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมายในเดือนมีนาคม 2556 
ผลส ารวจพบว่า ประชาชนเกินครึ่งหนึ่งระบุว่ายังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/
หมู่บ้านถึงร้อยละ 65.8 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ที่มีประชาชนเพียงร้อยละ 32.2 ระบุว่ามีการแพร่
ระบาดของยาเสพติด แม้ภาครัฐจะมีมาตรการเชิงรุกในการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดอย่าง
เข้มงวด แต่ประชาชนยังคงคิดว่ายาเสพติดหาซื้อได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวจาก ร้อยละ 8.0 
ในปี 2552 เป็นร้อยละ 13.0 ในปี 2555 สอดคล้องกับสถิติผู้เข้ารับการบ าบัดทั่วประเทศตามรายงาน
ในฐานข้อมูลผู้บ าบัดรักษายาเสพติด (บสต.) มีจ านวนทั้งหมด 334,514 คน (ส านักบริหารสาธารณสุข, 
2556) เช่นเดียวกับสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ปีงบประมาณ  2551-
2555 พบว่า มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น จาก 6,436 เป็น 7,127, 7,556, 8,117 และ 9,715 ราย ตามล าดับ 
ชนิดของยาเสพติดที่เสพนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นยาบ้า รองลงมาคือ สุรา กัญชา และสารระเหย (สถาบัน
ธัญญารักษ์, 2555) นับว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง   
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เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เป็นสารเสพติดกลุ่ม Classic Amphetamine 
ของสารกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine–Type Stimulants ; ATS) (พงศธร  เนตราคม, 2549) 
พิษของเมทแอมเฟตามีนก่อให้เกิดผลเสียทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของตัวผู้เสพ เมทแอมเฟตามีน
จะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนออกมา ผู้เสพจะรู้สึกมีความสุข ความพอใจ จึงพยายามหายามาเสพ
อยู่เรื่อยๆ เมื่อเสพไปนานๆ จะท าให้เกิดการติดยา ผู้ เสพจะเสียทั้งเงินและสุขภาพ ร่างกายทรุดโทรม 
เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะเกิดอาการแทรกซ้อนทางจิต ไม่สามารถท างานได้ ต้องเป็นภาระ
ของครอบครัว หรืออาจต้องลักขโมยเพ่ือหาเงินไปซื้อยามาเสพ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และ
ส่งผลกระทบถึงชุมชนและประเทศชาติ การที่สารโดปามีนหลั่งออกมาปริมาณมากๆ และเป็น
เวลานาน อาจท าให้มีการพัฒนาไปเป็นโรคสมองเสื่อม หรือโรคพาร์กินสันได้เมื่อมีอายุมากขึ้น เท่ากับ
ว่าผู ้ที ่เสพติดสารแอมเฟตามีนมีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื ่อมสูงกว่าคนปกติทั ่วไป  (ปิยะรัตน์ 
โกวิทตรพงศ,์ 2554)  

ปัญหาที่พบในผู้เสพเมทแอมเฟตามีนประการหนึ่ง คือ การกลับมาเสพยาซ้ า จากสถิติการ
บ าบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ามารับการบ าบัดรักษาซ้ าเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไปใน
ปี พ.ศ. 2552-2554 คิดเป็นร้อยละ 41.40, 50.87 และ 47.81 ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่เสพเมทแอมเฟตามีน
ถึงร้อยละ 59.62, 58.54 และ 54.05 ตามล าดับ จากการติดตามหลังการรักษาพบว่า ผู้เสพเมทแอมเฟตามีน
มีอัตราการเลิกได้น้อยเพียงร้อยละ 69.8 (ภัทรินทร์  ชมภูค า ส าเนา  นิลบรรพ์ และสมพร สุวรรณมาโจ, 
2555) การที่ผู้เสพยากลับมาติดซ้ าอยู่เรื่อยๆ ส่งผลต่อตัวผู้เสพ  ครอบครัว และประเทศชาติ ผู้เสพยา
จะกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง อาการทั้งทางร่างกายและทางจิตมีความรุนแรงมากขึ้น อาจกลายเป็น
ผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัวต้องสูญเสียก าลังคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน และเป็นภาระของครอบครัวที่
ต้องดูแลผู้ป่วย สูญเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ มีคุณค่าที่เป็น
ก าลังส าคัญของประเทศ ต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีความรุนแรงเรื้อรังและยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากร 
อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการบ าบัดรักษา  

ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-39 ปี โดยแบ่งตามช่วงอายุเรียงล าดับจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  คือ ช่วงอายุ 15-19, 20-24, 30-34, 25-29 และ 35-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.12, 17.86, 17.63, 17.35  และ 11.44 ตามล าดับ (สถาบันธัญญารักษ์, 2556) ช่วงอายุเหล่านี้
เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ศรีเรือน  แก้วกังวาน, 2551) ถ้าบุคคลกลุ่มนี้ยังอยู่ใน
ระบบการศึกษาก็จะก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคนนั้นนับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ถ้าองค์กรหรือ
ประเทศใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ องค์กรหรือประเทศนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้า ถ้าหาก
ช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดกลุ่มนี้ให้สามารถเลิกเสพยา กลับมาศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นบุคคลทั่วไป จะได้บุคลากรที่เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

นักวิชาการได้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีของการติดซ้ า สรุปได้เป็น 2 แนวคิดใหญ่ๆ (Gerard, 
Stephen & Dennis, 1996) คือ แนวคิดที่ 1 เป็นแนวคิดทางจิตวิทยา (Psychological model of 
relapse) แนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในตนเองของบุคคล ทักษะการเผชิญกับสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงสูงที่อาจจะท าให้กลับไปเสพยาได้อีก และการรับรู้ของบุคคลต่อสถานการณ์นั้น ถ้าบุคคลมี
พฤติกรรมในการเผชิญปัญหากับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
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บุคคลนั้นมีความรู้สึกในความสามารถของตนเองลดต่ าลงจึงกลับไปดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด แนวคิด
ที่ 2 เป็นแนวคิดการติดซ้ าทางจิตชีววิทยา (Psychobiological Model of Relapse) ซึ่งแนวคิดนี้
อธิบายว่าการติดซ้ าเกิดจากการที่สารเสพติดไปกระตุ้นสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทโดปามีนที่บริเวณ
วงจรความพึงพอใจ ซึ่งผู้เสพจะเกิดความสุข ความพอใจ เมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นจากยาเสพติด สมอง
จะไม่หลั่งสารสื่อประสาทนั้น จึงเกิดอาการขาดยา เกิดอาการอยากยาต้องการยามาเสพเพ่ือให้ได้ผล
ตามท่ีต้องการ 

เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน สาเหตุการติดยาเสพติดซ้ าไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันทั้งปัญหาภายในตัวของผู้เสพเอง 
ปัญหาจากครอบครัว เพื่อน และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึง
ปัจจัยสาเหตุที่แท้จริงในการกลับมาเสพยาซ้ าของแต่ละบุคคล เพ่ือหาวิธีการหรือแนวทางที่จะช่วยให้
เลิกยาเสพติดได้เหมาะกับแต่ละบุคคล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป
พัฒนารูปแบบการบ าบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้เสพมีการพัฒนา ฝึกฝนทักษะ
ต่างๆ ในการด ารงชีวิตโดยไม่พ่ึงยาเสพติดต่อไป  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีปัจจัยอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีน 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า
ของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เสพเมทแอมเฟตามีนที่เคยเลิกยาเสพติดทั้งที่
เลิกเสพด้วยตนเองหรือจากการบ าบัดรักษาที่กลับมาเสพยาซ้ า และอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาใน
สถานบ าบัดรักษายาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สถาบันธัญญารักษ์ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในโมเดลริสเรล คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าของ
พารามิ เตอร์  (Schumacker & Lomex, 2010) ในงานวิจัยนี้ มี จ านวน 19 ตั วแปร แต่มี เส้ น
ความสัมพันธ์ จ านวน 38 เส้น เพ่ือให้ผลการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงค านวณจากเส้น
ความสัมพันธ์ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 762 คน น ามาค านวณตามสัดส่วนของจ านวนผู้ที่เข้ารับ
การบ าบัดในสถานบ าบัดแต่ละแห่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เสพยาเสพติดใน
กลุ่มเมทแอมเฟตามีนเป็นหลัก ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ หรือยาอี อย่างใดอย่างหนึ่ง 2) มีประวัติเคยเลิก
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ยาเสพติดด้วยตนเองหรือจากการเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานบ าบัดและอยู่ระหว่างการบ าบัดรักษา
ทั้งแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก 3) อายุ 18 ปี ขึ้นไป 4) ไม่มีอาการทางจิตประสาท 5) อ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ และสื่อสารได้เข้าใจ และ 6) ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาเสพติด

ซ้ าทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งในและต่างประเทศ ได้จ านวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง 
2. สังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมดโดยสร้างเป็นตารางการสังเคราะห์เรียงตามปีที่ด าเนินการวิจัย 

คัดเลือกตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสพยาเสพติดซ้ าที่มีความถ่ีตั้งแต่ 2 ขึ้นไป หรือตัวแปรที่
มีค่าความสัมพันธ์สูง (ค่า r เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 หรือค่า Odds ratio เท่ากับ 3 ขึ้นไป)  

3. น าตัวแปรที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์จัดกลุ่มได้จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้  
 3.1 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ระยะเวลาในการใช้ยาเสพติด 
จ านวนยาเสพติดที่เสพ และการเป็นผู้จ าหน่ายยาเสพติด  
 3.2 สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน ประกอบด้วย การยอมรับของชุมชน และ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

3.3 สภาพแวดล้อมของครอบครัว ประกอบด้วย จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และสัมพันธภาพในครอบครัว 

3.4 อิทธิพลจากเพ่ือน ประกอบด้วย การชักชวนจากเพ่ือนให้เสพยา และพฤติกรรมการ
คบเพ่ือน  
 3.5 พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย ทัศนคติต่อยาเสพติด ความ
เข้มแข็งทางใจ ภาวะอารมณ์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และอาการอยากยา 

4. สร้างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 

5. สร้างเครื่องมือ โดยสร้างแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวข้องมี 
11 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด ข้อมูลด้านการบ าบัด แบบสอบถามใน 3 ตอนนี้
มีลักษณะให้เลือกตอบหรือเติมข้อความในช่องว่าง ส่วนภาวะอารมณ์ ทัศนคติต่อยาเสพติด ความ
เข้มแข็งทางใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อาการอยากยา สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน 
อิทธิพลจากเพ่ือน และสัมพันธภาพในครอบครัว มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน น ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( IOC) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.6-1.00 หาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่สถาบันธัญญารักษ์ จ านวน 30 คน น ามาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.203-0.760 และค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ ภาวะอารมณ์ 0.910 ทัศนคติ
ต่อยาเสพติด 0.832 ความเข้มแข็งทางใจ 0.801 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 0.779 อาการอยากยา 
0.924 สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน 0.857 อิทธิพลจากเพ่ือน  0.732 สัมพันธภาพใน
ครอบครัว 0.944 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.884 
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6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนดังนี ้
   6.1 ติดต่อประสานงานกับผู้ช่วยนักวิจัยในโรงพยาบาลธัญญารักษภ์ูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ส่งเอกสาร

ประกอบด้วยเครื่องมือในการวิจัย คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการบรรจุลงในกล่องพัสดุส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ แบบสอบถาม และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางโทรศัพท์กับผู้ช่วยนักวิจัยในแต่ละแห่ง ส่วนในสถาบันธัญญารักษ์ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 

   6.2. ผู้วิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความยินยอมในการ
เข้าร่วมการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในห้องที่
จัดไว้เป็นสัดส่วน เพ่ือให้มีสมาธิในการตอบ หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง กล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 เดือน ได้แบบสอบถามกลับมา
ทั้งหมดจ านวน 765 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง ได้แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
จ านวน 762 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยในการเสพซ้ า ใช้สถิติพรรณนาด้วยการแจกแจง

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุทีส่ร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวมของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่น ามาศึกษากับพฤติกรรมการเสพยาซ้ า โดยใช้โปรแกรม
ลิสเรล version 9.1 serial No. AF67-B122-F8C8-1CA5 ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลลิฮูด
สูงสุด และค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ค่า p-value ดัชนี GFI ดัชนี AGFI และ RMSEA เป็นค่าสถิติตรวจสอบ
ความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งก่อนปรับและหลังปรับโมเดล โดยก าหนดเกณฑ์
ดังนี้ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 2.00-5.00 ค่า P-value > 0.05 ดัชนี GFI > 0.95 ดัชนี AGFI > 0.95 และ 
RMSEA < 0.05 
 
ผลการวิจัย 

1. ค่าสถิติพื นฐานของตัวแปร 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปร 
 

ตัวแปร X S.D. การแปลผล 
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด    
  ระยะเวลาในการใช้ยาเสพติด 7.76 5.07 ระยะเวลาในการใช้ยาเสพติดเฉลี่ย 7.75 ป ี
  จ านวนยาเสพติดที่เสพ 3.00 1.26 จ านวนยาเสพติดที่เสพเฉลี่ย 3 ชนิด 
สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน    
  การยอมรับของชุมชน 3.21 0.47 การยอมรับของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง 
  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชุมชน  2.79 0.55 การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชุมชนอยู่ใน

ระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร X S.D. การแปลผล 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว    
  จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่เก่ียวข้อง 
  กับยาเสพติด 

1.32 0.80 จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่เก่ียวข้องกับ 
ยาเสพติดเฉลี่ย 1.32 คน 

  สัมพันธภาพในครอบครัว 3.49 0.39 สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับมาก 
อิทธิพลจากเพื่อน    
  การชักชวนจากเพื่อนให้เสพยา 2.56 0.39 การชักชวนจากเพื่อนให้เสพยาอยู่ในระดับน้อย 
  พฤติกรรมการคบเพื่อน 2.42 0.37 พฤติกรรมการคบเพื่อนที่ดีอยู่ในระดับน้อย 
พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด    
  ทัศนคติต่อยาเสพติด 3.45 0.41 ทัศนคติทางลบต่อยาเสพติดอยู่ในระดับมาก 
  ความเข้มแข็งทางใจ 3.03 0.26 ความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับมาก 
  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 3.85 0.40 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก 
  ภาวะอารมณ ์ 1.41 0.44 มีการรบกวนอารมณ์อยู่ในระดบัน้อย 
  อาการอยากยา 2.48 0.77 อาการอยากยาอยู่ในระดับน้อย 
 

2. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ ้าของผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีน พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมี
อิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด อิทธิพลจากเพ่ือนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด พฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน
พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด สภาพแวดล้อมของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
เสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านอิทธิพลจากเพ่ือนและพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด 
พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 

3. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการปรับโมเดลโดยพิจารณาจากค่า MI (Modification Indices) ที่มีค่าสูงที่สุด เพ่ือให้
โมเดลสอดคล้องกับความเป็นจริงทางทฤษฎี พบค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ มีค่า 2.141 ค่า p-value = 
0.0000 ค่าความคลาดเคลื่อนการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) = 0.038 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) = 0.972 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) = 0.955 ตามล าดับ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ยกเว้นค่า p-value ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพียงค่าเดียว แต่ทั้งนี้
สามารถสรุปได้ว่า โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ภาพที่ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 

 
4. ขนาดอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ 
    ขนาดอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน

ได้รับอิทธิพลโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากปัจจัยสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของ
ชุมชนมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 9.479 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของครอบครัว พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด และอิทธิพลจากเพ่ือน มีอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 2.679, 2.026 และ 1.354 ตามล าดับ ส่วน
พฤติกรรมภายในของผู ้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลโดยรวมน้อยที่สุดและมีอิทธิพลในทิศทางลบมีค่า
เท่ากับ -1.001 ซ่ึงหมายความว่า ถ้าพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีค่ามากการติดซ้ าจะน้อยลง 

 
ตารางท่ี 2 ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลโดยรวม (TE) โมเดลปัจจัยเชิง 

    สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
 
 อิทธิพลจากเพื่อน พฤติกรรมภายในของผู้เสพยา พฤติกรรมการเสพยาซ ้า 

ทางตรง 
(DE) 

ทางอ้อม 
(IE) 

โดยรวม 
(TE) 

ทางตรง 
(DE) 

ทางอ้อม 
(IE) 

โดยรวม 
(TE) 

ทางตรง 
(DE) 

ทางอ้อม 
(IE) 

โดยรวม 
(TE) 

พฤติกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด 

- - - 0.564 - 0.564 0.686 1.34 2.026 

สภาพแวดล้อม
และอิทธิพล
ของชุมชน 

- - - 2.658 - 2.658 1.663 8.086 9.749 

สภาพแวดล้อม
ของครอบครัว 

- 0.476 - - 0.476 1.365 1.4146 2.7776 0.245 2.435 2.679 

อิทธิพลจากเพื่อน - - - -1.086 - -1.086 -0.847 2.201 1.354 
พฤติกรรมภายใน
ของผู้เสพยา 

- - - - - - -1.011 - -1.011 

Chi-square 179.87 df 84 p-value 0.0000 RMSEA 0.039 
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อภิปรายผล 
สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม

การเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน สอดคล้องกับการศึกษาของสุลินดา จันทรเสนา (2546) บุญรัตน์ 
สดใส (2545) ไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ และคณะ (2549) อินทิรา อมรวงศ์ 
(2550) Pritsana et al. (2010) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนมีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า แต่
ตรงข้ามกับการศึกษาของสุรวัฒน์ คูวิเศษแสง (2545) ธีระพล คล้ายสิงห์ (2546) พบว่า ลักษณะที่อยู่
อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพยาบ้าซ้ าของเยาวชน ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าผู้เสพเมทแอมเฟตามีน
ยังอาศัยอยู่ ในชุมชนที่มีสภาพการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่  การที่ผู้ เสพยากลับไปอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อเคยใช้ยาในอดีตจะท าให้เขาระลึกถึงยาเสพติด และจะแสดงออกถึง
พฤติกรรมการกลับไปใช้ยา (Columbo Plan Drug Advisery Program, 2002) อีกทั้งการพักอาศัย
อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการซื้อขายยาเสพติด และคนใน
ชุมชนมีการเสพยา ผู้เสพจะต้องสัญจรผ่านแหล่งขายหรือสถานที่ที่เคยเสพยาไปมา พบกับกลุ่มเพ่ือนที่
เคยเสพยา สิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความอยากยา ประกอบกับผู้ที่
เสพยามักเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจอ่อนไหว ไม่สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค หรือทนต่อความ
เย้ายวนได้ จึงเกิดความคิดที่จะกลับไปเสพยาซ้ าได้อีก (สมภพ เชาว์เพชรไพโรจน์, 2550; บุหงา ดุลยสิทธิ์, 
2553)  

สภาพแวดล้อมของครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 
โดยผ่านอิทธิพลจากเพ่ือน และพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด สอดคล้องกับการศึกษาของบุหงา 
ดุลยสิทธิ์ (2553) ไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) และจรุณรักษ์  ยี่ภู่ (2550) พบว่า ลักษณะของครอบครัว
ของผู้ติดสารเสพติดมีความขัดแย้ง ขาดการสื่อสารพูดคุย สมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพ
กัญชา เล่นการพนัน เลี้ยงดูอย่างตามใจ ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการทุกครั้ง ขาดการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบในครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวมีความห่างเหิน หรือมีความ
ขัดแย้ง ขาดความรักและความเข้าใจ สมาชิกในครอบครัวไม่ยอมรับ รังเกียจ แสดงท่าทีไม่ไว้วางใจว่า
ผู้เสพยาจะเลิกยาได้ มองว่าเป็นคนไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ แต่ผลการศึกษาตรงข้ามกับของนันทา 
ชัยพิชิตพันธ์ (2541) Pritsana et al. (2010) ธีระพล คล้ายสิงห์ (2546) สุรวัฒน์ คูวิเศษแสง (2545) 
กุลนรี  หาญพัฒนชัยกูร และคณะ (2550) และนิรุจน์ อุทธา และคณะ (2548) พบว่า สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และการใช้สารเสพติดของคนในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพยาซ้ า ซึ่งจากผล
การศึกษา พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวยังมีความขัดแย้งในด้านการแก้ไขปัญหาและการสื่อสารอยู่ 
มีสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มี ความสัมพันธ์กับผู้เสพโดย
เป็นพ่อ แม่ พ่ี น้องและลูก ซึ่งหลังจากที่ผู้เสพยาเข้ารับการบ าบัดรักษาแล้วยังต้องกลับไปอยู่ใน
ครอบครัวที่มีสภาพเช่นเดิม ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ หรือเกิดความรู้สึกน้อยใจ เสียใจ บางราย
อาจจะประชดครอบครัว หรือกลับไปอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ยังคงเสพยาอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
สิ่งกระตุ้นที่ท าให้ผู้เสพยากลับไปเสพซ้ า หรือผู้เสพบางรายใช้วิธีการไปหาเพ่ือนซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่
เสพยาและได้รับการชักชวนให้เสพยา จึงหวนกลับไปเสพยาอีก  

อิทธิพลจากเพ่ือน มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้
ติดยาเสพติด สอดคล้องกับการศึกษาของบุญรัตน์ สดใส (2545) ไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) จรุณรักษ์ 
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ยี่ภู่ (2550) อินทิรา อมรวงศ์ (2550) และบุหงา ดุลยสิทธิ์ (2553) พบว่า ปัจจัยด้านเพ่ือนมีผลต่อการ
ใช้สารเสพติดซ้ า และการศึกษาของนิรุจน์ อุทธา และคณะ (2548) และวราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ
และคณะ (2549) พบว่า การใช้สารเสพติดของเพ่ือนมีความสัมพันธ์กับการเสพยาซ้ า ตรงข้ามกับ
การศึกษาของนันทา ชัยพิชิตพันธ์ (2541) ธีระพล คล้ายสิงห์ (2546) กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร และคณะ 
(2550) พบว่า การมีเพ่ือนสนิทเสพยาบ้าหรือการคบเพ่ือนที่เสพยาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เสพยาบ้าซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เสพเมทแอมเฟตามีนส่วนใหญ่มี
กลุ่มเพ่ือนที่คบเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพและผู้จ าหน่ายยาเสพติด เมื่อผู้เสพยามี
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว หรือรู้สึกเครียด ไม่สบายใจ จึงมักไปหาเพ่ือนกลุ่มนี้ ซ่ึงมักจะได้รับค า
ชักชวนให้เสพยาอยู่เสมอๆ กระตุ้นให้ผู้เสพเกิดอาการอยากยา ประกอบกับผู้เสพมีภาวะจิตใจที่ไม่
เข้มแข็ง หรือมีความเครียดอยู่แล้ว มีความต้องการใช้ยาเพ่ือลดความรู้สึกไม่สบายใจ จึงไม่สามารถหัก
ห้ามใจหรือควบคุมได ้จึงกลับไปเสพยาซ้ าอีก  

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด สอดคล้องกับ
การศึกษาของกุลนรี หาญพัฒนชัยกูร และคณะ (2550) พบว่า ระยะเวลาที่เสพยาและสารเสพติด มี
ความสัมพันธ์กับการเคยรักษาซ้ า โดยผู้ที ่เสพยาตั ้งแต่ 11 ปี มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดรักษาซ้ า
มากกว่ากลุ ่มที ่เสพยาน้อยกว่า 11 ปี ถึง 6.5 เท่า จากการศึกษา พบว่า ผู้ เสพเมทแอมเฟตามีนมี
ระยะเวลาที่เสพยาเสพติดเฉลี่ย 7.75 ปี เสพยาเสพติดตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป และเสพยา 5-7 วัน ต่อ
สัปดาห์ ดังนั้น การที่ผู้เสพเสพยาเสพติดหลายชนิดและมีระยะเวลาในการเสพยานานจะมีความ
รุนแรงของการติดยามากกว่าผู้ที่เสพยาเสพติดชนิดเดียวและมีระยะเวลาในการเสพยาน้อย ซึ่งการ
เสพยามาเป็นเวลานานจะท าลายเซลล์ประสาทในสมอง เกิดการเสียหน้าที่ในเรื่องความจ า การเรียนรู้ 
และการตัดสินใจ (จรูญ จิตติวุฒิการ, 2548) สมองส่วนคิดถูกท าลาย ท าให้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล
และความยับยั้งชั่งใจจะน้อย เมื่อหยุดยาจะมีอาการขาดยา (withdrawal symptom) และเกิดอาการ
อยากยามาก ผู้เสพไม่สามารถทนต่ออาการอยากยา อีกท้ังยังขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงหวนกลับไปเสพ
ยาซ้ าเพ่ือลดอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งความรุนแรงของการติดยามีผลท าให้กลับไปเสพยาซ้ า (Yingjun Li, 
2009) นอกจากนี้ผู้เสพบางรายจะเป็นผู้จ าหน่ายยาเสพติดด้วย ซึ่งมักจะมียาเสพติดอยู่กับตัวหรือ
สามารถหายามาได้ง่าย ดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกอยากยา ไม่สามารถควบคุม หักห้ามความรู้สึกของ
ตนเองได้จึงท าให้กลับมาเสพซ้ า  

พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าน้อยที่สุด 
และมีอ ิทธ ิพลในทิศทางลบ แม้ว ่าจะเป ็นปัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธิพลน ้อยที ่ส ุด แต่นับว่าเป็นปัจจัยที่ มี
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมหรือเป็นสิ่ งที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่ งปัจจัยอ่ืนๆ  ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน สภาพแวดล้อมของครอบครัว หรืออิทธิพลจากเพ่ือน เป็นปัจจัย
ภายนอกที่มากระทบต่อตัวบุคคล ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมภายในที่เข้มแข็งแล้วจะสามารถจัดการกับ
ปัจจัยภายนอกที่มากระทบนั้นได้ ส่งผลให้พฤติกรรมการเสพยาซ้ าน้อยลง ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมี
พฤติกรรมภายในที่อ่อนแอ ไม่สามารถจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มากระทบนั้นได้ พฤติกรรมการเสพยาซ้ า
ก็จะสูง จากการศึกษาพบว่า ผู้เสพยาเสพติดยังมทีัศนคติต่อยาเสพติดในทางบวก แม้จะรู้ว่ายาเสพติด
เป็นสิ่งที่ไม่ดี มีโทษพิษภัย แต่ยังมีความเชื่อว่ายาเสพติดจะช่วยท าให้เขามีอารมณ์ดี เพลิดเพลิน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

204 

สามารถผ่อนคลายความเครียด และช่วยท าให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงตื่นตัว สามารถท างานได้ 
จึงกลับไปเสพยาซ้ าอีก สอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) พบว่า ความเชื่อว่ายาเสพติด
ท าให้สามารถท างานได้มากขึ้น สร้างความสุข คลายความกลุ้มใจ เสียใจ ลดความเครียดจากปัญหา
ต่างๆ ได้ อีกทั้งผู้เสพเมทแอมเฟตามีนยังขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์ โดยเฉพาะความเครียด 
ประกอบกับมีความเชื่อว่ายาเสพติดจะช่วยท าให้เขามีอารมณ์ดี เพลิดเพลิน สามารถผ่อนคลาย
ความเครียดในยามที่เขามีปัญหาได้ ดังนั้นเมื่อรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจจึงกลับไปเสพยาเพ่ือลด
ความเครียดนั้น หรือแม้ว่าภายหลังจากที่เข้ารับการบ าบัดรักษาแล้ว แต่ต้องกลับไปอยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด คบหาเพ่ือนที่เป็นผู้เสพยา เมื่อถูกเพ่ือนพูด
ชักชวนหรือเห็นผู้อ่ืนเสพยา ตลอดจนการเกิดความขัดแย้งกับบุคคลในครอบครัว สิ่งเหล่านี้นับเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการอยากยา ซึ่งธรรมชาติของผู้เสพยาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจที่ไม่
เข้มแข็ง  มีอารมณ์อ่อนไหว (สุลินดา จันทรเสนา, 2546; ไพฑูรย์ แสงพุ่ม, 2548 บุหงา ดุลยสิทธิ์, 
2553) เมื่อประสบปัญหาต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดอาการอยากยา
และไม่สามารถควบคุมอาการอยากยานั้นได ้จึงหวนกลับไปเสพยาซ้ า   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ควรปรับเปลี่ยนให้ผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีทัศนคติต่อยาเสพติดที่ถูกต้อง โดยหาเทคนิค 
วิธีการในการเปลี่ยนทัศนคติท่ีเหมาะสมในแต่ละวัย 

2. ครอบครัวควรให้ความส าคัญ ดูแลให้ผู้เสพยาห่างจากกลุ่มเพ่ือนที่เสพยา และเสริมสร้าง
ให้เห็นความส าคัญในการเลือกคบเพ่ือน 

3. ควรให้ผู้เสพเมทแอมเฟตามีนและครอบครัวหาเวลาท ากิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นทั้ง
กิจกรรมภายในและนอกบ้าน เพ่ือช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารภายในครอบครัว ซึ่งจะ
น าไปสู่การลดความขัดแย้งในครอบรัว 

4. ควรมีการด าเนินการชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้มาตรการทางสังคมหรือท าการประชาเสวนา
หาทางออก เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

5. ควรจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่จิตใจและเน้นการปฏิบัติ
ศีล 5 เพ่ือให้รสพระธรรมได้ช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ได ้

 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าระหว่าง

เพศหญิงและเพศชาย 
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าเปรียบเทียบพหุระดับในระดับบุคคล 

ระดับครอบครัวและระดับชุมชน 
3. พัฒนากิจกรรมบ าบัดเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของพฤติกรรมภายในตัวของผู้ ติด

เมทแอมเฟตามีน        
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวเสริมสุขภาพ

กึ่งส าเร็จรูปให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) โดยมีขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนการ
ด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การหาข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ ขั้นตอนที่ 2 การท าวิจัยในเชิงลึกเพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาร่วมวิเคราะห์โดยผู้เชี่ ยวชาญทางด้านการตลาด 
จ านวน 1 ท่าน ผู้ประกอบการข้าว จ านวน 1 ท่าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) 
จ านวน 2 ท่าน คณะผู้วิจัย จ านวน 3 ท่าน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวผสมธัญพืช เป็นข้าวที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี  1 แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ ข้าวขาว และข้าวกล้อง ผสมกับธัญพืช ได้แก่เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเม็ดบัวไทย จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวผสมธัญพืชมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า มีรสชาติดีกว่า มีความนุ่มและหอม
มากกว่า เนื่องจากมีส่วนผสมของธัญพืชที่มีประโยชน์ เมื่อน าไปหุงจะมีกลิ่นหอมและรสชาติที่แตกต่าง 

2. ส่วนประกอบตรายี่ห้อ โดยใช้ชื่อตรายี่ห้อคือข้าวผสมธัญพืชปทุมธานี และมีสโลแกน คือ 
“ของขวัญจากภูมิปัญญาบรรพชนไทย สู่เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมเพ่ือคุณและคนของคุณ” 

3. กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ใช้กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์แบบ High-Value Strategy 
เพราะคุณภาพของสินค้าและข้ันตอนการผลิตปลอดสารเคมีทุกกระบวนการจึงได้เปรียบคู่แข่งขัน 

4. กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงเริ่มต้นในปีแรก และในช่วงที่ 2 คือ 
กลยุทธ์ ในปีที่ 2 และปีท่ี 3  

5. กลยุทธ์การตลาดทางตรง โดยผ่านพนักงานขายท าหน้าที่ในการแนะน าและให้ความรู้ถึง
คุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ 
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ABSTRACT 
This research aimed to provide the marketing strategy of instant health 

supplementary rice for cooperative women group in Klongluang (Klongsong). The 
research methodology of this research consisted of two main steps which were; step 
1 searching basic information by using questionnaires as a data collecting tool, and 
step 2 performing in-depth research to achieve the marketing research. Therefore, the 
data collecting from step 1 were analyzed by one marketing expert, one rice 
entrepreneur, two representatives of cooperative women group in Klongluang 
(Klongsong), and three members of research group.  

The results of this research were as follows: 
1 Strategy of rice mixed with cereals; the product was the mixing between 

the rice, which produced from Pathumthani1 rice, consisting of two types; white rice 
and brown rice, and other cereals which included Phoenix Mushroom and Thai lotus 
seed. The unique selling points of this product were high nutrition, better taste, softer 
and good scents because it consisted of useful cereals, and provided good scents and 
different tastes when cooked it.  

2. Brand elements; Pathumthani rice mixed with cereals was used as a brand. 
Moreover, it slogan was “the gift of Thai ancestors wisdom lead to innovative 
technology for you and your people”.  

3. Product pricing strategy; High-Value Strategy was employed because the 
products were of good quality of product and contained chemical-free in all processes 
of production as its competitive advantage.    

4. Distribution strategy; it was categorized into two periods, which were the 
starting period in the first year, and the second period included the strategy in the 
second and the third year.  

5. Direct marketing strategy; the sale persons provided the suggestions and 
the knowledge on the benefits of product.   
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์ทางการตลาด ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป ข้าวผสมธัญพืช  
 
Keywords 
 Marketing Strategy, Instant Health Supplementary Rice, Rice Mixed with Cereals 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

210 

ความส าคัญของปัญหา 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีความ
เข้มแข็ง และมีเครือข่ายมากในจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ มีโรงสีข้าวในชุมชน
ของตนเองรวมถึงมีเครื่องบรรจุข้าวสารและเครื่องบรรจุกระป๋องเป็นของตนเอง มีใบประกอบการค้าข้าว 
อีกทั้งยังเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการ
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สินค้าของกลุ่มแม่บ้านจังหวัดปทุมธานี เป็นสินค้าประเภทอาหารสดและ
อาหารแปรรูป อาทิ ผักปลอดสารพิษ น้ าพริกชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์
ขององค์การอาหารและยาแล้ว ข้าวสารบรรจุถุงประเภทต่างๆ เป็นต้น 
 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านฯ จังหวัดปทุมธานี มุ่งที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก และเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจแก่กลุ่มแม่บ้านอ่ืนๆ ในจังหวัดปทุมธานี
และจากความต้องการของกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า โดยทางกลุ่มแม่บ้านได้จัดท า
ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป โดยน าข้าวสาร ข้าวกล่อง มาผสมกับธัญพืชอบแห้ง ชนิดต่างๆ 
ที่ได้ผลผลิตจากภายในกลุ่มแม่บ้าน เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เมล็ดบัว เป็นต้น แต่เนื่องจากทางกลุ่ม
แม่บ้านยังขาดทักษะในด้านการตลาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทางกลุ่มแม่บ้านได้จัดท าขึ้นไม่
สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มแม่บ้านได้ตั้งเป้า จึงเป็นปัญหาหลักส าหรับกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถหาตลาดในการจัดจ าหน่ายสินค้าได้ ดังนั้นทางกลุ่มแม่บ้านฯ จึงขอ
ค าปรึกษากับผู้วิจัยและประกอบกับผู้วิจัยได้ให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ กับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว 
จึงท าให้ผู้วิจัยได้น าปัญหาดังกล่าวมาตั้งเป็นโจทย์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือที่ได้น าผลงานวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับกลุ่มแม่บ้าน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

แผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง 
(คลองสอง) จังหวัดปทุมธานีมีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือน าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การหาข้อมูลในด้านกว้างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการท าวิจัยในเชิงลึกเพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยน าข้อมูลที่ได้

จากข้ันตอนที่ 1 มาร่วมวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด จ านวน 1 ท่าน ผู้ประกอบการข้าว จ านวน 
1 ท่าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จ านวน 2 ท่าน คณะผู้วิจัย จ านวน 3 ท่าน 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ได้ใช้แนวทางของ กัลยา วาณิชย์บัญชา (2545) เป็นแนวทางใน
การจัดท าข้อมูลในด้านกว้างโดย มีการด าเนินการวิจัยและรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1. ประชากร ได้แก่ ประชากรที่อายุ 20-60 ปีทั้งชายและหญิงที่ท างานและมีรายได้ตั้งแต่
รายได้ขั้นต่ า คือ 300 บาท x 30 วัน = 9,000 บาท ขึ้นไป (เพ่ือสะท้อนการมีรายได้ด้วยตนเองและ
เป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง) และปัจจุบันซื้อข้าวบรรจุถุงประเภทต่างๆ  

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้สูตร
ค านวณกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 
ที่ความเชื่อมั่น 95% โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง 
ซึ่งในการส ารวจสอบถามจริงได้ใช้ตัวอย่างโดยอาศัยตาราง Krejcie และ Morgan โดยมีการป้องกัน
การผิดพลาดของผู้ตอบแบบสอบถามจึงเพ่ิมเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง และมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 

1) การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ซึ่งเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างที่ผู้วิจัยท าการก าหนด
คุณสมบัติของตัวอย่างพร้อมทั้งจ านวนตัวอย่างที่มีคุณสมบัติต่างๆ ไว้ล่วงหน้าซึ่งได้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคแต่ละภูมิภาคที่มีภาวะความเป็นเมือง ที่มี
ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงพฤติกรรมการของการบริโภคข้าวถุงประเภท
ต่างๆ ได้ชัดเจน ได้แก่ เชียงใหม่ (เป็นตัวแทนของภาคเหนือ)  ชลบุรี (ตัวแทนของภาคกลาง) 
นครราชสีมา (ตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนครศรีธรรมราช (ตัวแทนภาคใต้) รวม
จ านวน 400 คนซึ่งที่มาของขนาดกลุ่มตัวอย่างอาศัยตาราง Krejcie และ Morgan แยกจ านวนตาม
จังหวัดแต่ละตัวแทนของภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีจ านวน
ประชากรในการสุ่มมากกว่าภูมิภาคเนื่องจากสินค้าที่ท าการจัดจ าหน่ายถูกส่ งไปขายใน
กรุงเทพมหานครเป็นตลาดหลัก และมีจ านวนประชากรในการเก็บข้อมูลดังตารางที่ 1 แสดงจ านวน
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามพ้ืนที่ 
 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพื้นที่ จ านวนตัวอย่าง 
กรุงเทพมหานคร 136 
เชียงใหม่ 66 
ชลบุรี 66 
นครราชสีมา 66 
นครศรีธรรมราช 66 

      
2) การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดสถานที่ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งผู้บริโภคนิยม

มาซื้อข้าวถุงประเภทต่างๆ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านสะดวกซ้ือ 
    3) การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามเท่านั้น 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งใช้แบบสอบถามที่เป็น Structure-Undisguised Questionnaires ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างรูปแบบที่แน่นอน และมีวัตถุประสงค์ของการส ารวจหรือสอบถามที่เปิดเผย ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกคนจะได้รับแบบสอบถามชุดเดียวกัน และวิธีการตอบก็เป็นในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะ
มีประโยชน์และง่ายต่อการตอบและการประมวลผลข้อมูล ค าตอบจะถือว่าเชื่อถือได้  

4. โครงสร้างรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งได้ออกแบบให้แบบสอบถามครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อ เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพก่ึงส าเร็จรูป  

ส่วนที่ 4 ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
2) ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรมการซื้อข้าวถุง แล้วสร้าง
แบบสอบถามจ าลองโดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และ
ข้อบกพร่องของข้อค าถาม เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มตัวอย่าง ประมวล
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแล้วน ามาปรับปรุงแบบสอบถาม 

4) น าแบบสอบถามทที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้  กับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 รายแล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.8 

6. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการท าวิจัยในเชิงลึกเพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนการตลาดให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ จัดท าโดยการประชุมกลุ่มโดย ผู้วิจัยจ านวน 1 ท่านเป็นผู้ด าเนินการสนทนาในการวิเคราะห์ 
หรือ เป็นประธานในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจ านวน 1 ท่านเป็น ผู้จดบันทึกการวิเคราะห์ ระยะเวลาในการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  2559 

  
 

213 

วิเคราะห์ จ านวน 2 วัน เริ่มตั้งแต่ เวลา 9.00 น.- 16.30 น. สถานที่ในการท าการวิเคราะห์ห้องประชุมของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง)  
 
ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 จากการตอบของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่1 พบว่าเป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 69.79 มีอายุ อยู่ในช่วง 35-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.15 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 40.93 และมีรายได้อยู่ในช่วง 14,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.81 
 ผลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=0.74) ดังตารางที่ 2 แสดงผลสรุปจากปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลสรุปจากปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป X  S.D. ล าดับ 

ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3.81 0.74 4 
ปัจจัยด้านราคา 3.90 0.74 1 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.61 0.83 6 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 3.84 0.83 3 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3.71 0.82 5 
ปัจจัยด้านความรู้เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ 3.88 0.82 2 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ได้แก่ 

ด้านราคา (X =3.90, S.D.=0.74) รองลงมา ปัจจัยด้านความรู้เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ ( X =3.88,  
S.D.=0.82) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =3.84, S.D.=0.83) ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
(X =3.81, S.D. = 0.74) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ( X =3.71, S.D.=0.82) และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
( X =3.61, S.D.=0.83) ตามล าดับ 
  ผลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 3 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.67, S.D.=0.84) ดังผลสรุป
จากตารางที่ 3 แสดงกลุยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 3 แสดงงกลุยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป X  S.D. ล าดับ 

กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ 3.65 0.82 2 
กลยุทธ์ด้านส่วนประกอบตรายี่ห้อ 3.63 0.89 3 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 3.78 0.83 1 
กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 3.62 0.87 4 
กลยุทธ์การตลาดทางตรง 3.59 0.83 5 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณากลยุทธ์เป็นรายด้านพบว่า กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์มากที่สุดได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =3.78, S.D.=0.83) รองลงมาได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ( X =3.65, S.D.=0.82) กลยุทธ์ด้านส่วนประกอบตรายี่ห้อ ( X =3.63, 
S.D.=0.89) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย ( X ==3.62, S.D.=087)  และกลยุทธ์ด้านการตลาดทางตรง 
( X =3.59, S.D.=0.83)  
 

ขั้นตอนที่ 2 จากการน าผลการส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามได้น าข้อมูลที่ได้น ามาสรุปเป็น
กลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 2 สามารถสรุปข้อมูลได้ตามกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยทางกลุ่มแม่บ้านฯ ได้น าเสนอวัตถุดิบที่ผลิตได้เองและหาได้ตาม
สมาชิกในกลุ่ม คือ 1 ข้าวที่เป็นวัตถุดิบหลัก เป็นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในส่วนของธัญญาพืชที่ใช้ผสม
ในข้าว ทางสมาชิกลุ่มแม่บ้าน คณะผู้วิจัย ผู้เชียวชาญทางด้านการตลาด ได้ลงความเห็นว่าควรใช้เห็ด
นางฟ้าภูฐาน และเมล็ดบัวไทย มาผสมในข้าวเนื่องจากพืชทั้ง 2 ชนิดสมาชิกมีการปลูกกันทุกครัวเรือน 
และยังให้คุณค่าทางโภชนาการ  

กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลในส่วนที่ 1 และจากการสรุปปัญหาต่างๆ ของการ
สนทนากลุ่มพบว่า กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญน้อยกว่าคุณภาพของสินค้า 
ดังนั้นเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท าเกษตรอินทรีย์ จึงได้ตั้ง
ราคาสินค้าในระดับบน และเน้นกับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ดังนั้นเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่ม
ลูกค้าดังกล่าวจ าเป็นต้องตั้งราคาสินค้าท่ีสูงกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน 

กลยุทธ์ด้านส่วนประกอบตรายี่ห้อ ทางกลุ่มผู้สนทนามีความเห็นในทิศทางเดียวกันคือการ
ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์นี้ เป็นการสร้างการรับรูปและการจดจ าในสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้น
ทางกลุ่มแม่บ้านฯ จึงขอใช้ตรายี่ห้อ ค าขวัญ และสัญลักษณ์แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ข้าวปกติของทาง
กลุ่มแม่บ้านฯ แต่มีการเปลี่ยนโทนสีของบรรจุภัณฑ์ 

กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย และ กลยุทธ์การตลาดทางตรง ทางกลุ่มสนทนาพบว่า
ความส าคัญของกลยุทธ์ดังกล่าวผู้บริโภคให้ความส าคัญในล าดับที่  4 และ 5 ตามล าดับ ทาง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและผู้จัดจ าหน่ายข้าว ได้ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ควรเริ่มการ
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จัดจ าหน่ายโดยผ่านร้านค้าหรือ ซุปเปอร์มาเก็ต ที่เป็นเครือข่ายของทางกลุ่มแม่บ้านฯ เพราะไม่ ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในช่วงแรกของการจัดจ าหน่าย และการตลาดทางตรง ใช้ตัวแทนขายให้ใช้สมาชิก
ในกลุ่มแม่บ้านฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายในช่วงเริ่มต้น  

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากข้อมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่  1 น ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือตอบปัญหาจาก
วัตถุประสงค์ คือ การน าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปให้กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถสรุปออกมาเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดหลักได้ ดังนี้  
 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)  

   1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
    1.1) ข้าวผสมธัญพืชของกลุ่มแม่บ้านฯ เป็นข้าวที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งผลิต

ในประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์
ปทุมธานี 1 ซึ่งมีกลิ่นหอมธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวใหม่ ให้แบ่งข้าวหอมปทุมธานี 
ออกเปน็ 2 ประเภท คือ ข้าวขาว และข้าวกล้อง 

    1.2) เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นเห็ดเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่คนไทยรู้จักดี เป็นเห็ดที่มีรสชาติ
อร่อย กลิ่นหอม เนื้อแน่น กรอบ น่ารับประทาน แล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีไขมันที่ต่ า 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลายชนิด 

    1.3) เมล็ดบัวไทย  เมล็ดบัวไทยมีขนาดเล็ก ทั้งยังหาได้ยาก ท าให้ราคาค่อนข้างสูง เมล็ด
บัวมีสารต้านอนุมูลอิสระ เหมาะสมส าหรับน ามาท าขนม หรือเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  

    ซึ่งข้าวและธัญพืชต่างๆดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการอบแห้ง น ามาบรรจุถุงสุญญากาศ 
ถูกหลักอนามัยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             2) จุดขายของผลิตภัณฑ์ (Unique Selling Point) 

จากจุดขายพบว่าการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ร่มไทรทอง 
(2551) และวิบูลย์ เอ่ียมจุฬา (2549) ที่กล่าวถึงการเลือกซื้อข้าวบรรจุถุงตรา มาบุญครองคือผู้บริโภค
ก่อนซื้อสินค้าจะต้องหาข้อมูลเพ่ือน ามาเปรียบเทียบคุณค่าที่จะได้รับก่อนการเลือกซื้อซึ่งผลการ
วิเคราะห์การสร้างจุดขายพบว่าควรน าเสนอข้อมูลให้กับผู้บริโภครับรับรู้ เพ่ือให้เกิดข้อ เปรียบเทียบ
ข้าวชนิดต่างๆ และทางข้าวผสมธัญพืชของกลุ่มแม่บ้านฯ มีจุดเด่นคือข้าวผสมธัญพืชมีคุณค่าทาง
อาหารสูงกว่า มีรสชาติดีกว่า มีความนุ่มและหอมมากกว่า เนื่องจากมีส่วนผสมของธัญพืชที่มี
ประโยชน์ เมื่อน าไปหุงจะมีกลิ่นหอมและรสชาติที่แตกต่าง รวมทั้งยังสามารถน าไปประกอบอาหาร
เป็นเมนูอ่ืนๆ ได้หลากหลาย ซึ่งคุณค่าของข้าวผสมธัญพืช คือส่วนที่สะสมโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหาร
และอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ และวิตามินต่างๆ ซึ่งคุณประโยชน์ของธัญพืช ดังนั้นสามารถน ามาสร้าง
จุดขายให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อแตกต่างของข้าวแต่ละชนิดและจูงใจให้เลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ 

2. ส่วนประกอบตรายี่ห้อ (Brand Element) 
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ในส่วนประกอบของตรายี่ห้อสินค้าพบว่าการศึกษาของ สรียา อัชฌาสัย และ ลักคณา วรศิลป์ชัย 
(2555) ซึ่งศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง พบว่าตรา
ยี่ห้อของสินค้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคและสอดคล้องกับการศึกษาในขั้นตอนแรก
ของการศึกษาดังนั้นในการวิเคราะห์จึงน าผลที่ได้มาก าหนดตรายี่ห้อได้ ดังนี้ 

ชื่อตรายี่ห้อ (Brand name): ข้าวผสมธัญพืชปทุมธานี 
สโลแกน (Slogan): ของขวัญจากภูมิปัญญาบรรพชนไทย สู่เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมเพ่ือ

คุณและคนของคุณ 
เพ่ือเป็นการตอกย้ าภาพลักษณ์ของสินค้าจึงได้ตั้งสโลแกนว่า “ของขวัญจากภูมิปัญญา

บรรพชนไทย สู่เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมเพ่ือคุณและคนของคุณ” เป็นประโยคที่ ฟังแล้วเข้าใจง่าย
และสามารถจดจ าได้ทันที ความหมายของสโลแกนก็เพ่ือสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าข้าวผสมธัญพืชของกลุ่ม
แม่บ้านจังหวัดปทุมธานีมีประโยชน์ด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย เพียงแค่ผู้บริโภครับประทาน
เข้าไปเพียงค าเดียว ก็ได้รับประโยชน์จากข้าวผสมธัญพืชนั้นมากมาย และยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจ 
สามารถน าไปเป็นของฝากถูกใจที่ผู้รับสามารถรับรู้ถึงความรักและห่วงใยของผู้ให้อีกด้วย 

โทนสีที่ใช้ (Color): สีเหลือง และสีเหลืองทอง ตัดตัวอักษรสีฟ้า 
ด้วยรวงข้าวเมื่อใกล้จะเก็บเกี่ยวมีสีเหลืองทองสวยงาม จึงเลือกใช้โทนสีเหลืองและเหลืองทอง

เพ่ือให้สอดคล้องกับรวงข้าวและเมล็ดข้าวที่ใกล้จะเก็บเก่ียว 
สัญลักษณ์ (Logo): ใช้ตัวอักษรภาษาไทย ว่า “ข้าวผสมธัญพืชปทมุธานี” 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) : ข้าวผสมธัญพืชบรรจุใสถุงสุญญากาศขนาด 450 กรัม ด้านหลัง

ตัวถุงจะมีความใส เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แยกบรรจุของธัญพืชแต่ละส่วนเป็น
สัดส่วนและสวยงาม มีโบชัวร์แสดงส่วนประกอบของข้าวผสมธัญพืช ได้แก่ ข้าวขาวพันธุ์ปทุมธานี 1
ข้าวกล้อง เห็ดนางฟ้าภูฐานอบแห้ง และเมล็ดบัวอบแห้ง  ซึ่งสอดแทรกเมนูอาหารที่ท าจากข้าวผสม
ธัญพืชบรรจุไว้ที่ด้านหลังเห็นชัดเจน 

3. กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ (Price Strategy) 
 การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ข้าวข้าวผสมธัญพืชนั้นจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และการศึกษาของ 
วิภาวดี ทองสุข (2552) ได้พบว่าปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า และการตัดสินใจซื้อซ้ า
นั้นเกิดจากการตั้งราคาของสินค้าดังนั้นในขั้นตอนที่ 2 จึงสามารถท าการวิเคราะห์และได้เลือกกลยุทธ์
ราคาผลิตภัณฑ์แบบ High-Value Strategy เพราะคุณภาพของสินค้าได้เปรียบคู่แข่งเนื่องจากใช้ข้าว
ปทุมธานี 1 เกรดคัดพิเศษ และนอกจากการใช้ข้าวเกรดพิเศษแล้ว ข้าวผสมธัญพืชจะมีสารอาหาร
มากกว่าข้าวกล้องและมีรสชาติและความแปลกใหม่แต่ด้วยความที่กระบวนการผลิตข้าวผสมธัญพืช
ค่อนข้างมีความซับซ้อน หลายกระบวนการและปลอดสารเคมีทุกกระบวนการ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง
ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยของสูงตามไปด้วย 

4. กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
จากการเก็บข้อมูลในช่วงที่แรกและจากผลการวิจัยของ ณีรนุช ทรัพย์ทวี (2550) พบว่า  

กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายควรแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงเริ่มต้นในปีแรก และในช่วงที่ 2 คือกลยุทธ์ใน
ปีที่ 2 และปีที่ 3 ควรมีลักษณะของกลยุทธ์ดังนี้คือ ในช่วงเริ่มต้น กิจการจะจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพโดยเป็นการฝากขาย ซึ่งร้านค้าที่จะไปฝากขายสินค้านั้นจะตั้งอยู่ตาม
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จุดต่าง ๆ ตามสถานที่ท างานและแหล่งชุมชน ซึ่งแต่ละร้านค้าก็จะมีหลายสาขากระจายไปตามจุดต่าง ๆ 
สาเหตุส าคัญที่เลือกร้านค้าเหล่านี้ คือ พฤติกรรมการซื้อข้าวสารของกลุ่มลูกค้า จะนิยมซื้อข้าวสารที่
ร้านขายข้าวเพ่ือสุขภาพและ ซุปเปอร์มาเก็ต อีกทั้งสถานที่ตั้งของร้านค้าเหล่านี้จะตั้งอยู่ในบริเวณที่
กลุ่มวัยท างานสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก และการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านเหล่านี้นั้นจะเป็นการ
สื่อสารถึงผู้บริโภคให้เข้าใจในภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น 
และในขณะเดียวกันของช่วงเริ่มต้นนี้ กิจการก็จะออกบูธตามงานแสดงสินค้าอาหาร งานแสดงสินค้า
เกษตร หรืองานแสดงสินค้าสมุนไพร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดขึ้น เพ่ือเป็น
การสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ในปีที่ 2 จะเริ่มขยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือขยายฐานลูกค้าและเพ่ิมความสะดวกในการหาซื้อ โดยขาย
ผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นน า โดยในระยะนี้จะเน้นการจัดจ าหน่ายเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับสูง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ของสินค้าให้อยู่ระดับ 
High-value ตามต าแหน่งทางการตลาด ที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ และยังเป็นการประหยัดต้นทุนพร้อมทั้ง
ลดความเสี่ยงในการทดลองตลาด  

ดังนั้นทางกลุ่มแม่บ้านฯ จะเน้นการกระจายสินค้าแบบ Selective Distribution คือ 
กระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด โดยเลือกกระจายสินค้าผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายที่ตรงกับ
กลุม่ลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดโดยร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายเพ่ือจูงใจร้านค้าให้ซื้อสินค้าเข้าร้าน
ในปริมาณที่มากพอและให้ร้านค้าช่วยพยายามผลักดันลูกค้าให้ซื้อสินค้าโดยมีโปรแกรมส่งเสริมการ
ขายที่จูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยระดับของช่องทางจ าหน่ายที่ใช้มี ดังนี้ 

1) กระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง (A Zero Level channel) 

 
       
กิจการจะเปิดตัวแนะน าสินค้าให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ให้มีการทดลองชิมสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าใน
ราคาแนะน า ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง กลยุทธ์การจ าหน่ายสินค้าส าหรับช่องทางนี้ 
คือเปิด Kiosk ตามงานแสดงสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

2) กระจายสินค้าไปยังลูกค้าผ่านร้านค้าปลีก ( A one level channel) 

 
 
 
กลยุทธ์นี้จะกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยผ่านทางร้านค้าปลีกที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
 
 5. กลยุทธ์การตลาดทางตรง 
 ใช้กลยุทธ์การตลาดทางตรง มีหลายช่องทางแต่ตามศักยภาพที่ทางกลุ่มมีใช้การตลาดทางตรง
โดยผ่านพนักงานขาย ซึ่งวางบทบาทพนักงานขายในการสร้างยอดขายและการสื่อสารทางการตลาด
เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ท าหน้าที่ในการแนะน าและให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์  ในด้านต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งการเป็นข้าวที่มีโปรตีนมากกว่าข้าวทั่วๆ ไป การมีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก 
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ต่อสุขภาพมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งยังท าหน้าที่แนะน า ให้การทดลองชิม แก่ลูกค้า ณ จุดขาย ให้
ลูกค้าได้รับทราบถึงจุดเด่นด้านความอร่อยและความหอมด้วยตนเอง โดยพนักงานขายนี้จะเป็น
พนักงานขายที่มาจากสมาชิกในกลุ่มแม่บ้านฯ โดยมีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีการจัดสรร
ค่าตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจในการขาย คิดเป็น 1% ของยอดขาย  ซ่ึงการมีพนักงานขายนั้น จะมีแค ่1 ปีแรก
เท่านั้น เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและมีลูกค้าจ านวนหนึ่ง จะยกเลิกพนักงานขายตรงนี้ไป เนื่องจากไม่มี
ความจ าเป็นและเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย 
 การฝากวางสินค้าในเครือข่ายของกลุ่มแม่บ้านฯ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆ  และในซุปเปอร์มาเก็ต 
มีการจัดระบบการว่างสินค้าโดยข้าวธัญพืชจัดวางอยู่ในหมวดหมู่ข้าวสารบริเวณข้าวธัญพืช แต่จะมี
การออกแบบจัดวางพิเศษในรูปแบบที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งข้าวเพ่ือสุขภาพทั่วไป โดยท า
ป้ายโฆษณาและติดตราสินค้าขนาดใหญ่ไว้ โดยเน้นว่าเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาติ
อร่อย ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังวางแผนในด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้วยการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการขายสินค้า 
 
อภิปรายผล 

ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จัดท าเพ่ือ
ต้องการให้เป็นข้าวผสมธัญพืชที่ผลิตขึ้นเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพให้กับผู้บริโภค และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวและธัญพืชชนิดต่างๆ ที่ขายอยู่ในกลุ่มแม่บ้านโดยวัตถุดิบในการผลิต ที่ใช้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. ข้าวปทุมธานีสูตร 1  2. เห็ดนางฟ้าภูฐาน 3. เมล็ดบัวไทย ซึ่ง
องค์ประกอบหลักท้ัง 3 ชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมาชิกในกลุ่มแม่บ้านฯ เป็นหลัก และเป็นวัตถุดิบ
ชั้นดีชนิดเกรดพิเศษที่ปลูกในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับที่มาได้ และนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านฯ มีตราสัญลักษณ์ และยี่ห้อเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถ
สร้างการรับรู้ของผู้บริโภคได้โดยง่ายเมื่อมีการแตกผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายใช้
สมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้ด าเนินการขายรวมไปถึงการใช้เครือข่ายที่กลุ่มแม่บ้านได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกันไว้เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิบูลย์ เอ่ียมจุฬา
(2549) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรามาบุญครองของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า รูปร่าง ลักษณะบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะตราสินค้าในความมี
ชื่อเสียง รวมไปถึงคุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และส่วนผสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อ โดยด้านราคามีผลต่อความถี่ในการเลือกซื้อ ช่องทางการจัดจ าหน่ายควร
จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต  ดังนั้นในการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดข้าวผสม
ธัญพืชของกลุ่มแม่บ้านฯ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความส าเร็จตามที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) ควรใช้กลยุทธ์ด้านความต้องการ

ของผู้บริโภคโดยจ าหน่ายสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ควรให้มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
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1.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) ควรใช้กลยุทธ์ด้านต้นทุนที่
ได้เปรียบคู่แข่ง โดยน าผลต่างของต้นทุนใช้เป็นค่าด าเนินการจัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกส าหรับผู้บริโภค 

1.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) ควรใช้กลยุทธ์ด้านความสะดวกใน
การซื้อ โดยจัดหาพันธมิตรที่จ าหน่ายสินค้าให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความสะดวกและหาซื้อง่ายของผู้บริโภค 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ ในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ 4p กลยุทธ์ 8p’ s 
2.2 ควรศึกษาปัญหาการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อ 
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19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  เมรานนท์ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไวย์ยางกูร 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ 
22. รองศาสตราจารย์สมบัติ  พันธวิศิษฎ์ 
23. Associate Professor Dr. Jame R. Ketudat - Cairns 
24. Associate Professor Dr. Nikolay Moskin 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  เจนอักษร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แสง-ชูโต 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศักดารัตน์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร 

 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุธ  ลวดทรง   
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  เหมะธุลิน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เลาห์บุตรี 
36. อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี 
37. อาจารย์ ดร.เจริญขวัญ  ไกรยา 
38. อาจารย์ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง 
39. อาจารย์ ดร.ธเนส  เตชะเสน 
40. อาจารย์ ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุ์ 
41. อาจารย์ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
42. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  บุญรักษา 
43. อาจารย์ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
44. อาจารย์ ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์ 
45. อาจารย์ ดร.ไพจิตร  สดวกการ 
46. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รัชตะสาคร 
47. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนา 
48. อาจารย์ ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์  
49. อาจารย์ ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม  
50. อาจารย์ ดร.แสวง  วิทยพิทักษ ์
51. อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  กิตติสาร 

 
 



 
 
 

ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม)........................................นามสกุล.......... ...................................................... 
      ขอสมั ค ร เป็ น สม าชิ ก วารส ารบั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ม ห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ว ไล ยอล งกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่....................ฉบับที่........... 
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่
.........ฉบับที่..........ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ).....................................................................             
เลขที่.............................ถนน.................................................ต าบล……...................................................
อ าเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...........................................                         
โทรศัพท์........................E-mail.............................................................................................................. 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่ 980-8-07552-5   
จ านวนเงิน………………...........บาท 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร       
     (............................................) 

 
 
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
 โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและส าเนาใบถอนเงินมาที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 13180 หรือ ซื้อด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 Fax.02-529-1638, 02-529-4046  
ต่อ 406  E-mail: grad@vru.ac.th 
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น

วารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความท่ีเผยแพร่
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว             
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานที่ท างาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 ค า 
4. ค าส าคัญ 
5. ความส าคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

การจัดส่งต้นฉบับ   จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จ านวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์                  
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 ..................................................................................... ........................................................
............................................................................. ................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
Keywords 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

บรรณานุกรม 
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................ 

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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.................................................................................... ............................................................................

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

.............................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
 
2.  บทความจากวารสาร 
สายสนม  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสาร 
  อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41. 

0.6 นิ้ว 
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ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่ 
  จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.  
 
เอกสารวิชาการ                            
กองส ารวจและจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2(12), 12-18. 
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 

frepuency-dependent overhead teansmission lines.  IEEE Transaction on Power 
Delivery. 12(3), 1335-1342. 

 
3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   

ข้าวหอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของ
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. ค าส าคัญ  
  4. ความส าคัญของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่ส าคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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