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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม 
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กรุงเทพมหานคร 
 
 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการ
เขียนโปรแกรม 2) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
ปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียน
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม โดยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
พบว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X ̅=4.30, S.D.=0.54) ผลการทดลองใช้รูปแบบ
นี้พบว่า 1) ผู้เรียนมีคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณหลังเรียนเท่ากับ 89.36 (S.D.=14.4) 
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณก่อนเรียนเท่ากับ 26.05 (S.D.=12.5) 2)ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนหลังจากเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ
ได้เท่ากับ 89.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.04  
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ABSTRACT 
            The purposes of this research were 1) To develop an adaptive blended 
learning with social networks to enhance computation thinking skill and writing 
program skill. 2) To study the result of an experiment of adaptive blended learning 
with social networks to enhance computation thinking skill and writing program skill. 
The sample group was 19 bachelor’s degree students who were registered in the first 
semester of 2014 academic year in the field of electrical engineering, department of 
Teacher Training in Electrical Engineering, faculty of Technical Education, King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. This learning model has a 
validation average score at high level (X ̅=4.30, S.D.=0.54) , which was showed that the 
developed model was appropriated for uses as a learning model. The experimental 
results represent 1) The posttest scores of computation thinking skill were higher than 
pretest scores at .01 significance level, the average of posttest scores of 89.36 
(S.D.=14.4)  while the average of pretest scores of 26.05 (S.D.=12.5) . 2) The average of 
the posttest scores of writing program skill of 89.13% and the standard deviation was 
9.04.  
 
ค าส าคัญ 
            รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน  การเรียนแบบปรับเหมาะ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
Keywords 
            Blended Learning, Adaptive Learning, Social Networks 
 
ความส าคัญของปัญหา  

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีส่วนเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 66 ผู้ เรียนมี
สิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ร่วมกับการ
เรียนแบบเดิมๆ ที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งนั้นคือ “Blended Learning” (ฐิติชัย รักบ ารุง, 2555) 

การเรียนแบบผสมผสาน หมายถึง การผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน กับการเรียน
จากเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ จากนั้ นมี
การศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมออนไลน์นี้จัดอยู่ใน
แผนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ต้องมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกับครู และเพ่ือนร่วมชั้นได้ด้วย ในปัจจุบันแนวความคิดของการจัดการ
เรียนแบบผสมผสานนี้ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงสี, 2555)  

อภิชาติ อนุกูลเวช (2555) ได้กล่าวถึงข้อด้อยของการเรียนแบบผสมผสานไว้ดังนี้คือ การ
เรียนแบบผสมผสานไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้เรียนออกมาได้ มี
ความล่าช้าในการปฏิสัมพันธ์ นอกจากนี้ในเรื่องของความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอุปสรรค
ส าคัญของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้สามารถชดเชยข้อด้อยของการเรียนแบบผสมผสานได้โดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีระบบการแจ้งเตือน ระบบการติดต่อพูดคุยที่สะดวกรวดเร็วท าให้ผู้เรียนและผู้สอน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน แสดงความคิดเห็นถึงกันได้ รวมถึงสามารถชดเชยเรื่องศักยภาพในการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันได้โดยใช้ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะ ซึ่งเป็นระบบการ
เรียนที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกัน โดยจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

  อาคม ลักษณะสกุล (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการผลิตบัณฑิตของ นศ .
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พบว่าผลการเรียนของ
นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมามีแนวโน้มลดน้อยลง อันเนื่องมาจากหลายๆ สาเหตุ ซ่ึงได้แก่  ด้าน
พฤติกรรมทางการเรียน พฤติกรรมในการท าการบ้าน  พฤติกรรมในการอ่านหนังสือ รวมไปถึงความรู้
พ้ืนฐานในด้านต่างๆ  ทั้งด้านการค านวณและการเขียนโปรแกรม ซึ่งสิ่งต่างๆ  เหล่านี้เป็นอุปสรรคใน
การเรียนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เนื้อหาหรือท าการบ้านได้ 

  วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล เป็นวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งเป็นวิชาที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักสองส่วนคือส่วนที่เป็นทฤษฎี
การค านวณเกี่ยวกับการจัดการด้านภาพ  กับส่วนที่เป็นการเขียนโปรแกรมในการจัดการภาพ  ในทุกๆ 
การเรียนการสอน  การวัดผล พบว่ามีผู้เรียนที่ท าคะแนนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่างเช่น 
คะแนนสอบวัดผลในวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา
ท าคะแนนสอบวัดผลได้เพียง 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  นั้นหมายความว่า ในการเรียน
การสอนรูปแบบบรรยายหรือถามตอบดั้งเดิมนั้น ในบางครั้งผู้สอนไม่สามารถตรวจปรับผู้เรียนทั้งหมดได้  
ท าให้ไม่สามารถทราบได้เลยว่าในขณะนั้นผู้เรียนคนใด ไม่เข้าใจในสิ่งใดอยู่  จึงเป็นที่มาในการ
พยายามที่จะคิดค้น พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการประยุกต์น าสิ่งต่างๆ  มาผสมผสานกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการเรียนการสอน และตัวผู้เรียนเอง 

จากความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการเรียนที่เหมาะสม  ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่อาศัยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม อันจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับในการน ามาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้จริงส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือท าให้
นักศึกษามีกระบวนการคิดที่ดี มีพฤติกรรมในการเรียนที่เหมาะสมต่อไป  
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม และผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม 

2.เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับ
เหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

มีการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประมวลผลภาพดิจิ ตอลซึ่งเป็น
วิชาหนึ่งในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  เนื้อหาในบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดการเกี่ยวกับภาพ เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนมีความซับซ้อนท าความเข้าใจ
ได้ยาก ท าให้ผู้เรียนบางคนเข้าใจได้ไม่ชัดเจน รวมไปถึงระดับความสนใจในการเรียนของผู้เรียนแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกัน ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาบางส่วน โดยรายวิชานี้นั้นจะต้องมีการค านวณควบคู่ไปกับ
การเขียนโปรแกรมตลอดเวลา ในการสอนมีการใช้สื่อการสอนที่เป็นเอกสารและโปรแกรมน าเสนอ
งาน ซึ่งบางทีตัวอย่างที่ให้ผู้เรียนศึกษานั้นไม่สามารถท าให้ผู้เรียนคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเด่นชัด  
ประกอบกับการสอนในวิชานี้เป็นการสอนในเชิงทฤษฎีแต่ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ ค านวณและ
เขียนโปรแกรมให้ได้ ดังนั้นผู้สอนจึงพยายามสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วยการแสดงตัวอย่างและ
ให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัด แต่วิธีการดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของการเข้าไปตรวจปรับผู้เรียนอย่าง
ถูกต้องและท่ัวถึงในทันทีทันใด จะเป็นการดีอย่างมากหากมีเครื่องมือและแนวทางในการเรียนที่เข้ามา
ช่วยในเรื่องของการสร้างทักษะในการค านวณและการเขียนโปรแกรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้  จาก
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
โปรแกรม วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล และงานวิจัย เป็นต้น ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนา
รปูแบบการเรียนการสอนโดยจะประยุกต์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยวางแนวทางในการพัฒนาเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการคิดค านวณและการเขียนโปรแกรม
ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบรูปแบบการเรียน เป็นการน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาท าการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับสังคมออนไลน์ 

                    ลักษณะกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
            โดยใช้การเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          F2F 
ศึกษาเนื้อหาภาคปฏิบัต ิ
  การเขียนโปรแกรม 

            Online 
   ศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎ ี
การค านวณทางคณิตศาสตร ์

A 

I       กระบวนการเรียนการสอน 

P S 

E 

Analysis : การวิเคราะห ์

Information : การเลือกเนื้อหา 

Practice : การฝึกประสบการณ ์Share : การแบ่งปันประสบการณ ์

Evaluation : การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบรูปแบบการเรียนการ
สอน 

การวัดผล 
 

 

บทบาทผู้สอน 
 
 

บทบาท
ผู้เรียน 

 

เครือข่าย 
สังคมออนไลน ์

 

การเรียนแบบ 
ปรับเหมาะ 

 

การเรียนการ
สอน 

แบบผสมผสาน 

วัตถุประสงค ์
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รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 
3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะ
ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้นั้น จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ 
กับการเรียนการสอนออนไลน์ดังนี้ 

    1.1การเรียนการสอนออนไลน์ จะเป็นการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีด้านทักษะการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ที่มีการปรับเหมาะเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงบทเรียนแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่ใช้ในวิชาการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล  
 

นอกจากนี้การสอนเรียนสอนออนไลน์ยังประกอบไปด้วย ส่วนของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่งได้แก่ Facebook ซึ่งท าหน้าที่ประกอบการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าที่ของ Facebook ที่ถูกใช้ในด้านต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดง Facebook วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลที่ได้ออกแบบขึ้นมาใช้ในการเรียน 
 
    1.2 การเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน จะเป็นการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจทางด้านทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SCILAB โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนโดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาอยู่ในรูปของ GUI-SCILAB กับใบงาน ซึ่งในแต่ละเนื้อหานั้นผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเรื่อง
ละสองชุดส าหรับผู้เรียนที่เรียนเก่งและผู้เรียนที่เรียนอ่อน โดยจะมีความแตกต่างกันทางด้านเนื้อหา 
ส าหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนนั้นจะได้รับใบงานที่มีความละเอียดของการอธิบายเนื้อหาที่ละเอียดมากและ
มีปริมาณตัวอย่างที่มากกว่าใบงานส าหรับผู้เรียนที่เรียนเก่ง 

 

 

ใช้Timeline และ
หน้า Wall ในการ
แสดงรายละเอียด
เน้ือหา งานหรือ
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
แหล่งความรู้อื่นๆ 

 

 

ใ ช้ เ พ่ื อ
อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
ใ น หั ว ข้ อ ที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สนใจ 

 
 

เ ป็ น พ้ื น ที่ ใ ห้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้
ช่วยเหลือด้าน
การเรียนซ่ึงกัน
และกัน 

 
 

เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา
ค้นคว้าผ่านการ
โพสข้อความ
แบ่งปันความ
คิดเห็นและ
แหล่งข้อมูล 

 
 

   ใช้
ประชาสัมพันธ ์
แ ล ะ นั ด ห ม า ย
รวมถึงการสั่งงาน
และสั่ งการบ้าน
หรือแจ้งถึงการส่ง
รายงานและการ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

Facebook 
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ภาพที่ 5 แสดง GUI - SCILAB วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลที่ได้ออกแบบขึ้นมาใช้ในการเรียน 
 

2.กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะมีขั้นตอนการสอนเป็นดังนี้ 

      A (Analysis) : การวิเคราะห์ จะต้องท าการวิเคราะห์ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มกระบวนการเรียน
การสอน และระหว่างกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาว่าผู้เรียนมีความสามารถในระดับใดบ้าง 
        I (Information) : การเลือกเนื้อหา หลังจากทราบระดับความสามารถของผู้เรียนแล้ว 
เลือกเนื้อหาที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่ผู้เรียนมี 
        P (Practice) : การฝึกประสบการณ์ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนดแล้ว ผู้เรียน
จะต้องฝึกประสบการณ์ จากแบบฝึกหัดและใบงานที่ก าหนดในแต่ละเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะที่ดีขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงแบบฝึกหัดออนไลน์ ส าหรับให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP 
 

    S (Share) : การแบ่งปันประสบการณ์ ผู้เรียนต้องสรุปสิ่งที่เรียนรู้ แสดงออกมาในรูป
ผลงาน การบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ 
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ภาพที่ 7 แสดงผลงานของนักศึกษาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเรื่องการฉายภาพแสดงอยู่บน Facebook 
 
         E (Evaluation): การวัดและประเมินผล ท าการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเรียนการสอน โดยการวัดทักษะการคิดค านวณจะเป็นแบบทดสอบปรนัยสี่ตัวเลือก 
วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล จ านวน 100 ข้อค าถาม ใช้เวลาในการท า 180 นาที ซึ่งเป็นการสอบ
แบบออนไลน์ และการวัดทักษะการเขียนโปรแกรมจะเป็นแบบทดสอบอัตนัยแสดงขั้นตอนและการ
เขียนโปรแกรมวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล จ านวน 8 ข้อ  ซึ่งเป็นการสอบในชั้นเรียน 

3. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนแบบปรับ
เหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ ผู้วิจัยจ าแนกไว้ทั้งหมด 7 ส่วนดังนี้ 

    3.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
    3.2 การเรียนแบบผสมผสาน 
    3.3 การเรียนแบบปรับเหมาะ 
    3.4 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
    3.5 บทบาทผู้เรียน 
    3.6 บทบาทผู้สอน 
    3.7 การวัดและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ เป็นขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ได้มาจากขั้นตอนการ

ออกแบบรูปแบบการเรียน ผู้วิจัยน าเครื่องมือต่างๆ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการออกแบบ 
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือ ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมา
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วย  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) บทเรียนแบบปรับเหมาะวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล 
3) GUI – SCILAB และใบงาน 
4) คู่มือครู 
5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียน เป็นขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งได้ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนนี้อยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.30, S.D. = 0.54) 

ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใช้ เป็นขั้นตอนที่น ารูปแบบการเรียนที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน เป็นนิสิตปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จากการเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
ค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 

 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ

เรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการ
เขียนโปรแกรมท่ีได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ผลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ได้พัฒนาขึ้น 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ 4.40 0.89 มาก 
2. กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ 4.00 0.00 มาก 
3. รูปแบบการเรียนการสอน 4.20 0.44 มาก 
4. ลักษณะกระบวนการเรียนการสอน 4.40 0.54 มาก 
5. กระบวนการเรียนการสอน 4.20 0.44 มาก 
6. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 4.40 0.54 มาก 
7. บทเรียนแบบปรับเหมาะเนื้อหา 4.60 0.54 มากที่สุด 
8. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.20 0.83 มาก 
9. GUI-SCILAB และใบงาน 4.60 0.54 มากที่สุด 
10. สัดส่วนการผสมผสาน 4.40 0.89 มาก 
11. แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ 4.60 0.54 มากที่สุด 
12. บทบาทผู้เรียน 4.60 0.54 มากที่สุด 
13. บทบาทผู้สอน 4.60 0.54 มากที่สุด 
14. การวัดและประเมินผล 4.00 0.00 มาก 
15. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.70 มาก 
16. สื่อเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน 4.20 0.44 มาก 
17. รูปแบบการเรียนส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ 4.00 0.70 มาก 
18. รูปแบบการเรียนส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม 4.00 0.70 มาก 

รวม 4.30 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
ค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่าน พบว่าด้านบทเรียนแบบปรับเหมาะ GUI-SCILAB แผนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียนและ
ผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเหมาะสมโดยรวมทั้งหมดของรูปแบบการ
เรียนนี้นั้น มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.30, S.D. = 0.54) 

2.ผลการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ผลเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

คะแนน N คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. t 

ก่อน 19 100 26.05 12.5 15.24** 

หลัง 19 100 89.36 14.4 

 
จากตารางที่ 2 ผลคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณของกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านการเรียน

จากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 89.36 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนที่มีคะแนน
เท่ากับ 26.05 เมื่อท าการทดสอบด้วยค่าสถิติที ค านวณค่า t ได้เท่ากับ 15.24 เมื่อเทียบกับค่า t จาก
ตารางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และ df เท่ากับ 18 เปิดตารางได้ค่า t เท่ากับ 2.55 ซึ่งค่า t ที่
ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่า t ที่เปิดจากตาราง 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้เรียน(คน) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

19 80 71.31 9.04 89.13 

 
            จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนหลังจาก
เรียนจากรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 71.31 ซึ่งคิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 89.13 (S.D. = 9.04) 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนจากรูปแบบการเรียนนี้ 
 

ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1.ด้านรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.20 0.45 มาก 

2.ด้านสื่อการสอน 4.24 0.46 มาก 

3.ด้านแบบทดสอบ 4.33 0.40 มาก 

รวม 4.25 0.44 มาก 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ดังตารางที่ 1 นั้นมี
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะของการเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนแบบปกติ ใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ AIPSE 
สามารถส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนได้   

2. ผลการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้แล้วนั้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนนี้อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนสามารถท าคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณหลังเรียนได้สูง
กว่าคะแนนด้านทักษะการคิดค านวณก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนหลังจากเรียนจากรูปแบบการเรียนนี้ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละได้เท่ากับ 89.13 แสดงว่ารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานนี้สามารถส่งเสริมทักษะการคิด
ค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ริปอง 
กัลติวาณิชย์ (2555) ซึ่งพบว่าการเรียนแบบผสมผสานจะผสมผสานวิธีสอนเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด อีกทั้งองค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสานยังมีความยืดหยุ่น
ในการเรียนสูง ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายจนเกิดการเรียนรู้ได้ ตาม
ต้องการ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีระวงศ์ สายนาโก (2556) ที่ได้วิจัยถึงการพัฒนา
รูปแบบการการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือฝึกทักษะงานแอนิเมชั่นเบื้องต้น ซึ่งได้น าเครือข่าย
สังคมออนไลน์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและพบว่าได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก
อันเนื่องมาจากผู้เรียนจะมีพ้ืนที่ได้แสดงผลงานของตนเอง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในผลงานของ
ตนเองและผู้เรียนคนอ่ืนๆ ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการแข่งขันพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือสร้าง
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ผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นความต้องการในการเรียนของผู้เรียนเพ่ือที่จะ
พัฒนาศักยภาพทางการเรียนของตนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้เหมาะส าหรับ
วิชาที่มีลักษณะกึ่งทฤษฎีกึ่งปฏิบัติ สามารถแบ่งการสอนด้านเนื้อหาทฤษฎีและการค านวณให้ผู้เรียน 
เรียนแบบออนไลน์ได้ ส่วนเนื้อหาที่มีการฝึกทักษะปฏิบัตินั้นให้น ามาสอนในชั้นเรียนปกติ 

2. ควรมีกลุ่มส าหรับห้องเรียนปกติที่ไม่ได้ใช้โมเดลรูปแบบการเรียนนี้ เ พ่ือท าการ
เปรียบเทียบผลที่ได้ และน ามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงควรน าไปทดลองใช้เพิ่มเติมกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาผลที่ได้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของ 
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 
AN ANALYSIS OF RATE OF RETURN AND RISK ON 
SECURITIES IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR 

 
ชลวิช สุธัญญารักษ์ 

Chonlavit Sutunyarak 
 

  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 3) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคือ หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าการซื้อขาย
สูงสุด จ านวน 10 หลักทรัพย์ ได้แก่ CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM 
และ KSL ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิราคาปิดเป็นรายวันของหลักทรัพย์ทั้ง 10 ตัว ตั้งแต่วันที่ 2 
กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 733 วันท าการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ แบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 ผลการศึกษา พบว่า หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่นักลงทุนควรจะลงทุน
ซื้อมี 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่า
ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไม่ควรลงทุนซื้อมี 4 หลักทรัพย์ คือ 
CPF, TUF, MALEE และ KSL เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued) 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is 1) to study the relationship between rate of 
return and risk on securities in the food and beverage sector 2) to analyze and compare 
between the actual rate of return and the expected rate of return on securities in the 
food and beverage sector 3) to analyze the comparison between rate of return and 
risk on securities in the food and beverage sector, and rate of return and risk on the 
Stock Exchange of Thailand (SET). The securities in this study came from the highest 
trading values including CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM and KSL. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

15 

The secondary data were collected from July 2, 2012 to June 30, 2015 (733 official 
working days) and analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
 The result of study found that 6 securities including MINT, TIPCO, APURE, TVO, 
SST and PM should be invested by investors according to their undervalued stocks, 
while securities of CPF, TUF, MALEE and KSL should not be made decision to invest 
according to its overvalued stock. 
 
ค าส าคัญ 
 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
Keywords 
 Rate of Return and Risk, Securities in the Food and Beverage Sector 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆนั้น ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินที่ลงทุนไปงอกเงย
เพ่ิมขึ้นจากผลตอบแทนในรูปของก าไร ส่วนเกินที่เกิดจากความแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ หรือใน
รูปของเงินปันผล แม้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์จะมีความเสี่ยง แต่นักลงทุนยังคงนิยมเลือกลงทุนอยู่ 
เพราะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นสิ่งจูงใจและให้ผลประโยชน์มากกว่าการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ความเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง กล่าวคือ หากหลักทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับสูง
ก็จะมีความเสี่ยงสูง ตรงกันข้ามหากหลักทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับต่ า ก็จะมีความ
เสี่ยงต่ าไปด้วย การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ใดผู้ลงทุนจึงต้องพิจารณาอัตราผลตอบแทนควบคู่ไป
กับความเสี่ยงเสมอ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับความเสี่ยง
ที่เป็นระบบ (Systematic Risk) ด้วยการใช้แบบจ าลอง Capital  Asset  Pricing Model (CAPM) 
จะช่วยให้นักลงทุนวางแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้อย่างเหมาะสม (จิรัตน์ 
สังข์แก้ว, 2542) เพราะจะช่วยให้นักลงทุนขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ  (Unsystematic Risk) 
ออกไปได้โดยการกระจายการลงทุน และจะคงเหลือเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ  
 หลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับนัก
ลงทุน เนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต (บลจ.บัวหลวง, 2555) จึงเป็น
ภาคธุรกิจที่สร้างรายได้ มีการจ้างงานในสัดส่วนที่สูง และมีศักยภาพในการเจริญเติบโต นอกจากนี้
การเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้นได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจนี้เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีค่าเป็น
เท่าใด และหลักทรัพย์ใดในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ควรตัดสินใจลงทุน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดย
ได้ท าการศึกษาหุ้นสามัญในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ านวน 10 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 – 30 
มิถุนายน 2558 เรียงตามล าดับ ได้แก่ 
 CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
 MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
 TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
 MALEE : บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 
 APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
 TVO : บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
 SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
 PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 KSL : บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ข้อมูลราคาปิด
ของหลักทรัพย์ทั้ง 10 ตัวในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวม
ระยะเวลา 733 วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตน้ าท่วมใหญ่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) 
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลที่รวบรวมมีดังนี้ 
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 1. ราคาปิดรายวันจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือ
น ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Ri) 
 2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 
2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 733 วัน เพ่ือน ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด (Rm) 
 3. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 เพ่ือใช้เป็นตัวแทน
ของอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลของตลาดที่เก็บ
รวบรวมมา โดยน ามาค านวณหาค่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตลาด อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ท า Regression เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของหลักทรัพย ์
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i 
 
 
 
  โดยที่ Pt  หมายถึง ราคาปิดของหลักทรัพย์ i ณ วันท าการ t 
         Pt-1 หมายถึง ราคาปิดของหลักทรัพย์ i ณ วันท าการก่อนหน้า t 
 
 2. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
  โดยที่ SET Indext หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท าการ t 
         SET Indext-1 หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท าการก่อนหน้า t 
 
 3. ค านวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: σ) 
    
 
 
  โดยที่ Ri  หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i 
         Ri   หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ i 
         n  หมายถึง จ านวนวันท าการ 

Ri  = Pt – Pt-1   x 100 
    Pt-1 

Rm  = SET Indext – SET Indext-1    x 100 
             SET Indext-1 
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 4. ค านวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: σ) 
 
 
 
 
  โดยที่ Rm หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ 
         Rm  หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ 
         n  หมายถึง จ านวนวันท าการ 
 
 5. ค านวณหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance: COV) 
 
 
 
 
 6. ค านวณหาค่าเบต้าของหลักทรัพย์ (Beta Factor:  ) ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเสี่ยงของกิจการ 
เป็นตัวแปรส าหรับวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของกิจการเทียบกับหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย ์
 
 
  โดยที่ COVi,m หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ i และอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 
 7. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk Free rate: Rf) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3578% 
 
 8. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i หรือ E(Ri) โดยใช้แบบจ าลอง 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังต่อไปนี้ (Elgers, P. and J. Clark, 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 

E(R i )  =  R f  +   i (R m  -  R f )  
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสี่ยงของตลาด 
 

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (%) ความเสี่ยง (%) 
SET Index 0.0370 0.9803 

CPF -0.0425 2.0567 
MINT 0.1300 2.3177 
TUF -0.0588 3.2806 

TIPCO 0.1921 4.0016 
MALEE -0.0633 3.3423 
APURE 0.0390 3.4617 
TVO 0.0119 1.2354 
SST 0.0284 3.2075 
PM 0.1031 2.2422 
KSL -0.1056 2.3185 

ที่มา: จากการค านวณ 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ พบว่ามีจ านวน 4 หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตลาดคือ MINT, TIPCO, APURE, PM และมีจ านวน 6 หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ ากว่าตลาด คือ CPF, TUF, MALEE, TVO, SST, KSL ในขณะที่หลักทรัพย์ทุกตัวมี
ความเสี่ยงสูงกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ดัง
แสดงในภาพที่ 1 จะพบว่าทุกหลักทรัพย์มีอัตราความเสี่ยงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ใน 
       หมวดธรุกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและ 
       เครื่องดื่มกับอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 
 จากภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดมีค่าเท่ากับ 0.0370% มีหลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด จ านวน 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO, 
APURE และ PM และมีจ านวน 6 หลักทรัพย์ คือ CPF, TUF, MALEE, TVO, SST และ KSL ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนต่ ากว่าตลาด ในหลักทรัพย์ทั้ง 6 ตัวนี้ มี 4 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ 
ได้แก่ CPF, TUF, MALEE และ KSL โดยทั่วไปแล้วหลักทรัพย์ใดที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ ากว่า
ตลาดไม่ควรลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับ 
  ความเสี่ยงของตลาด 
 
 จากภาพที่ 3 เส้นแสดงความเสี่ยงของตลาดมีค่าเท่ากับ 0.9803% หลักทรัพย์ทุกตัวมีค่า
ความเสี่ยงสูงกว่าตลาดทั้งสิ้น ได้แก่ CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM 
และ KSL โดยหลักทรัพย์ TIPCO มีค่าความเสี่ยงมากที่สุดเท่ากับ 4.0016 และหลักทรัพย์ TVO มีค่า
ความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่ากับ 1.2354 
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 จากภาพที่ 4 พบว่า หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุกตัวมีค่าเบต้าเป็นบวก 
หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยหลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive Stock) หรือหลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีค่าเบต้า
มากกว่า 1 มีจ านวน 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ CPF, MINT, TIPCO, และ APURE 
 ส่วนหลักทรัพย์เชิงรับ (Defensive Stock) หรือหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 มีจ านวน 
6 หลักทรัพย์ ได้แก่ TUF, MALEE, TVO, SST, PM และ KSL 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความเสี่ยงทั้งหมดประกอบด้วยค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
 

หลักทรัพย์ ค่าความเสี่ยง
ทั้งหมด 

ค่าความเสี่ยงที่
เป็นระบบ 

ค่าความเสี่ยงที่ 
ไม่เป็นระบบ 

CPF 4.2301 0.9860 3.2441 
MINT 5.3716 1.5859 3.7857 
TUF 10.7622 0.3694 10.3928 

TIPCO 16.0129 2.3489 13.6639 
MALEE 11.1708 0.7623 10.4085 
APURE 11.9831 1.5593 10.4239 
TVO 1.5262 0.2300 1.2961 
SST 10.2884 0.9043 9.3840 
PM 5.0276 0.6185 4.4091 
KSL 5.3753 0.3563 5.0189 

ที่มา: จากการค านวณ 
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นโอกาสที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวังไว้ อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง Harry M. Markowitz (1964) ได้จ าแนกความเสี่ยงจากการลงทุนได้ 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัท
ที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินการคลังของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถก าจัดออกไปได้ด้วย
การกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นเพ่ือลดความเสี่ยง 
 2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่น เช่น การบริหารงาน การผลิต การตลาด เป็นต้น จัดเป็นความเสี่ยง
ที่ผู้ลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ นักลงทุนจึงขจัดได้
จากการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อ่ืน 
 จากตารางที่ 2 มีหลักทรัพย์ 7 ตัวที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบมีค่าน้อยกว่า 1 คือ CPF, 
TUF, MALEE, TVO, SST, PM และ KSL แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับ
ตลาด โดยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าตลาด ตรงกันข้ามจะมีหลักทรัพย์ 3 ตัวที่มีค่าความ
เสี่ยงที่เป็นระบบมีค่ามากกว่า 1 คือ MINT, TIPCO และ APURE แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกับตลาด โดยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าตลาด 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และการ

ตัดสินใจลงทุนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 

หลักทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริง (%) (Ri) 

อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง (%) E(Ri) การตัดสินใจลงทุน 

CPF -31.1340 0.0071 ไม่ควรลงทุน 
MINT 95.1380 -0.6235 ควรลงทุน 
TUF -43.0686 0.9190 ไม่ควรลงทุน 

TIPCO 140.6112 -1.2705 ควรลงทุน 
MALEE -46.3470 0.2909 ไม่ควรลงทุน 
APURE 28.5749 -0.5984 ควรลงทุน 
TVO 8.7364 1.2224 ควรลงทุน 
SST 20.8121 0.1065 ควรลงทุน 
PM 75.4622 0.4959 ควรลงทุน 
KSL -77.3216 0.9446 ไม่ควรลงทุน 

ที่มา: จากการค านวณ 
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 เมื่อน าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎี CAPM มา
เปรียบเทียบกัน หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนนั้นจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่  Ri > E(Ri) จาก
ตารางที่ 3 พบว่า มีจ านวน 6 หลักทรัพย์ คือ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM เป็น
หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรลงทุนซื้อไว้  เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
(Undervalued) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ในอนาคตมี
โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่มีอยู่ 4 หลักทรัพย์ คือ CPF, TUF, MALEE และ KSL ที่นัก
ลงทุนไม่ควรตัดสินใจลงทุนซื้อ แต่ควรจะตัดสินใจขาย เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น 
(Overvalued) มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ด้วย CAPM นั้น มีหลักทรัพย์ที่
นักลงทุนควรลงทุนจ านวน 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM และมี
หลักทรัพย์ที่ไม่ควรลงทุน 4 หลักทรัพย์ได้แก่ CPF, TUF, MALEE และ KSL ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เบญจภรณ์ แสงประสาทผล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน และการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มโดยใช้แบบจ าลอง CAPM ที่พบว่าควรลงทุนในหลักทรัพย์ CPF เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มี
ราคาต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเส้น
ตลาดหลักทรัพย์ การที่ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับการวิจัยนี้เป็นไปได้ว่า มีปัจจัยภายนอกที่แตกต่าง
กัน เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ส่วนผลการศึกษาท่ีมีความสอดคล้อง
กันกับการศึกษาในครั้งนี้คือ ค่าความเสี่ยงของ CPF มีค่าสูงกว่าตลาดเช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของกฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) เรื่องการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกันส าหรับหลักทรัพย์ที่ไม่ควรลงทุน ได้แก่ CPF, TUF และ KSL 
และหลักทรัพย์ที่ควรลงทุนคือ TVO ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกัน คือ MINT แนะน าไม่ควร
ลงทุนซื้อ แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ แนะน าให้นักลงทุนควรซื้อ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายตามค่าที่ได้จากแบบจ าลอง CAPM 
ซึ่งมีการศึกษาตัวแปรบางตัวเท่านั้น ยังมีอีกหลายตัวแปรที่ไม่ได้น ามาศึกษา ดังนั้นเพ่ือความแม่นย า
ของข้อมูลจะต้องมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เช่น นโยบายด้านการเงินการคลัง ภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การลงทุนของรัฐบาล และนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่ผู้ลงทุน
ต้องการจะเข้าไปถือหุ้น รวมทั้งท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติม เช่น การวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์แบบ 
Arbitrage Pricing Theory, การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน , การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เป็นต้น 
 2. การศึกษาควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัท และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เฉพาะตัวธุรกิจนั้นด้วย เพ่ือได้ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 3. ควรท าการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจกระจายการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆด้วย เพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุน 
 4. ผลการวิจัยที่ได้เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลในอดีตที่น ามาใช้ค านวณส าหรับการพยากรณ์ใน
อนาคต นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อาจท าให้ผลลัพธ์จากการ
ค านวณแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow 
Diagram ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิงทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการเลือก
แบบเจาะจง 2 ห้องเรียน จ านวน 46 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหา
ความรู้จ านวน 2 แบบ แบบละ 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.95 ทั้งสองแบบ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow 
Diagram เป็นแบบทดสอบอัตนัย 59 ข้อ ปรนัย 1 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent      
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
 จากการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียนที่ 4.06 และหลังเรียน 14.75 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  และทดสอบความรู้จากแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ด้วยแผนภาพการไหล   Data  
Flow  Diagram ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ผลที่ได้พบว่าคะแนนหลัง เรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research aim to development of learning achievement 
on user requirements analysis by Data Flow Diagram in business systems analysis and 
design subject by inquiry-based learning approach. This research is an experimental 
research and the samples used in this study are divide in to 2 section of 46 student in 
business computer 4th year of in the first semester of year 2015 at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University Under the Royal Patronage who were selected by purposive 
sampling. The instruments used in this research were of activity for training inquiry-
based learning style test divided in 2 series by 20 questions with the reliability of 0.95 
and learning achievement test in content of user requirements analysis by Data Flow 
Diagram 59 questions of subjective test and 1 objective test with the reliability of 0.92. 
Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and Dependent t-test. 
 The results of this research have shown that: 
 Using inquiry-based learning style and enhancement activities average score 
of pre-test is 4.06 and post-test is 14.75 in 20 score. With the learning achievement 
test in content of user requirements analysis by Data Flow Diagram the score of post-
test higher than pre-test were significantly different at the level of .05 
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ  
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล 
 
Keywords 
 Inquiry-Based Learning Approach, Business Systems Analysis and Design, 
Requirements Analysis by Data Flow Diagram 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เปิดรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เข้า
มาเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับกลางถึงระดับต่ าคละกันในแต่ละชั้นเรียน  หากเทียบกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐอันดับต้นๆ ผลการเรียนของนักศึกษาจะอยู่ในระดับต่ าและจ านวนผู้เข้าเรียนใน
ระดับผลการเรียนดังกล่าวพบเป็นจ านวนมาก  อีกทั้งสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่มีการเปิดกว้าง
ทางความคิด การสื่อสาร และสื่อต่างๆ ที่เข้ามาเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน ท าให้เกิดความไขว้เขวในการใช้
ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยของผู้เรียนได้ง่าย  ส่งผลต่อความตั้งใจ ความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่น้อยลง ขาดสมาธิในการเรียนรู้ การรับฟังผู้สอนขณะเข้าเรียน  ส่งผลต่อคุณภาพของงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน ปัจจุบันนี้ผู้เรียนจึงมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
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ตามที่ผู้สอนมอบหมายงานให้   ท าให้ระดับคะแนนในรายวิชาของผู้เรียนต่ าลงไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ก าหนดไว้  นักศึกษาที่จบตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนด
น้อยลง ปริมาณนักศึกษาตกค้างเพ่ิมขึ้น  ปริมาณนักศึกษาที่ต้องให้ออกระหว่างเรียน ก็มีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน การย้ายสาขาไปเรียนในสาขาวิชาอ่ืนหรือย้ายไปเรียนตามเพ่ือนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นใน
ทุกๆ ปี  สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพบมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ , 2558)  
ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอนวิชานี้  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของรายวิชานี้ต่ า ขาดความเข้าใจในการใช้สัญลักษณ์
และการสร้างแผนภาพการไหล  อีกทั้งรายวิชานี้มีความสัมพันธ์กับรายวิชาอ่ืนที่นักศึกษาจะเรียนใน
เทอมถัดไปด้วย เช่น รายวิชา โครงงานทางคอมพิวเตอร์  วิชานี้นักศึกษาต้องมีความสามารถวิเคราะห์
และออกแบบระบบตามโครงงานของตนได้  ปัญหาที่พบในวิชาดังกล่าว นักศึกษาด้อยความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ขาดความสามารถในการประยุกต์หรือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
แล้วน ามาใช้กับโครงงานของตนได ้
  ปัญหาดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัยจึงเริ่มท าการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ให้กับผู้ เรียนโดยเริ่มจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีรูปแบบการคิดแบบพ่ึงพา (Nuttaya Iam-Khong, 2013)  
และผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2558)  ผู้วิจัยจึงน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้  ด้วยการใช้สิ่งที่นักศึกษาให้ความสนใจมาเป็นสิ่งเร้าและแรงกระตุ้น เช่น ความสนใจ
ในเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง การให้ความสนใจกับเพ่ือนร่วมชั้น  น ามาเป็นแรงจูงใจส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทาง
ความคิด และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น จนสามารถหาข้อสรุปได้  ผู้วิจัยเน้นการให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผู้สอนเป็นเพียงผู้สร้างความสนใจให้แกผู่้เรียน 
ชี้แนะแนวทางแก่ผู้เรียน และประเมินผู้เรียน เป็นต้น   
  จากการจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้วิจัยน ามาทดลองใช้นี้  ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะสามารถแก้ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น  ผู้เรียนเกิดความจ า ความเข้าใจ สามารถใช้
สร้าง และประยุกต์แผนภาพการไหลกับรายวิชาอ่ืนได ้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพ
การไหล Data Flow Diagram ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อย่างไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
  2.  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 
เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 2 ห้องเรียน จ านวน 46 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แผนการจัดการเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
ธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ตาม
หลักสูตรใหม่ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พุทธศักราช 2555 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้จ านวน 2 แบบ แบบละ 20 ข้อ เป็นกิจกรรม
เสริมทักษะแบบอัตนัย 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะด้านการหาความต้องการของผู้ใช้
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล เรื่องที่ 2 กิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ความเข้าใจการใช้สัญลักษณ์และการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล ใช้กิจกรรมเสริมทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้ระหว่างเรียนโดยกิจกรรมเสริมทักษะเรื่องที่ 1 และ 2 ที่ผ่านการหาคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ค่า IOC ที่ได้มีค่า
มากกว่า 0.80 ขึ้นไป และกิจกรรมเสริมทักษะทั้งสองแบบต้องผ่านการคัดเลือกที่ค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson KR-20)  ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ของกิจกรรมเสริมทักษะทั้ง 2 เรื่องที่ได้ มีค่าเท่ากับ 0.53 และ 0.42 ตามล าดับ ค่าความเชื่อมั่นของ
กิจกรรมเสริมทักษะมีค่าเท่ากับ 0.95 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้
แผนภาพการไหล Data Flow Diagram เป็นแบบทดสอบอัตนัย 59 ข้อ ปรนัย 1 ข้อ ที่ผ่านการหา
คุณภาพของแบบทดสอบด้วย IOC จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่ามากกว่า 0.05 ขึ้นไป ค่าอ านาจ
จ าแนกและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
(วิศัลยา ทองทับ, 2552) เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
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 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเรียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ตามหลักสูตรของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาก่อน และไม่มีการสอนเพ่ิมนอกเวลาให้กับกลุ่มตัวอย่างตลอด
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ใช้เวลาในการทดลองสอน 20 ชั่วโมง  5 สัปดาห์ ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมงและหลังเรียน 2 ชั่วโมง
โดยระยะเวลาห่างในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากันคือก่อนเรียนและหลังจากที่ได้
เรียนแล้ว 1 สัปดาห์  ระยะเวลารวมในการวิจัย 24 ชั่วโมง  
 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัยท าการศึกษา เอกสาร ต ารา นิยามศัพท์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน สร้างกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือใช้
ประกอบการสอน และจัดเตรียมหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ใช้ในการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
  ขั้นทดลอง   
 ผู้วิจัยด าเนินการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram  ก่อนเรียนระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 2 
ชั่วโมง 
  หนึ่งสัปดาห์หลังจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยด าเนินการสอนทดลอง
สอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้นโดยมีการป้องกันมิให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อน  
ตามเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าอธิบายของราย วิชา การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow 
Diagram ที่ผู้วิจัยสร้างแผนการเรียนรู้ขึ้นโดยใช้เวลาในการทดลองจ านวน 5 สัปดาห์ ใช้เวลาทั้งสิ้น
ในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จ านวน 20 ชั่วโมง พร้อมทั้งใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ระหว่างเรียน 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีข้ันตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน (สสวท., 2547;
พจนา มะกรูดอินทร์, 2558; กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, 2558) ผู้วิจัยน ามาใช้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 สร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ ก าหนดกรณีศึกษาเป็นขอบเขตในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม    
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 ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจและค้นหา สร้างและจ าลองสถานการณ์ขึ้นเพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบกับการค้นหาข้อมูล เช่น ให้ กลุ่มตัวอย่างน า
สารสนเทศที่ได้มาอภิปรายและน าเสนอกับเพื่อนร่วมชั้น จากนั้นให้ลงมือปฏิบัติเก็บข้อมูลจริง  
 ขั้นตอนที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล และ
สรุปผล ตามกรณีศึกษาที่ก าหนด เช่น หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลแล้วสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
แปลและสรุปผล เก็บเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภาพข้อมูลได้ 
 ขัน้ตอนที่ 4 ขยายความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้ใหม่ไปเชื่อมโยงความรู้เดิม เกิดเป็นความรู้ 
เพ่ิมเติมได้ เช่น น าข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลจากการสัมภาษณ์แล้วมาสร้างแผนภาพข้อมูลได้ และน าไป
ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของตนได้  
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ โดยใช้หลักการสืบ
เสาะหาความรู้ เช่น กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายให้เพ่ือนร่วมชั้นเข้าใจได้จนเพ่ือนสามารถน าไปใช้กับ
งานของตนเองได้  และนักลุ่มตัวอย่างยังสามารถให้ค าแนะน ากับเพ่ือนร่วมชั้นขณะที่เพ่ือนพัฒนางาน
ของตนได ้
 ตัวอย่างการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่น ามาใช้ 
  ในขั้นตอนการเก็บความต้องการของระบบ :  ผู้วิจัยบรรยายในชั้นเรียนอธิบาย และ
ยกตัวอย่างการตั้งค าถามเพ่ือเก็บความต้องการของระบบ  จากนั้นจึงน าวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะมา
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมและฝึกตั้งค าถามเพ่ือเก็บความต้องการของระบบด้วยตนเอง 
เช่น ค้นคว้าจากหนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ รวมการถึงการค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ต  จากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างน าเสนอค าถามที่สร้างขึ้นกับเพ่ือนในชั้นเรียนร่วมกัน
อภิปราย และโต้แย้ง ในที่นี้ผู้วิจัยท าหน้าที่ให้ความรู้เพ่ิมและช่วยประเมินค าถามที่กลุ่มตัวอย่างสร้างขึ้น  
จนได้ค าถามที่สามารถใช้เก็บความต้องการของระบบได้  แล้วให้กลุ่มตัวอย่างน าไปทดลองใช้จริง เป็นต้น 
 ขั้นหลังการทดลอง  จากที่ด าเนินการทดลองสอนผ่านไป 1 สัปดาห์  ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง 
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพ
การไหล Data Flow Diagram  หลังเรียนระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง  แล้วน าคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent 
 
ผลการวิจัย 
          จากการที่ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data 
Flow Diagram รู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

 
 

การทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 46 คน 

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 

เรื่องท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 
จาก 20 คะแนนเต็ม 

เรื่องท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 
จาก 20 คะแนนเต็ม 

ก่อนเรียน 0 11.28 
หลังเรียน 8.17 18.21 

เฉลี่ย 4.06 14.75 
  
  จากตารางที่ 1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 2 เรื่อง ที่ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ทดสอบทักษะด้านการหาความต้องการของผู้ใช้
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
  เรื่องที่ 2 ทดสอบทักษะด้านความเข้าใจการใช้สัญลักษณ์และการเขียนแผนภาพการไหล
ของข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลคะแนนที่ได้มีดังนี้ เรื่องที่ 1 กลุ่มตัวอย่างไม่เคย
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลคะแนนก่อนเรียนเป็น 0 หลังจากได้ทดลองเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้แล้วสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้ 8.17 เรื่องที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผ่านการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มาแล้วครั้งจากเรื่องที่ 1 ในครั้งนี้ท าให้คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นที่ 
11.28 และคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ 18.21 ซึ่งอยู่ในระดับคะแนนที่ดี  และจากการสังเกตการณ์หลังจาก
ที่ได้น าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้นั้นส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างกล้าแสดงความคิดเห็น
ของตน รู้จักถ่ายทอดความคิดของตนให้เพ่ือนฟัง รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
วิพากษ์ปัญหากับเพ่ือนร่วมชั้นได้ดี สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้ไปใช้กับ
งานของตนที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมชั้นได้  ในการเข้าเรียนแต่ละกลุ่มตัวอย่างแต่ละครั้ง 
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น ใส่ใจใฝ่รู้ในรายวิชามากขึ้น โดยสังเกตจากการมีข้อซักถามใน
ชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มตัวอย่างสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความใส่ใจส่งงานที่
มอบหมายให้ตามก าหนดระยะเวลา กลุ่มตัวอย่างถอนรายวิชาน้อยลง และสามารถเรียนจนจบเนื้อหาได้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ 

ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram 
 

การจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 

คะแนน
เต็ม n 𝒙 S.D. df t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 60 46 19.91 12.242 45 - 8.895 .000 
คะแนนหลังเรียน 60 46 32.30 7.947 
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 จากตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยท าการทดสอบ
ก่อนที่จะเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ผลคะแนนที่ได้ก่อนเรียนเฉลี่ยที่ 19.91 คะแนนหลังเรียน 32.30 แสดง
ให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แล้วมี
ระดับคะแนนที่ดีขึ้นมาก 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จากการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
ธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
ธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจากกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 2 เรื่อง
โดยเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนที่ 4.06 และหลังเรียน 14.75 จากการสังเกตการณ์ระหว่างเรียนนั้นพบว่า 
การน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างกล้าแสดงความคิดเห็น  
รู้จักถ่ายทอดความคิด รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิพากษ์ปัญหาได้ สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ และถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมชั้นได้ กลุ่มตัวอย่าง
ถอนรายวิชาน้อยลง และสามารถเรียนจนจบเนื้อหาได้   
  พัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมด้วยตนเองได้ สามารถสืบเสาะหาตัวอย่างจากที่มาหลายๆ แหล่งแล้วน ามาคัดกรอง
ให้เหมาะสมกับงานของตนได้ ตัวอย่างแหล่งค้นคว้าของกลุ่มตัวอย่าง เช่น จากงานวิจัยที่เก็บใน
ฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่างสามารถสืบเสาะหาความรู้จากงานวิจัยในฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทยได้  สามารถเข้าใจถึงที่มาของข้อมูล การเขียนเส้นกระแสข้อมูล แหล่งจัดเก็บข้อมูล 
และกระบวนการจากงานวิจัย  และสามารถน างานวิจัยที่ได้ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนภาพ
การไหล Data Flow Diagram ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักก้าว  พลเสนา 
(2554) และกิตติ์ดนัย  แจ้งแสงทอง (2553) กล่าวว่า ผู้เรียนมีทักษะความรู้เพ่ิมจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติ วางแผนการทดลอง สรุปผลและอภิปรายผลด้วย
ตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีความใส่ใจใฝ่รู้มากขึ้น  พิคเนตร  อุทัยไชย  (2554) 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาแนวคิดของผู้เรียนได้  ผู้เรียนมีแนวคิด
สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นในทุกแนวคิด งานวิจัยของ ขนิษฐา  ภักดีบุญ (2557) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงให้มีคะแนน
เพ่ิมมากขึ้นและลดจ านวนผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนนต่ าให้มีจ านวนน้อยลง และมีคะแนนสูงขึ้นต่อไปได้ 
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 จากการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตามที่ตั้งไว้คือ การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง 
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลคะแนนที่ได้ก่อน
เรียนเฉลี่ยที่ 19.91 คะแนนหลังเรียน 32.30 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แล้วมีระดับคะแนนที่ดีขึ้น จึงสามารถอภิปราย
ผลได้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา  แก้วกันยา (2555) สรรฤดี  ดีปู่ (2554) และ 
บุญเมฆ  จาดพันธ์อินทร์ (2554) ที่กล่าวไว้ว่าการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ รักก้าว  พลเสนา (2554) ก็ได้แสดงสรุปในผลการวิจัยไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนและท าความเข้าใจกับ
ผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน  เลือกเนื้อหาที่น ามาใช้กับรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือให้การจัดรูปแบบ
การเรียนรู้แบบนี้ให้ผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนต้องการ และผู้สอนควรใช้เทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจหลายๆ วิธีเพ่ือกระตุ้นน าผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาให้เกิดความสนใจเรียน  การจัดรูปแบบการเรียนรู้
แบบนี้จะใช้เวลามากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็น ควรสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าปลอดภัย ปราศจากการต าหนิ ขณะที่ผู้เรียนท าการวิพากษ์ แสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์เพื่อนระหว่างเรียน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการเลือกท าวิจัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้จ าเป็นต้องศึกษาผู้เรียน
ก่อนที่จะท าการวิจัยเพ่ือดูรูปแบบการเรียนรู้ พ้ืนฐานของผู้เรียน  แล้วจึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบนี้  
ควรสร้างเครื่องมือทดสอบทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย และค่อยๆ พัฒนาระดับการสืบเสาะหาความรู้
ของผู้เรียนที่ละขั้น  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ เครื่องมือในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนควรเป็นเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพมาแล้วก่อน
น ามาใช้กับผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะผู้บริหาร 2) ระดับการน าองค์กร
ของสถานศึกษาขนาดใหญ่และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จ านวน 287 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยจัดเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ  การประกันคุณภาพการศึกษา  และความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 2. การน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจัดเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับได้แก่ การ
ประเมินผลงานผู้บริหาร การจัดล าดับความส าคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และการก าหนดทิศทาง
ขององค์กร  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

37 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to investigate 1) the level of 
competency of administrators, 2) the level of leadership in large schools and 3) the 
relationship between the competency of administrators and leadership in large 
schools under The Secondary Education Service Area Office 7. The research sample 
included directors, vice directors and teachers under The Secondary Education 
Service Area Office 7. There were 287 people selected by Proportionate Stratified 
Random Sampling. The instruments used for collecting the data were Likert’s Five 
Rating Scale questionnaires. The test’s reliability is 0.98. The statistical measures used 
in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 
 The findings were as follows  
 1. The competency of administrators of schools under The Secondary 
Education Service Area Office 7 was found at a high level. The first three ranks were 
in descending order, namely, Profession Development, Quality Assurance in 
Education, and Academic Leadership.  
 2. The leadership in large schools under the Secondary Education Service 
Area Office 7 showed at the highest level. The first three ranks were in descending 
order, namely, Administrators’ Work Assessment, Organization Priority and 
Improvement, and Organization Direction Determination.  
 3. The relationship between competency of administrators and leadership 
in large schools under the Secondary Education Service Area Office 7 was at a 
moderate level with statistical significance at the 0.01 level. 
 
ค าส าคัญ 
 สมรรถนะผู้บริหาร   การน าองค์กร 
 
Keywords 
 Competency of Administrators, Leadership 
    
ความส าคัญของปัญหา 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจ าเป็นต้องอาศัยฐานความรู้ และฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจท าให้การพัฒนา
ประเทศ สู่ความสมบรูณ์และยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้
เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้าน
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คุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากข้ึน  
และบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและ
ระดับพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสาย
วิชาชีพซึ่งมีผลให้ประเทศต้องมีเกณฑ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินความสารถของแรงงานที่จะมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555-2559)    
 การประเมินสภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาไทย  เนื่องจากผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่จะสร้างบรรยากาศและสภาพ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต่อการสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนที่มีครูดี  มีความรู้  มีความ
กระตือรือร้นที่จะท างานเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มี
สมรรถนะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  16 ปีของการพยายามปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง  โดยผลจาการประเมินการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  หลายเรื่อง
ประสบผลส าเร็จ  เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น  ได้แก่  การรวบรวม
ทบวงมหาวิทยาลัย  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และส านัก
นายกรัฐมนตรีเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน  มีการจัดระเบียบ  บริหารราชการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(พสุ เตชะนรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์, 2553) 
 องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า  HPO 
นักวิชาการบางท่านเรียกว่า องค์กรที่เป็นเลิศ ในปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐของไทยได้ให้ความส าคัญและน าเครื่องมือการบริหารต่างๆ มาพัฒนาหน่วยงานเพ่ือก้าวไปสู่
องค์กรสมรรถนะสูง  ทั้งนี้การน าองค์การในส่วนราชการหรือผู้บริหารต้องมีการก าหนดทิศทางการ
ท างานที่ชัดเจน  ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยมเป้าประสงค์หรือผลการด าเนินการที่คาดหวังของ
องค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง
ดังกล่าวสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้
การด าเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, 2551)   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 วรรคสอง  
ประกอบด้วย 3 จังหวัดได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดจ านวน  44  สถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน  
9  สถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาดังกล่าวมีความห่างไกลต่อการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จึงท าให้การบริหารจัดการได้รับผลกระทบบ้างและอาจส่งผลต่อผลการสอบ   O-NET และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  จากเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัย  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 เมื่อพิจารณาในแง่ของสมรรถนะผู้บริหารและการน าองค์กรของโรงเรียนดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจ  เนื่องจากมีองค์ประกอบที่น่าสนใจ ทั้งในด้านของขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาของบุคลากร ทั้งนี้ เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนา ได้แก่ พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาระบบบริหาร โดยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการผลักดันนโยบาย
ของทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 อยู่ในระดับใด 
         2. การน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 อยู่ในระดับใด 
        3. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ กับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7  มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7  
       2. เพ่ือศึกษาระดับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7         
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการและ ครูผู้สอนใน
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ที่ปฏิบัติราชการในปี
การศึกษา  2558  จ านวน 9 สถานศึกษา ทั้งหมดจ านวน  887 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนละ 2 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และข้าราชการครูผู้สอนในโรงเรียนใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของเครจซี ่ และมอร์แกน ( Krejcie & Morgan, 1970)  จ านวน 287 คน จากจ านวน
ประชากร 887 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 0.30 ของประชากรที่เป็นข้าราชการครูจาก 9 สถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling)     
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ 
 1. แบบส ารวจรายการโดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ 
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน ประสบการณ์ 
 2. แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการคุรุสภา  พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 7  ด้าน  คือ 1)  การพัฒนา
วิชาชีพ 2)  ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3)  การบริหารสถานศึกษา 4)  หลักสูตร การสอน การวัดและ
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การประเมินผลการเรียนรู้  5)  กิจการและกิจกรรมนักเรียน  6) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 
7)  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert’s Five Rating Scale) 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับ การน าองค์กร ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ดั งนี้  1 ) การก าหนด
ทิศทางขององค์กร 2) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 3) การสร้างบรรยากาศ 4) การเป็นตัวอย่างที่ดี 5) 
การทบทวนผลการด าเนินการ 6) การจัดล าดับความส าคัญ และปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และ 7) การ
ประเมินผลงานผู้บริหาร แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท  
 4. น าเครื่องมือแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษา กับครูผู้สอน จ านวน 30 คนในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) 
เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและน าไปหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม   
โดยไดค้่าความเชื่อม่ันที่ระดับ 0.98 ทั้งฉบับและน าไปใช้เป็นข้อค าถามในการตอบแบบสอบถามต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ น ามาแจกแจงความถี่เป็นรายข้อ ใช้วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วน ประมาณค่า วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน าองค์กร ซึ่งเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่ามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 

1. ระดับสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 พบว่าสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การพัฒนาวิชาชีพ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันตามล าดับ โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยในระดับรองลงมา และค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 2. ระดับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณารายด้านพบว่า   การประเมินผลงาน
ผู้บริหาร   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด การจัดล าดับความส าคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับรองลงมา และพบว่าการก าหนดทิศทางขององค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุด 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7  สรุปภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(r = 0.41**) ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยพบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.40**) ได้แก่คู่ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารด้านหลักสูตร 
การสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  และการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์กร สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ล าดับรองลงมา ได้แก่
สมรรถนะผู้บริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้าน
การเป็นตัวอย่างที่ดี (r = 0.38**)  สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และล าดับ
สุดท้ายระดับความสัมพันธ์ระดับต่ าสุด (r = 0.23**) คือ สมรรถนะผู้บริหารด้านการบริหาร
สถานศึกษา กับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านการประเมินผลงานผู้บริหาร สัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
 

การน าองค์กรของสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ (Ytot) 

สมรรถนะผู้บริหาร (Xtot) 
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(X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (Xtot) 
การก าหนดทิศทางขององค์กร (Y1) 0.36** 0.37** 0.35** 0.40** 0.35** 0.37** 0.37** 0.41** 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจ (Y2) 0.33** 0.32** 0.32** 0.35** 0.32** 0.33** 0.32** 0.37** 
การสร้างบรรยากาศ (Y3) 0.32** 0.32** 0.33** 0.33** 0.33** 0.35** 0.35** 0.38** 
การเป็นตัวอย่างที่ดี   
(Role Model) (Y4) 

0.36** 0.35** 0.30** 0.32** 0.34** 0.38** 0.35** 0.39** 

การทบทวนผลการด าเนินการ (Y5) 0.32** 0.30** 0.29** 0.27** 0.26** 0.31** 0.30** 0.33** 
การจัดล าดับความส าคัญและ 
การปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร (Y6) 

0.30** 0.29** 0.26** 0.30** 0.24** 0.31** 0.31** 0.32** 

การประเมินผลงานผู้บริหาร (Y7) 0.32** 0.31** 0.23** 0.31** 0.26** 0.30** 0.29** 0.32** 
การน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
(Ytot) 

0.37** 0.36** 0.33** 0.36** 0.34** 0.37** 0.36** 0.41** 
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อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตรงตามสมมติฐาน ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  โดย
กล่าวถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการปรับระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา 
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ  เมื่อพิจารณารายด้านของสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงล าดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อยได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ  การประกันคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ การบริหารสถานศึกษา  กิจการและกิจกรรมนักเรียน หลักสูตร การสอน 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  และความเป็นผู้น าทางวิชาการ เช่นเดี ยวกันกับกลุ่มงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ส านักงานการศึกษาของฮ่องกง (The Group  on  Training  and  
Development of School Head, School-Based Management Division) (Education  
Department in Hong Kong, 1999) ได้ศึกษาของข่ายงานเพ่ือก าหนดรายการพัฒนาความสามารถ
ของภาวะผู้น า สรุปผลการศึกษาลักษณะส าคัญได้แก่ ความสามารถด้านการสอน  ภาวะผู้น าเกี่ยวกับ
องค์กร และภาวะผู้น าด้านจริยธรรม   สอดคล้องกับชวนพิศ  สิทธิ์ธาดา (2552) ได้ศึกษารูปแบบ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ  
(2) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (3) สมรรถนะด้านหน้าที่  (4) สมรรถนะด้านบุคคล  และ (5) สมรรถนะ
ด้านการบังคับบัญชา สอดคล้องกับ นภาเดช บุญเชิดชู (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีจ านวน 20 สมรรถนะ การพัฒนาสมรรถนะที่มีความต้องการ
พัฒนาสูง 5 ลักษณะย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ความสามารถในการ
บริหารจัดการอย่างประกันคุณภาพ ความสามารถในการจัดระบบการปฏิบัติงาน ความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และมีความ
สอดคล้องกันกับวีระกานท์ ศรีสมัย (2551) ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการ
บริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. จากผลการวิจัยพบว่า  การน าองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยจัดเรียงล าดับคะแนนจากมาก
ไปน้อย ได้แก่  การประเมินผลงานผู้บริหาร  การจัดล าดับความส าคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร    
การสร้างบรรยากาศ   การทบทวนผลการด าเนินการ  การสื่อสารสร้างความเข้าใจ  การเป็นตัวอย่าง
ที่ดี  และการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยสอดคล้องกับ กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
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2557) และสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ (พสุ  
เดชะรินทร์, 2549) ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มการท างานขององค์กรเกิดการเปลี่ยนไป   เน้นให้ความสนใจ
กับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการท างาน
ยุคใหม่ที่มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงานแต่ละคนให้มีส่วนร่วมในแต่ละงานทั้ ง
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ  ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พาที เกศธนากร (2555) พบว่าระบบ
การประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน องค์กรมีการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินเพ่ือให้เกิดมาตรฐาน แจ้งผล
การประเมินผลให้บุคลากรรับทราบเพ่ือความเป็นธรรม  เพ่ือประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้
สามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินผู้บริหารมืออาชีพในภาพรวม เมื่อน าระบบ
การประเมินของผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในสถานการณ์จริงพบว่า ระบบการ
ประเมินมีความตรงเชิงจ าแนกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ตาม
เกณฑ์ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้ และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก   
และสอดคล้องกับทรงพล  เจริญค า (2552) พบว่าระดับความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ได้แก่ด้านภาวะผู้น า  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และด้านผลลัพธ์  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการน าองค์กรของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 พบว่าในภาพรวมความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้   สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ผู้บริหารจึงต้องรับบทบาทที่มีความละเอียดอ่อนและมีความส าคัญ  และต้องสามารถเป็นทั้งผู้กระตุ้น
และสร้างเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านวิชาการ  และด้านขวัญก าลังใจ   ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับจึง
ต้องสามารถสร้างระบบการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ เซฟาซ (Seyfarth, 1999) 
ที่เปรียบเทียบผู้บริหารโรงเรียน เป็นเช่นผู้น าองค์กร (Organization Leader) ที่ต้องแสดงภาวะความเป็น
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบโครงสร้างองค์กร ทั้ งนี้สอดคล้องกับ เซอร์จอโอแวนนี 
(Sergiovanni, 1999) สรุปว่า ผู้บริหารโรงเรียนกับการเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของโรงเรียน โดย
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารพึงกระท า ดังนี้ คือ 1) เน้นนักเรียนในศูนย์กลาง 2) มีแผนงาน
วิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) เสริมสร้างบรรยากาศของ
โรงเรียนในทางบวก 5) ส่งเสริมความเป็นกลุ่ม และยังสอดคล้องกันกับ ระเบียบ เชี่ยวชาญ (2550) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัย ของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า 1) สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็ น
ของครูปฐมวัย สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมตาม
คิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเช่นเดียวกันกับ กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ส านักงานการศึกษาของฮ่องกง (The 
Group  on  Training  and  Development  of School Head, School-Based  Management  
Division) (Education  Department  in  Hong  Kong, 1999)  ศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงเรียนควร
มีความสามารถดังนี้  ออกแบบการบูรณาการการสอนจัดกิจกรรมหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรพิเศษ
ขึ้นอยู่กับความต้องการพ้ืนบนของนักเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพ แต่
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ทั้งนี้กลับไม่สอดคล้องกับพัชมณ  เทียนศรี (2551)  ท าการศึกษา สมรรถนะการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะนิติบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรีการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องเป็นปัจจุบัน การส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ และ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แสวงหาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  พบว่าเป็นสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารจัดการต่ าสามล าดับ
สุดท้าย ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสมรรถนะการบริหารจัดการ  ด้านการน าผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
งานของสถานศึกษาทั้งระบบการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย การ
พัฒนาระบบการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามล าดับค่าเฉลี่ยในระดับต่ าเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการ โดยผู้บริหารมีภาวะผู้น าหรือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา มีการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตตามศักยภาพการบริหาร เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้  และสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 2. ผู้บริหารควรมีการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือกันในองค์กร ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าประสงค์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือด าเนินงานที่บรรลุเป้าประสงค์ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย เพ่ิมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง (Action Learning) กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมน าค่านิยมไปปฏิบัติจริง  ผู้บริหาร
ส ารวจพันธกิจขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละผลผลิตและบริการ  น าข้อมูลที่ได้มาใช้
ประกอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร    
 3.  สมรรถนะของผู้บริหารด้านการบริหารการศึกษานั้นมีผลกระทบโดยตรงมาจากการน า
องค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้านการประเมินผลงานผู้บริหาร ดังนั้นจึงควรศึกษาด้าน
การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารให้มีความเป็นมืออาชีพ  ควรมีการพัฒนาระบบการประเมิน
ผู้บริหารให้มีความชัดเจน เพ่ือสร้างผู้บริหารให้สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
สถานศึกษา  ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางขององค์กรเพ่ือการเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา  
ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
PMQA  ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษ

ของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 3) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 3) แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.77, S.D. = 0.60) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับ .05  3) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D.= 0.55) 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to develop science learning activity 
packages on advantages and disadvantages of chemicals for 8th grade students, 2) to 
compare learning achievement of students before and after learning with the science 
activity packages, 3 ) to compare scientific problem solving ability of students before 
and after learning with the science activity packages, and 4) to study the students’ 
satisfaction toward the science activity packages. The sample group of this study was 
one classroom of 8thgrade students (30  students) . The research tools consisted of 1) 
the science activity packages on advantages and disadvantages of chemicals for 8th 
grade students, 2) the learning achievement test, 3) the scientific problem solving 
ability test, and 4) the students’ satisfaction questionnaire toward the science activity 
packages. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard 
deviation, and t-test for dependent sample. The research results showed that 1) the 
quality of the science activity packages assessed by the experts was at level of very 
good ( X = 4.77, S.D. = 0.60), 2) the mean scores of learning achievement of posttest 
were higher than those of pretest at the statistically significant .05 level, 3) the mean 
scores of scientific problem solving ability of posttest were higher than those of pretest 
at the statistically significant .05  level, and 4)  the students’ satisfaction toward the 
science activity packages on advantages and disadvantages of chemicals was at good 
level of satisfaction ( X = 4.38, S.D.= 0.55). 
 
ค าส าคัญ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประโยชน์และโทษของสารเคมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
 
Keywords 
 Learning Activity Packages, Advantages and Disadvantages of Chemicals, 
Learning Achievement, Scientific Problem Solving Ability 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส้าคัญในการน้าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
ควรยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส้าคัญท่ีสุด เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ ผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้สอนควรใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ปฏิบัติ ลงมือท้าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย ซึ่งกระบวนการเหล่านี เป็นแนวทางให้การ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ. 2545) ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักว่า
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส้าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และมาตรา 24 ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็น ท้า
เป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจ  ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้การ
เรียนเป็นอิสระและท้าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ น ผู้เรียนจะด้าเนินปฏิบัติ
กิจกรรมตามค้าแนะน้าและขั นตอนที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นไปตามล้าดับต่อเนื่อง อย่างเป็น
ขั นตอน ชุดกิจกรรมมีประโยชน์มากสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนอย่างมาก ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความแตกต่างทางความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน และยังส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน (บุญเกื อ ควรหาเวช, 2542; สมจิต สวธน
ไพบูลย์, 2535) ดังนั น การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จึงช่วยให้นักเรียนได้มี โอกาสในการ
เรียนรู้ท้าให้แต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ นุศรา เอ่ีอมนวรัตน์ (2554) ได้กล่าวว่า 
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความคล่องแคล่วให้กับนักเรียนและยัง
สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความอยากรู้ อยากเห็น  อยากคิดค้นสิ่ง
ต่างๆ ดังนั นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้คิด ได้ทดลองไปทีละขั นตอน 
และทราบผลกระท้าของตนเอง จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ นได้  นอกจากนี  
จากการศึกษางานวิจัยยังพบว่าการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ นและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาได้ (กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 2554; ด้ารงศักดิ์ วีวรรณ์, 2552)  

ทักษะความสามารถและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งจ้าเป็นในสังคมปัจจุบัน และมี
ความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิต ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั นจะแตกต่างกัน  
ขึ นอยู่กับระดับสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ ซึ่งวิธีการคิดแก้ปัญหานั นไม่แน่นอนตายตัว
เสมอไป วิธีการที่ใช้ในการค้นคว้าหาค้าตอบมีมากมายหลากหลายวิธีขึ นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละ
คน และสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ น ผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจะสามารถ
เผชิญกับภาวะสังคมได้อย่างดี ทักษะการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เพียงการรู้จักคิด แต่ยังสามารถพัฒนา
ทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย  (Stanish and 
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Eberle, 1996 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) ดังนั น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริม
กระบวนการคิดแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จนสามารถเกิดเป็น
ทักษะการคิดแก้ปัญหาได้ ดังนั นครูผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมแก้ปัญหาให้มาก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้ออกแบบและลงมือปฏิบั ติเพ่ือ
แก้ปัญหา 

ในการศึกษาวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จึง
ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยเนื อหาในชุดกิจกรรมเป็นเรื่อง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญและเก่ียวข้องกับชีวิตประจ้าวันของนักเรียน 
ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และให้โทษที่แตกต่างกันตามชนิดและปริมาณการใช้งาน  
โดยจะเห็นภัยของสารเคมีจากข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้ความรู้กับ
เยาวชนในการเรียนรู้ประโยชน์และโทษของสารเคมี ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น และจากการวิเคราะห์เนื อหาสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พบว่าเรื่องสารเคมีจะอยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้น้ากระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามขั นตอนในการคิด
แก้ปัญหาของเวียร์ (Weir, 1974) มาสร้างเครื่องมือในการวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา 4 
ขั น ได้แก่ ขั นที่ 1 ขั นระบุปัญหาคือความสามารถในการบอกปัญหาที่ส้าคัญที่สุดภายในขอบเขตของ
ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบค้าถามและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ขั นที่ 2 
ขั นวิเคราะห์ปัญหาคือความสามารถในการบอกสาเหตุที่แท้จริงหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจาก
ข้อเท็จจริงตามสถานการณ์เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกข้อเท็จจริงของปัญหา
จากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ หาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ ขั นที่ 3 
ขั นก้าหนดวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา คือความสามารถในการวางแผนเพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปัญหาเพ่ือ
หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน้าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่ระบุไว้ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา และการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ขั นที่ 4 ขั นการ
ตรวจสอบผลลัพธ์คือความสามารถในการอธิบายได้ว่าผลที่เกิดขึ นจากการก้าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
นั นสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาที่ระบุไว้หรือไม่และผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ความสามารถในการ
วางแผนเพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปัญหาหรือข้อเท็จจริงหรือเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน้าไปสู่วิธีการ
แก้ปัญหาที่ระบ ุ

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษ
ของสารเคมีและทดลองใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  2 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีมีคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียน 
495 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 1 ห้องเรียน (มีนักเรียน 
30 คน) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก  
   ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี  
    ตัวแปรตาม ได้แก ่ 
       1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี  
       2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมี   
    3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์
และโทษของสารเคมี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชั น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีโดย 
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ผู้เชี่ยวชาญ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี ซึ่งเป็น 

ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ 
4. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี ซึ่งเป็น 

แบบอัตนัย จ้านวน 20 ข้อ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี  
การด าเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัด และสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์
และโทษของสารเคมีจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่ 3  
สารและสมบัติของสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร  การเกิดสารละลาย เกิดปฏิกิริยามีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตรงตามตัวชี วัดที่ 4 สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและการแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ นจากการใช้สารเคมีซึ่ง
เนื อหาที่ได้ท้าการศึกษาจะน้ามาสร้างเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมี  รวมทั งศึกษาหลักการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และเครื่องมือที่
ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี  
ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี โดย

องค์ประกอบหรือหัวข้อส้าคัญภายในชุดกิจกรรม ได้แก่ ชื่อชุดกิจกรรม ค้าน้า สารบัญ ค้าแนะน้าใน
การใช้ชุดกิจกรรม และในแต่ละกิจกรรม จะมีชื่อกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการท้ากิจกรรม สาระส้าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีท้ากิจกรรม ค้าถามตรวจสอบความเข้าใจ ใบความรู้ โดยเนื อหาในชุด
กิจกรรมประกอบด้วย ความหมาย ประเภทของสารเคมีในชีวิตประจ้าวันที่จ้าแนกตามเกณฑ์การใช้
ประโยชน์และโทษจากสารเคมี การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี สัญลักษณ์อันตราย วิธีการป้องกันและแก้ไข
อันตรายที่เกิดขึ นจากการใช้สารเคมี ในแต่ละกิจกรรม มีการน้าเสนอภาพประกอบที่สอดคล้องกับ
เนื อหา และออกแบบให้น่าสนใจโดยใช้ภาพการ์ตูน จัดท้าโดยใส่กรอบ และท้าภาพสี  ซึ่งชุดกิจกรรม 
แบ่งออกเป็น 3 ชุด และในแต่ละชุดจะมี 2 กิจกรรมย่อย ดังนี  

ชุดกิจกรรมที่ 1 : ส้ารวจสารเคมีรอบตัว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ร่วมคิด
พิชิตสถานการณ์ปัญหา และ กิจกรรมที่ 2 สมบัติของสารท้าความสะอาด 

ชุดกิจกรรมที่ 2 : รู้ทันกับสถานการณ์สารเคม ี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1  
วิเคราะห์สถานการณ์สารเคมี และ กิจกรรมที่ 2 ส้ารวจสารเคมีรอบตัว 

ชุดกิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับสารเคมี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1  
บอกข่าวเล่าเรื่องสารเคมีรอบตัว และ กิจกรรมที่ 2 สารเคมีน่ารู้  
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ในขั นนี ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และเครื่องมือวิจัยที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื อหาของชุด
กิจกรรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
เนื อหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และ
โทษของสารเคมี โดยท้าการวิเคราะห์เนื อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัด 4 ด้าน ได้แก่ 
ความรู้ ความจ้า ความเข้าใจ การน้าไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยจัดท้าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  5) 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี 6) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยแบบทดสอบจะ
มีสถานการณ์ปัญหา 5 สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ จะมีข้อค้าถามแบบอัตนัย 4 ค้าถาม รวม
เป็นข้อค้าถาม 20 ค้าถาม 7) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื อหาของสถานการณ์ปัญหา การใช้
ค้าถาม รวมทั งความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  และ 8) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 น้าเครื่องมือวิจัยที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ แล้วน้า
ข้อมูลที่ได้จากมาวิเคราะห์ผล ได้ผลดังนี  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การ
เรียนรู้กับเนื อหาของชุดกิจกรรมพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง 0.67 -1.00 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกข้อ แสดงว่า จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื อหาของชุดกิจกรรม มีความ
สอดคล้องกัน ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบส้าหรับแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้จ้านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จ้านวน 
5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ค้าถาม รวมเป็น 20 ค้าถาม เพ่ือน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิ จั ยครั งนี ใช้ แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest Posttest Design 

(Cambell, D. T., and Stanley, J. C., 1963) ซึ่งมีกลุ่มทดลองจ้านวนหนึ่งกลุ่ม และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ผลดัง
ตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

T1 X T2 

เมื่อ     T1  แทน การทดสอบก่อนเรียน  T2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
X  แทนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 

ด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาจ้านวน 2 คาบ (100 นาที)  

2. ชี แจงรายละเอียดการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนให้เข้าใจและให้นักเรียน 
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอนที่ระบุในชุดกิจกรรม โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับชุดกิจกรรมคนละ 1 เล่ม 
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 ชุด แต่ในการท้ากิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอนในชุดกิจกรรม โดยใช้เวลาในการทดลองจ้านวน 
3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมเป็นเวลา 9 คาบ 

4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนท้าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี  
 
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย  
          วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบโดยใช้สถิติพื นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีทางสถิติ t-test for dependent sample (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนจากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีทางสถิติ  t-test for dependent 
sample วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จาก
การท้าแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วน้าข้อมูลมาค้านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนที่ได้จาก
แบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 
ผู้วิจัยได้น้าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีที่สร้างไปให้

ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่านประเมิน แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเ์รือ่งประโยชน์และโทษของสารเคมีโดยผู้เชีย่วชาญ 
 

ที ่ รายการประเมิน  ( X ) S.D. 
ผลการ 
ประเมิน 

1 หน้าปกมีความเหมาะสม น่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 ค้าชี แจงมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 
3 เวลาที่ก้าหนดในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 
4 เนื อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
5 เนื อหามีความถูกต้องเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
6 เนื อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั นของนักเรียน 4.00 1.00 มาก 
7 เนื อหามีรายละเอียดที่เพียงพอ เข้าใจง่าย 4.33 1.15 มาก 
8 เนื อหามีความทันสมัย น่าสนใจ มีประโยชน์ และสามารถ

น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
4.67 0.58 มากที่สุด 

9 เนื อหามีการใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
10 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมกับระดับชั นนักเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
11 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 
12 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย 4.33 0.58 มาก 
13 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื อหา 4.33 0.58 มาก 
14 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับชั นของนักเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
15 กิจกรรมมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน 4.33 0.58 มาก 
16 ขั นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบตัิได้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
17 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการท้างานเป็นกลุ่ม 5.00 0.00 มากที่สุด 
18 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ 
4.67 0.58 มากที่สุด 

19 กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกินกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ น 

4.33 0.58 มาก 

20 ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลินเพลิน 4.33 0.58 มาก 
 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.77 0.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมีโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.77 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีของนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 30 คน จากการท้าแบบทดสอบจ้านวน 20 ข้อ (20 คะแนน) โดยเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผล ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 

การทดสอบ n X  S.D. ∑ D ∑ D2 t 

ก่อนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

12.07 
 

16.30 

3.08 
 

1.37 

 
127 

 

 
731 

 
8.98* 

* แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 12.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.08 คะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 16.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.37 และ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
วิธีทางสถิติ t-test for dependent sample พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 30 คน จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 
ค้าถาม รวมเป็นจ้านวน 20 ข้อค้าถาม (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) แล้วน้าข้อมูลก่อนเรียนและหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ ปรากฏผล ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

  n X  S.D. ∑ D ∑ D2 t 

ก่อนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

34.10 
 

49.40 

8.98 
 

5.17 

 
474 

 

 
9,074 

 
11.70* 

* แตกต่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 34.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.98 คะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 49.40 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.17 และ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีทางสถิติ t-test for dependent sample 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

57 

พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง

ประโยชน์และโทษของสารเคมี ปรากฏผล ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์  
และโทษของสารเคมี 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.37 0.49 มาก 
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาที่ก้าหนดให้ 4.24 0.50 มาก 
3. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้น 4.24 0.50 มาก 
4. กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 4.28 0.52 มาก 
5. กิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.41 0.57 มาก 
6. รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ 3.38 0.56 ปานกลาง 
7. ขั นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.28 0.53 มาก 
8. เนื อหามีความน่าสนใจ 4.55 0.57 มากที่สุด 
9. ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 4.48 0.51 มาก 
10. ภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.38 0.56 มาก 
11. รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย 4.48 0.51 มาก 
12. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.41 0.63 มาก 
13. การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เครียด 

4.21 0.66 มาก 

14. มีความเข้าใจเนื อหามากขึ นเมื่อได้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 4.41 0.50 มาก 
15. ความรู้ที่ได้รับสามารถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้ 4.62 0.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวม 4.38 0.55 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี แสดงความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  
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อภิปรายผล 
ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีโดย

ผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ทั งนี อาจเนื่องจากก่อนการสร้างชุดกิจกรรมนั น ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การออกแบบชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และ
สร้างอย่างมีระบบ เป็นขั นตอน และมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มี
ภาพประกอบเพ่ือสร้างความน่าสนใจและช่วยท้าให้เข้าใจเนื อหาให้มากขึ น ด้วยเหตุนี  จึงส่งผลให้ระดับการ
ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของโชติรส ตระกูลก้าเนิด และคณะ (2556) ที่พบว่าการสร้างชุดกิจกรรมโดยค้านึงถึงผู้เรียนเป็นส้าคัญและ
จัดท้าองค์ประกอบของชุดกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย และมีภาพประกอบเนื อหาที่
เหมาะสม จะท้าให้ชุดกิจกรรมมีคุณภาพเหมาะสมต่อการน้าไปใช้กับนักเรียนได้ 
 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารเคมี มีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งอาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ นมีกิจกรรมทีฝ่ึกให้นักเรียน
ได้อ่าน คิด วิเคราะห์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม เปิด
โอกาสให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ทั งด้านเนื อหาสาระ และทักษะ
การเรียนรู้ด้านต่างๆ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม แก้ปัญหาด้วยตนเองสามารถน้าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ นได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั งด้านเนื อหา การใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนื อหา มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน กิจกรรมช่วยท้าให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความอยากรู้อยากเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ  สอนสวัสดิ์ (2554) ที่พบว่า 
ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ นเพ่ือน้ามาใช้ให้สอดคล้องกับเนื อหาวิชาตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตร เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตัวเอง  ท้าให้เกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น และนอกจากนี  ในแต่ละกิจกรรม ได้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองตามขั นตอน  

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารเคมี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมที่เน้น
สถานการณ์ปัญหาทีเ่กี่ยวกับประโยชน์และโทษสารเคม ีซึ่งเป็นเนื อหาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวัน  กิจกรรม
ได้ก้าหนดขั นตอนของการแก้ไขปัญหาอย่างมีล้าดับขั นตอน ตั งแต่การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา  การ
ก้าหนดวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลลัพธ์ ท้าให้นักเรียนได้ร่วมมือกันคิดแก้ปัญหาผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้คิดวิเคราะห์ ได้น้าเสนอผล จึงท้าให้นักเรียนสนุกกับ
การท้ากิจกรรม นอกจากนี ในแต่ละชุดกิจกรรมยังมีใบความรู้ประกอบการศึกษาค้นคว้า นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากใบความรู้ และมีเกร็ดน่ารู้ที่ทันสมัย มีข่าวสาร สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกั บ
ชีวิตประจ้าวัน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนสนใจ และท้ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของวินุรักษ์ สุขส้าราญ (2553) ที่พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นกระบวน
การคิดที่มีความส้าคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับมนุษย์ในการด้าเนินชีวิต ดังนั นบุคคลจึงต้องมี
ความรู้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี ความสามารถในการแก้ปัญหายังขึ นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ อีก  เช่น 
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ความสามารถของเชาว์ปัญญา  การเรียนรู้และประสบการณ์เดิมอีกด้วย ที่มีการฝึกฝนอยู่เสมอ ซึ่งกาเย 
(Gagne, 1970) ได้กล่าวว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัย
การเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตั งแต่สองประเภทขึ นไปและใช้หลักการนั นผสมผสานกัน
จนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหา  

  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารเคมี
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมที่สร้าง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนื อหาน่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของนักเรียน ขั นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรมมีล้าดับต่อเนื่อง และชัดเจน ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ และเกร็ดความรู้
ที่น่าสนใจ  มเีนื อหาเหมาะสมกับระดับชั นของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ้าวันได้ เพราะในชุดกิจกรรมมีสถานการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมี ซึ่งเป็นสถานการณ์ใกล้ตัว นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ นอกจากนี การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท้างานเป็นกลุ่ม ซึ่ง
ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  ได้มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม ได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  ท้าให้นักเรียนมีความสนใจเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
และสนุกสนานในการท้ากิจกรรมมากขึ น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชยากร เลิศอังกูร และคณะ (2558) 
ซึ่งได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการ
ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท้ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรม ได้คิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ท้าให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพที่
แท้จริงของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความพึงพอใจในการเรียน นอกจากนี ใน
งานวิจัยนี มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ ซึ่งสุกาญจนา  อ้นบางใบ (2554) ได้กล่าวว่า ความ
พึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของผู้เรียน ความสนใจ ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งหนึ่ง รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ท้า
กิจกรรมเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงความรู้สึกออกมาว่า ชอบหรือไม่ชอบในกิจกรรมที่ท้า  ความรู้สึก
จะมีผลต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวได้ โดยเชลเลย์ (Shelley, 1975) ได้ให้แนวคิดของความพึงพอใจ 
โดยแบ่งความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ซึ่งความรู้สึกทุกชนิด
ของมนุษย์จะติดอยู่สองแบบนี  ความรู้สึกทางบวก คือความรู้สึกที่เกิดขึ นแล้วจะท้าให้มีความสุข ส่วน
ความรู้สึกทางลบคือความรู้สึกที่เกิดขึ นแล้วท้าให้ไม่สบายใจ ความรู้สึกทั งสองอย่างนี มีความสัมพันธ์กัน 
ระบบความสัมพันธ์ของทั งสองความรู้สึกเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ นเมื่อ
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
 จากเหตุผลดังกล่าว การน้าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีที่
สร้างขึ น มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จึงท้าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช ้
 1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมนั นครูผู้สอนควรชี แจงและอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมและ
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส้าคัญของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

1.2 ในชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจ้าวันด้วย ครูผู้สอนควร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีให้เพียงพอ และให้พร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม 

1.3 ควรมีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจเพ่ือดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ น และครูควรให้ค้าแนะน้าในการท้ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้
แบ่งหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 
    2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยให้การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการครอบคลุมยิ่งขึ น 
 2.2 ควรจัดท้าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมทีเ่สริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 2.3 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงาน ชิ นงาน สร้างนวัตกรรม โดย
เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 
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การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
กรณีศึกษา ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลออนไลน์ จ านวน 2 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาจ านวน 5 และ 1 คน ตามล าดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยด้วยการตีความสรุปข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 1 มีจ านวน 
5 ขอบข่ายงาน ซึ่งเป็นขอบข่ายงานที่เหมือนกับขอบข่ายงานของกรณีศึกษาที่  2 ทั้งหมด ได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน 
และการให้ความช่วยเหลือ และ (2) ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 2 มีจ านวน 15 ขอบข่ายงาน ซึ่งมีเพ่ิมเติมจากกรณีศึกษาที่ 1 
จ านวน 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ การวางแผนโครงการ โครงสร้างการบริหารงาน การประสานงาน การ
จัดงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ การรับสมัคร การติดตามผู้เรียน การสนับสนุน
เจ้าหน้าที ่และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล  

 
ABSTRACT 

 This research aims to study to the organization function of Educational 
Technology and Communications Center (ETC center) to support Online Distance 
Learning Courses (ODL courses) for Higher Education in Thailand. This research used 
qualitative research methods by case studies of two ETC centers. The sample consisted 
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of 5 executives and 1 staffs of ETC center. Data were collected through interviews of 
semi-structured interviews. Data were analyzed with inductive interpretation summary. 
The research found that have 2 forms: (1) the organization function of ETC center of 
the case study 1 have 5 organization function which is the same of all the case studies 
2 with 5 organization function: 1) technical infrastructure investments 2) e-Courseware 
design 3) student support 4) teacher support and 5) to provide electronic help desk 
and (2) the organization function of ETC center of the case study 2 have 15 organization 
function by including the 5 organization function from the case study 1 as: 6) program 
planning 7) organization structure 8) coordination 9) budgeting 10) public relations 11) 
orientation 12) registration 13) user and tracking management 14) staff support and 15) 
quality management of distance education. 
 
ค าส าคัญ  
 ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาทางไกล การเรียนออนไลน์ การเรียนทางไกล
ออนไลน์ อีเลิร์นนิง การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
Keywords 
 Educational technology and communication center, Distance learning, Online 
learning, Online distance learning, E-learning, Higher education 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งได้พยายามขับเคลื่อนตนเองด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้ ที่จะช่วยท าให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เติมเต็มศักยภาพทางการศึกษา 
ก่อให้เกิดแนวคิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึน เป็นการขยายหลักสูตรในลักษณะการเรียนออนไลน์ มาใช้เป็นแกนหลักอย่างเต็มหลักสูตร 
คือมีการน าเสนอเนื้อหาแบบออนไลน์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดโดยไม่มีการเผชิญหน้า ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน (Allen & Seaman, 2005; Arabasz & Bake, 2003; Bates, 2005; Kocur & Kosc, 2009; 
ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2549) ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงต้องด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ
บริการ รวมทั้งให้การค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา 
(พิษณุ ประจงการ, 2550; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549) ซึ่งงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาของแต่ละสถาบันจะมีความแตกต่างกันไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของแต่ละสถาบัน ใน
งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงขอบข่ายงานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ที่ปรากฏโดยรวมว่าคือ  ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์
ให้เกิดความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถาบันการศึกษาจะมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมใน
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ระดับหนึ่ง แต่จากการวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านพบว่า สถาบันการศึกษาจ านวนมากยังคง
ประสบปัญหาในการเปิดหลักสูตรการเรียนทางไกลในลักษณะออนไลน์นี้ ซึ่งเห็นได้จากผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีอัตราส่วนน้อยมากเมื่อเทียบผู้สมัครเข้าเรียน  จึงท าให้จ านวนรายวิชาของการเรียน
ออนไลน์ในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนข้างช้ามาก และยังไม่มีรายงานการวิจัยบ่งชี้ชัดเจนว่าปัจจัย
ใดที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ทาให้เกิดการสูญหายของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  (ปราวีณยา  
สุวรรณณัฐโชติ, 2552) ดังนั้น การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จะน าไปสู่แนวทางการ
การด าเนินงานของหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย
ของการเรียนทางไกลออนไลน์ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิด หลักการที่ได้จากการการวิเคราะห์เอกสาร 
และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีศึกษา ตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในปัจจุบันสนับสนุนหลักสูตรการเรียน
ทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษางานใดบ้าง และมีวิธีการสนับสนุนอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา  

ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ที่สนับสนุนหลักสตูรการเรยีนทางไกลออนไลน ์

ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

ขอบข่ายงาน 
ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(สัมภาษณ)์ 

หลักสตูรการเรยีนทางไกลออนไลน์ 
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(สัมภาษณ)์ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ส าหรับการเรียนทางไกลออนไลน ์

(วิเคราะหเ์อกสาร) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การคัดเลือกกรณีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 

 กรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัย คือ ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบันที่เปิดหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางออนไลน์เป็นสื่อหลักหรือเต็มหลักสูตร และผ่านการรับรอง
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 ผลการคัดเลือกหลักสูตรที่น ามาใช้เป็นกรณีศึกษามีจ านวน 2 หลักสูตร และถือว่าเป็น
ประชากร ทั้งหมดของกรอบการวิจัย ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และกรณีศึกษาที่ 2 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของ
กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง โดยกรณีศึกษาที่ 2 มีจ านวนผู้บริหาร 5 คน และเนื่องจากกรณีศึกษาที่ 1 ไม่มี
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ท าหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ โดยตรง 
ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ขอบข่ายงานของหลักสูตรฯ ที่ด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และน าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ จ านวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

2. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
2.1 การศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของแต่ละ

กรณีศึกษา จากเอกสารและเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน ได้แก่ ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 1 
และของกรณีศึกษาท่ี 2  

2.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานของศูนย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของแต่ละกรณีศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามให้
เหมาะสมในแต่ละกรณีศึกษา  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยการจดบันทึกและบันทึกเทปการสัมภาษณ์ 
กับผู้บริหารและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ให้กับหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในแต่ละกรณีศึกษา  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละกรณีศึกษา  โดยการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย ด้วยการตีความสรุปข้อมูล จัดลงในตารางเติมข้อความตามโครงสร้างข้อค าถาม  

2.5 การคัดเลือกงานของศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้นับทุกงานที่ได้จากการสัมภาษณ์ ไม่ว่า
ขอบข่ายงานนั้นจะปรากฏเฉพาะในกรณีศึกษาที่ 1 หรือปรากฏเฉพาะในกรณีศึกษาที่ 2 หรือปรากฏ
ในทั้ง 2 กรณีศึกษา  

2.6 การน าผลที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

2.7 การสรุปผลที่ได้จากการศึกษา  คือ ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา  
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา  โดยน าข้อมูล
การศึกษารายละเอียด “การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” ของแต่ละ
กรณีศึกษามาสร้างข้อค าถามให้เหมาะสมในแต่ละกรณีศึกษา มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ประเด็นข้อ
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (ตามบริบทของแต่ละกรณีศึกษา) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของ
ผู้ให้สัมภาษณ์  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ความครอบคลุมของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งความเหมาะสมของภาษา
และการสื่อความหมาย  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สร้างค าถามน าเข้าสู่ประเด็นให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
4.1 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ มีการจดบันทึกและบันทึกเทปการสัมภาษณ์ โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลได้อย่างเสรีตามความพึงพอใจ  
4.2 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการสอบถาม 

และการสังเกต  
4.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตท่ีผู้วิจัยน ามาสรุปและเรียบเรียงด้วยตนเอง  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ตีความ เชื่อมโยงความสัมพันธ์

และสร้างข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของ
กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง พบว่า ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุน
หลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่  1 มีจ านวน 5 ขอบข่ายงาน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตร
กาเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่  2 มีจ านวน 15 ขอบข่ายงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปผลการศึกษาได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

งานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ปัจจัยหลกั (4) ปัจจัยรอง (7) ปัจจัยย่อย (15) 
กรณีศึกษา
ที่ 1 (5) 

กรณีศึกษา
ที่ 2 (15) 

ปัจจัยด้านการ
บริหารโครงการ  

การวางกรอบการ
ท างาน  
 

การวางแผนโครงการ  -  
โครงสร้างการบรหิารงาน  -  
การประสานงาน  -  
การจัดงบประมาณ -  

การด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์  -  
การปฐมนิเทศ -  
การรับสมัคร -  

การลงทุน  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ี ()  
ปัจจัยด้านการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน  

ระบบจัดการการ
เรียนรู ้ 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ()  

การติดตามผู้เรยีน  -  
ปัจจัยด้านบริการ
สนับสนุน  

ทรัพยากรบุคคล  การสนับสนุนผูเ้รียน  ()  
การสนับสนุนผูส้อน  ()  
การสนับสนุนเจ้าหนา้ที ่ -  

ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์  

บริการให้ความช่วยเหลือ  
()  

ปัจจัยด้านการ
ประเมินผล
หลักสตูร  

การประเมิน
คุณภาพ 

การประเมินคณุภาพการจัดการศกึษา
ทางไกล  -  

หมายเหตุ    คือ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ได้จากการศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

 () คือ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ได้จากการศึกษาขอบข่ายงานของหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ 

 
ผลการศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการ

เรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของแต่ละกรณีศึกษา มีดังนี ้ 
1. ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาท่ี 

1 มีจ านวน 5 ขอบข่ายงาน ซึ่งเป็นขอบข่ายงานที่เหมือนกับขอบข่ายงานของกรณีศึกษาที่ 2 ทั้งหมด 
ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุน
ผู้สอน และการให้ความช่วยเหลือ  

2. ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาท่ี 
2 มีจ านวน 15 ขอบข่ายงาน ซึ่งมีเพ่ิมเติมจากกรณีศึกษาที่ 1 จ านวน 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ การ
วางแผนโครงการ โครงสร้างการบริหารงาน การประสานงาน การจัดงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ 
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การปฐมนิเทศ การรับสมัคร การติดตามผู้เรียน การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาทางไกล  
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาส าหรับหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์
ของกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 มีขอบข่ายการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่เหมือนกันอยู่ 5 ขอบข่ายงาน ได้แก่ 1) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 2) การออกแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3) การบริการสนับสนุนผู้เรียน 4) การบริการสนับสนุนผู้สอน และ 5) การ
บริการให้ความช่วยเหลือ แสดงว่าขอบข่ายงานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทั้ง  5 
ขอบข่ายงานดังกล่าวนี้ มีความส าคัญยิ่งที่ต่อการด าเนินงานในหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ ซึ่ง
ขอบข่ายงานเหล่านี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนองตอบความต้องการในด้านการผลิต  การบริการ และ
การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549) นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า ในกรณีศึกษาที่ 2 ได้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขึ้นมาเพ่ือด าเนินการสนับสนุนหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ มีขอบข่ายการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า
รูปแบบแรกถึง 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ 6) การวางแผนโครงการ 7) การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 
8) การประสานงาน 9) การจัดงบประมาณ 10) การประชาสัมพันธ์ 11) การปฐมนิเทศ 12) การรับ
สมัคร 13) การติดตามผู้เรียน 14) การบริการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และ 15) กลยุทธ์การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าขอบข่ายงานที่ขยายเพ่ิมข้ึนมา ไม่ได้
เป็นไปตามแนวคิดของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แต่เป็นเสมือนการท างานของ “สถาบัน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล” ที่มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้นในอนาคต (เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, 
2557: สัมภาษณ์; สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2557: สัมภาษณ์) จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนทางไกล
ออนไลน์ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแคนซัสได้มีการจัดตั้งศูนย์  The KU Center for 
Online and Distance Learning ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ มีการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ของคณะวิชา ห้องสมุด
วีดิโอ บริการสนับสนุนผู้เรียน รวมทั้งเป็นศูนย์จัดการทดสอบออนไลน์อีก 
 จากการศึกษาพบว่า ด้วยลักษณะของการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะออนไลน์จึงจ าเป็นที่ 
จะต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนท าให้ส่งผลต่อการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สถาบันการศึกษาที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน
ทางไกลออนไลน์จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก อีกทั้งปรากฏในการวิเคราะห์เอกสารว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการการเรียนการสอนโดยรวมในหลักสูตร จึงจ า เป็นต้องมีการจัดสรร
งบประมาณในการลงทุนให้เพียงพอต่อความต้องการ ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงแต่มีผลในระยะยาว 
(Bacsich et al., 2009; Puri, 2012; กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ , 2553) ดังนั้นการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีจะต้องมีกลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ
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สถาบันการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีการเช่าซื้อบริการจากบริษัทเอกชน
ในลักษณะครบวงจร กล่าวคือนอกจากซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีแล้ว ยังได้ซื้อบริการทรัพยากรบุคคล เช่น 
ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ทีมงานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพราะถือว่าบุคลากร
เหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีแบบครบวงจรจึงเป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้กับหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเนื่องจากกรณีศึกษาทั้ง 2 แห่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารงานให้มีรายได้เกิดขึ้นเพ่ือที่จะน ารายได้มาลงทุนในด้านต่างๆ ของ
สถาบันการศึกษาต่อไป การประเมินความคุ้มค่าทางการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
จึงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องมีการควบคุมราคาให้เหมาะกับระบบต้นทุนตามวัตถุประสงค์ และสามารถลด
ต้นทุนได้ด้วย (Bates, 2005; Bacsich, etal., 2009; Puri, 2012) นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 2555 ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักสูตร จึงท าให้
สถาบันการศึกษามีกลยุทธ์ในการประเมินความต้องการของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กานดา ว่องไวลิขิต (2555: สัมภาษณ์) กล่าวไว้
ว่า “ในเชิงธุรกิจการจ้างทีมงานภายนอกจะดีกว่าและมีต้นทุนที่ถูกกว่า” ดังนั้น การเช่าซื้อบริการจาก
บริษัทเอกชนจึงส่งผลต่อการด าเนินการในหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

การพิจารณาเลือกรูปแบบของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไปใช้ในการบริหาร
หลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดตั้งหน่วยงาน
และความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจากการศึกษาพบแนวทางการน าไปใช้ 3 แนวทาง 
คือ 

1. รูปแบบศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีการบริหารโดยหลักสูตรการเรียนทางไกล
ออนไลน์ เป็นรูปแบบที่หลักสูตรฯ มีการด าเนินการอย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมการท างานในทุกขอบข่าย 
ของงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่วนใหญ่จะใช้บริการจากหน่วยภายนอก (Outsource) 
เพ่ือความสะดวกและความคล่องตัวในการบริหารงาน ซึ่งมีจุดอ่อนคือเป็นไปได้ที่จะขาดผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง 

2. รูปแบบของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีการบริหารงานโดยศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาของสถาบัน จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างหลักสูตรฯ และศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ในกรณีที่ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของสถาบันมีความพร้อมในการ
สนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตรฯ ตามขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่วน
ใหญ่จะมีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไว้คอยสนับสนุนการ
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บริหารงานของหลักสูตรฯ เช่น ทีมผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทีมให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

3. รูปแบบของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพ่ือ
บริหารหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์โดยเฉพาะของสถาบัน  ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางของ
สถาบันที่มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรฯ ในการก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินการของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ได้รับความนิยมในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป  
1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่

สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์แบบเต็มหลักสูตร คือเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีการ
เผชิญหน้ากันและมีการได้รับปริญญาที่มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับการเรียนในห้องเรียน ดังนั้นเพ่ือให้
เกิดความครอบคลุมในการบริหารควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการเรียนทางไกลแบบ
ผสมผสานด้วย 

2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการท าวิจัยครั้งต่อไปควร
การศึกษาในระดับอื่นด้วย เพราะอาจจะได้รูปแบบขอบข่ายการท างานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาที่แตกต่างออกไป เช่น ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัย. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง 1 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1 จ านวนทั้งสิ้น 120 คน ที่ได้มาจากการค านวณขนาดตัวอย่างจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
G*Power 3.1.9.2 และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนทั้งสิ้น 40 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ผลการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
อยู่ในระดับน้อย เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เรียง
ตามล าจากมากไปน้อยดังนี้ การให้ความส าคัญกับการศึกษาของครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ -0.456 เศรษฐสถานะ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.339 สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.208 ทัศนคติ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ -0.156 และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ -0.136  
 

ABSTRACT 
 This research aims to study 1) level of vocational students’ dropout decision 
in Central Vocational Education Institute Area 1 and 2) effect of selected factors 
towards vocational students’ dropout decision. Sample was, 120 vocational students 
in Central Vocational Education Institute Area 1, computed from G*Power 3.1.9.2 which 
sampling by multi-stage. Research instrument was a 5-Likert’s scale questionnaire (40 
items). Data were analyzed by mean, standard deviation, and multiple regression 
analysis. 
 Research results were as follow: level of vocational students’ dropout 
decision was low and factors affecting to level of vocational students’ dropout decision 
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were family’s importance given to education, socioeconomic, school environment, 
attitude, and school instruction management, with coefficient -0.456, 0.339, 0.208, -
0.156, and -0.136, respectively. 
 
ค าส าคัญ 
 นักเรียนอาชีวศึกษา ออกกลางคัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
Keywords 
 Vocational Student, Dropout, Central Vocational Education Institute Area 1 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการพัฒนาประเทศก าลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งท า
ให้เกิดผลกระทบในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
ท าให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรมาท างานในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ เป็นจ านวนมาก รัฐบาลทุกสมัยจึงมุ่งเน้น
และให้ความส าคัญกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติเป็นภารกิจเร่งด่วน ทั้งนี้เนื่องจากทุกภาคส่วน
ในสังคมต่างก็มีความตระหนักและยอมรับกันว่าการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าคนในชาติได้รับการพัฒนา
การศึกษาอย่างเหมาะสมก็จะสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข (จรัญ ยินยอม, 2552; Ingholt et al., 2015) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศ โดยมุ่งการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถภาพใน
การประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือออกสู่ตลาดแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามการจัดการอาชีวศึกษาก็ยัง
ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ ด้านส่วนตัว
นักเรียน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารและระบบการจัดการภายในสถานศึกษา เป็นต้น จาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดมากกว่า 400 
แห่ง จ าแนกเป็นวิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่าง  วิทยาลัยการอาชีพ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งวิทยาลัยที่เปิดท าการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชาซึ่งเรียกชื่อ
ตามลักษณะประเภทวิชาที่เปิดสอน มีนักเรียนส่วนหนึ่งประสบความล้มเหลว เช่น มีปัญหากับการ
เรียน ไม่ถนัดในประเภทหรือสาขาวิชาที่เรียน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมเพ่ือน
ใหม่ได้ ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ขาดเรียนบ่อย ในที่สุดก็ไม่สามารถสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้ ท าให้เกิดสภาวะการออกกลางคันหรือออกก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ความสูญเสียทางการศึกษา ท าให้การลงทุนของรัฐสูญเปล่า ที่ไม่สามารถผลิตก าลังคนออกมาได้ตามที่
ต้องการ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและครอบครัวของนักเรียนเอง นอกจากนั้นยัง
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายด้าน เช่น ปัญหาการว่างงาน และปัญหาทางสังคม ปัญหาการออก
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กลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาจึงเป็นผลกระทบต่อการลงทุนจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกหัดตามบทเรียนหรือตามใบงานเบิกเงินเป็น
จ านวนมาก เมื่อศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ หาก
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็จะท าให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา จากการศึกษาเอกสาร
ต่างๆ พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีจ านวนผู้ออกกลางคันก่อนที่จะจบหลักสูตรเป็นจ านวนมาก ทั้งที่
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็ตาม ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกเป็น
จ านวนมาก (จรัญ ยินยอม, 2552; จ าเนียร สุมาริธรรม, 2550; รุ่งโรจน์ อาริยะ, 2552; สิงข์  จีนพงษ์, 
2552; วัชรี ตระกูลงาม อ าไพ อินทรประเสริฐ จิราพร รอดพ่วง และสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, 2550)  

จากรายการผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า ในปี 2557 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้รายงานข้อมูลการออกกลางคันว่า มีนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาทั้ง 421 
แห่ง มีนักเรียนที่ออกกลางคันแล้วทั้งสิ้น 33,109 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557) คิดเป็น
ร้อยละ 13.03 ส่วนสาเหตุการออกกลางคันโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การมีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ การขาดเรียนบ่อย ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาชู้สาว ตั้งครรภ์ ยาเสพติด เล่นการพนัน คบ
เพ่ือนกลุ่มเสี่ยง การเรียนในสาขาที่ไม่ถนัด ครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน 
ผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา การแก้ปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้จัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน โดยจ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จัดอาจารย์ที่
ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้าน เพ่ือดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก พร้อมทั้งรายงานพฤติกรรมและผลการ
เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยตั้งเป้าว่านักเรียนทุกคนต้องได้รับเยี่ยมบ้าน และจะมีนักเรียนออก
กลางคันไม่เกินร้อยละ 5 (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557; Ingholt et al., 2015; 
Tas, Selvitopu, Bora, & Demirkaya, 2013) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน เพ่ือวิเคราะห์ให้ได้ว่าการออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยใด โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน าไปก าหนด
นโยบาย และแนวทางแก้ไขปัญหาในการออกกลางคันเพ่ือลดความสูญเปล่าทางการศึกษาที่จะส่งผล
ต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 
มีปัญหาการวิจัย 2 ประการ ได้แก่  

1. นักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 มีระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ออกกลางคันเป็นอย่างไร  

2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง 1  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง 1 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขต
ภาคกลาง 1 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขต
ภาคกลาง 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง 1 มีวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังเสนอเป็นล าดับดังนี้ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  จ านวน 9 สถานศึกษา ได้แก่ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งสิ้น 15,133 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557) 

กลุ่มตัวอย่าง (sample) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ านวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ านวนทั้งสิ้น 107 คน ที่ได้มาจากการ
ค านวณขนาดตัวอย่างจากโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.1.9.2 โดยการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตที่
พบว่าตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกกลางคันในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึง
ก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ส าหรับการค านวณขนาดตัวอย่างเท่ากับ 0.15 ค่าความน่าจะ
เป็นของความคลาดเคลื่อน (err prob) เท่ากับ 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (power) เท่ากับ 0.99 
และจ านวนตัวแปรท านาย 5 ตัว เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  

การสุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนประชากร ตามขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมที่ค านวณได้ นักวิจัยได้ออกแบบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-
stage sampling) โดยมีข้ันตอนในการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สุ่มเลือกสถานศึกษา ใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก ก าหนดจ านวน
ตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษา สถานศึกษาละ 60 คน ท าให้ได้สถานศึกษาท่ีเป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้ง
นี้จ านวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ซึ่งมี
ความครอบคลุมหลักสูตรสายอาชีวศึกษาท้ังอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
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ขั้นที่ 2 สุ่มนักเรียน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ชั้นปีที่ศึกษาเป็นตัวแบ่ง ท าให้ได้ตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 จากนั้นสุ่มนักเรียนด้วย
การสุ่มอย่างง่ายจ านวนระดับชั้นละ 20 คน แบบไม่เป็นสัดส่วน เพื่อให้ได้จ านวนเท่ากันในทุกกลุ่ม ท า
ให้ได้ตัวอย่างใน 2 สถานศึกษารวมกันทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมากกว่าค่าที่ค านวณได้เล็กน้อย ดังแสดงใน
ตารางที ่1 กรอบการสุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที ่1 กรอบการสุ่มตัวอย่าง 
 

สถานศึกษา 
จ านวนตัวอย่างนักเรียน ปวช. 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  20 20 20 60 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 20 20 20 60 

รวมทั้งสิ้น 40 40 40 120 
 
เครื่องมือวิจัย  
ในการวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ชุด มีข้อค าถามจ านวนทั้งสิ้น 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จ านวนพ่ีน้องที่ก าลังศึกษา รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาและอาชีพ
ของบิดามารดา จ านวน 10 ข้อ  

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจออกกลางคัน และความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยมีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม เอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสร้าง
ของตัวแปรที่ต้องการวัดจากนิยามเชิงทฤษฎี แล้วน ามาเขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนที่ 2 จากนิยามเชิงปฏิบัติการ น ามาสร้างตารางโครงสร้างแบบสอบถาม ( table of 
specification) 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างข้อค าถามจากโครงสร้างแบบสอบถามจ านวน 40 ข้อ 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยน าเครื่องมือฉบับ

ร่าง พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรทั้งหมดในการวิจัย และตารางก าหนดแผนผังการสร้างเครื่องมือวิจัย เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 2 ท่าน และด้านการจัดการอาชีวศึกษา 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต้องของข้อ
ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยการพิจารณาจากค่าความสอดคล้องของนิยามปฏิบัติการและข้อ
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ค าถาม (IOC) ผลการพิจารณาพบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษา และ
การเพ่ิมประเด็นในข้อค าถาม มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนอาชีวศึกษาจ านวน 40 คน 
เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง ( reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ        
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยพิจารณาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่สูงกว่า 
0.70 โดยข้อค าถามตอนใดมีค่าความเที่ยงต่ ากว่า 0.70 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถาม ผลการทดลองใช้
เครื่องมือ สามารถรายงานค่าความเที่ยงแบ่งเป็นรายตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรทัศนคติ    มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.731  
ตัวแปรเศรษฐสถานนะ   มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.735 
ตัวแปรการให้ความส าคัญกับการศึกษาของบิดามารดา   

มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.731 
ตัวแปรการจัดการเรียนการสอน  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.828 
ตัวแปรสภาพแวดล้อม  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.716 
ตัวแปรการตัดสินใจออกกลางคัน  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.732  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามถึง

สถาบันอาชีวศึกษาท่ีเป็นตัวอย่างในการวิจัย 
2. ประสานงานท าความชี้แจงความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ใน

เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และก าหนดการนัดหมายส าหรับรับคืนแบบสอบถาม 

3. ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ให้
สถานศึกษาส่งแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกลับมาทางไปรษณีย์หลังจากเวลาผ่านไป 3 
สัปดาห์ 

4. ข้อมูลที่ได้รับกลับมีจ านวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือศึกษาลักษณะของข้อมูลตัวแปรแต่ละตัวว่ามีลักษณะ

เช่นเดียวกันกับกลุ่มประชากร และตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้มีดังนี้              
1) วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ร้อยละ            
2) วิเคราะห์เพ่ือศึกษาข้อมูลของตัวแปรในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์เ พ่ือตอบค าถามวิจัย โดยการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) ด้วยวิธีการน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา และส่วนที่ 3 การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน
อาชีวศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

จากผลการส ารวจพบว่าตัวอย่างประมาณร้อยละ 57 เป็นเพศหญิง และกระจายอยู่ในทุก
ระดับชั้นที่ศึกษาเท่ากันทั้งหมด ตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่   
ต่ ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-30,000 บาท รวมกันกว่าร้อยละ 85 ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด
ของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 45 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ถัด
มาคือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างในการวิจัย 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 51 42.50 

หญิง 69 57.50 
รวม 120 100.00 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 51 42.50 
10,001 – 30,000 บาท 52 43.33 
30,001 – 50,000 บาท 14 11.67 
50,001 – 100,000 บาท 3 2.50 

รวม 120 100.00 
ระดับการศึกษาสู งสุดของ
หัวหน้าครอบครัว 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 55 45.83 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 11.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 16.67 
ปวช. 11 9.17 
ปวส./อนุปริญญา 10 8.33 
ปริญญาตรี 7 5.83 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 2.50 

รวม 120 100.00 
 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.76 (S.D.=0.80) และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
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ประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีการรายงานอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินในออกกลางคันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4.16 โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การให้ความส าคัญกับการศึกษาของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
(S.D.=0.76) รองลงมาคือ ทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (S.D.=0.60) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ เศรษฐสถานะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (S.D.=0.80) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของ

นักเรียนอาชีวศึกษา (n=120) 
 

ตัวแปร x̅ S.D. ระดับ 
การตัดสินใจออกกลางคัน (Y) 1.76 0.80 น้อย 
ทัศนคติ (X1) 4.07 0.60 มาก 
เศรษฐสถานะ (X2) 3.60 0.80 มาก 
การให้ความส าคัญกับการศึกษาของครอบครัว (X3) 4.16 0.76 มาก 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา (X4) 3.74 0.83 มาก 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X5) 3.82 0.71 มาก 

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา 
 ก่อนด าเนินการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิติทดสอบ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เมื่อพิจารณาค่า p-value ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นพบว่ามีค่า p = .026, F = 5.313 และเมื่อพิจารณาภาวะร่วมเส้นตรงพหุจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น พบว่าไม่มีตัวแปรใดสัมพันธ์กันสูงเกิน 0.9 และเมื่อ
พิจารณาค่าค่า Tolerance และ VIF พบว่าไม่มีค่า Tolerance ใดต่ ากว่า 0.05 และไม่มีค่า VIF ใดสูง
กว่า 10 และการตรวจสอบค่าความคงที่ของความแปรปรวน พบว่าค่า Levene’s test มีค่า p<.05 
จากผลการตรวจสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ถดถอย  

ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.785 และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
0.616 แสดงว่าตัวพยากรณ์ทุกตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการตัดสินใจออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 61.60 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา 

 
ตัวแปร b S.E.b B t P 

ค่าคงที่ 1.262 .634  1.991* .049 
ทัศนคติ -0.120 0.058 -0.156 2.209* 0.042 
เศรษฐสถานะ 0.230 0.036 0.339 4.801* 0.000 
การให้ความส าคัญกับ
การศึกษาของครอบครัว 

-0.264 0.044 -0.456 6.458* 0.000 

การจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

-0.132 0.125 -0.136 1.926 0.064 

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 0.145 0.052 0.208 2.945* 0.027 
R=0.785, R2= 0.616      
* หมายถึง p<.05      

 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์สามารถน ามาเขียนสมการ

ถดถอยทั้งในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
สมการในรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.262 - 0.120(ทัศนคติ) + 0.230(เศรษฐสถานะ) - 0.264(การให้ความส าคัญกับการศึกษาของ
ครอบครัว) - 0.132(การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา) + 0.145(สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา) 

 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Y = -0.156(ทัศนคติ) + 0.339(เศรษฐสถานะ) - 0.456(การให้ความส าคัญกับการศึกษาของ
ครอบครัว) - 0.136(การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา) + 0.208(สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา) 

 
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุดคือ การให้ความส าคัญกับ

การศึกษาของครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.456 และส่งผลในทางลบ รองลงมา
คือ เศรษฐสถานะ ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.339 ถัดไปคือ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.208 ถัดไปคือ ทัศนคติ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.156 และส่งผลในทางลบ และปัจจัยที่มีค่าอยู่ในล าดับสุดท้ายและไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 
0.136 และส่งผลในทางลบเช่นเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีการตัดสินใจออกกลางคันในระดับน้อย และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เรียงล าดับตามระดับการส่งผลจาก
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มากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการศึกษาของครอบครัว  เศรษฐสถานะ  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ทัศนคติ และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัย
ที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้ 

1. การที่นักเรียนอาชีวศึกษามีการตัดสินใจออกกลางคันในระดับน้อย นั้นแตกต่างจาก
การศึกษาของเชาวรัตน์ เมืองแมน (2552) พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มในการออกกลางคันที่สูงมาก
โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 1 และค่อยๆ ลดลงในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ส าคัญจาก
การศึกษาของเชาวรัตน์ เมืองแมน คือการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่มีที่ปรึกษา และมี
ปัญหาการติดเพ่ือนผนวกกับมีความรักในวัยเรียนเป็นสาเหตุส าคัญของการออกกลางคัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการอาชีวศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการออก
กลางคันเป็นล าดับต้นๆ เห็นได้จากการมีนโยบายที่เน้นการแก้ปัญหาการออกกลางคัน การส่งเสริม
การเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีการวิจัยแก้ปัญหาการออกกลางคัน การวางแผนของสถานศึกษา
เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา การจูงใจให้เรียน
อาชีวศึกษา การให้ทุนการศึกษา รวมถึงการสร้างทัศนคติในการเรียนอาชีวศึกษาให้ดีขึ้น  (รุ่งโรจน์    
อาริยะ, 2552) จึงเป็นเหตุให้ผลการศึกษาในปัจจุบันนักเรียนอาชีวศึกษาที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินในออกกลางคันในระดับที่น้อย 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าการให้ความส าคัญกับการศึกษาของครอบครัว ทัศนคติ และการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ที่มีอิทธิพลในทางลบหมายถึง การที่ครอบครัวให้ความส าคัญกับ
การศึกษาที่ดี การที่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ดี จะ
ส่งผลให้การตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนจะน้อยลง ต่างจากอิทธิพลของเศรษฐสถานะและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีอิทธิพลในทางบวก ซึ่งหมายถึง หากครอบครัวของนักเรียนมีฐานะ
ดีและอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี จะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสในการตัดสินใจออกกลางคัน 
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายถึงประเด็นดังกล่าวได้ว่า  การให้ความส าคัญกับการศึกษาของ
ครอบครัวที่มีอิทธิพลทางลบสูงต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ครอบครัวที่ท าหน้าที่ขัดเกลา อบรม ดูแล ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การตั้งใจ มี
แรงจูงใจในการเรียนที่ดี (เชาวรัตน์ เมืองแมน, 2552) ท าให้การคิดที่จะเลิกเรียน หรือคิดที่จะออก
กลางคันจึงเกิดข้ึนได้น้อย นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการที่ครอบครัวมีเศรษฐ
สถานะสูงกลับมีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน ซ่ึงหมายถึงการที่นักเรียนมี
ฐานะดีจะมีการตัดสินใจออกกลางคันสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ เป็นเพราะการที่ครอบครัวมีฐานะดี ท าให้
นักเรียนมีก าลังที่จะท ากิจกรรมอ่ืนในทางลบที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน ประกอบกับการเรียนสาย
อาชีวศึกษาไม่เข้มงวดเรื่องเวลาเรียนมากนัก ท าให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการ
เรียนได้มากกว่านักเรียนสายสามัญ การที่นักเรียนมีเวลาและมีฐานะดีจึงเป็นผลให้นักเรียนมีโอกาส
เสี่ยงที่จะไม่สนใจเรียนจนเกิดปัญหาการออกกลางคันได้ในที่สุด ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
เอกบุตร อยู่สุข (2549) ที่พบว่า นักเรียนที่ฐานะดีที่มีการนัดเพ่ือนเป็นกลุ่มสังสรรค์จะมีการออก
กลางคันที่สูงเช่นกัน แต่แตกต่างจากการศึกษาของ เชาวรัตน์ เมืองแมน (2552) และจรัญ ยินยอม 
(2552)  ที่พบว่าครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีจะมีอัตราการออกกลางคันสูงกว่าครอบครัวที่มีฐานปานกลาง  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้เห็นได้ว่าการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษามีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้  

1. การที่พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีแนวโน้มในการตัดสินใจออกกลางคันที่น้อย นับว่าเป็น
แนวโน้มที่ดีจึงควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
เพ่ือให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น 

2. การส่งเสริมด้านการอาชีวศึกษาควรเริ่มที่การให้ความส าคัญกับการศึกษาของครอบครัว 
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ส าคัญและมีอิทธิพลสูงที่สุด การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควร
กระตุ้นการเห็นคุณค่าของการอาชีวศึกษาโดยเน้นที่การให้ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
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 บทคัดย่อ 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ของชุมชนต าบลสองคลองอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาพรวม กับ  เพศ  อายุ  ศาสนา  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  สถานภาพในครอบครัว อาชีพ
หลัก รายได้ต่อเดือน  และรายจ่ายต่อเดือน และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวม โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติขั้นพ้ืนฐาน และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า  1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่    มีระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาพรวมในระดับมาก  2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับมาก  3) ระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ 
ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน  และ
รายจ่ายต่อเดือนที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ  4)  ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ในด้านร่างกายและจิตใจ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

85 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were: 1)  to study the knowledge level of 
sufficiency economy in Songklong sub district community, Bangpakong district, 
Chachoengsao province, 2) to study the practice level of sufficiency economy in 
Songklong sub district community, Bangpakong district, Chachoengsao province,  3) to 
study the relationship between overall knowledge level of sufficiency economy and 
gender, age , religion, education level, marriage status, family status, main occupation, 
revenue per month and expenditure per month and 4) to study the relationship 
between practice level of sufficiency economy and overall knowledge level of 
sufficiency economy. This research is quantitative research using a survey research 
method and questionnaire to collect data. The sample size included 384 people.  The 
data were statistically analyzed by using basic statistics and tested by chi-square. 
 The results indicated that 1) most people of the sample group had a high 
overall knowledge level of sufficiency economy, 2) most people of the sample  group  
had a high practice level of sufficiency economy which consisted of body and mind 
practice level, economic  practice  level, social practice  level and environmental 
practice  level,   3) the overall knowledge level of sufficiency economy did not affect 
the gender, age, religion, education level, marriage status, family status, main 
occupation, revenue per month and expenditure per month at the level significant 
0.05. and 4) the practice  level of sufficiency economy  which consisted of body and 
mind practice level, economic practice level, social practice level and environmental 
practice  level did not  affect the overall knowledge  level of sufficiency economy at 
the level significant 0.05. 
 
ค าส าคัญ    

เศรษฐกิจพอเพียง  สองคลอง  ฉะเชิงเทรา   
 

Keywords 
 Sufficiency Economy, Songklong, Bangpakong 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประเทศในการให้ประเทศมีความเจริญเติบโตเป็นหลัก จนกระทั่งในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545 -2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ทางส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท าการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นปรัชญาในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ดังกล่าว   

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นหลักที่ยึดหลักทางสายกลาง โดยจะอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการใช้ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งหลัก
ดังกล่าวจะสามารถน าพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤต ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว สามารถน ามาปฏิบัติได้ไม่ใช่
เฉพาะในหมู่ของคนจนหรือเกษตรกรเท่านั้น  แต่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับบุคคลทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร  และระดับประเทศ    โดยความพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัว จะมุ่งเน้นไปที่การด าเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีความประหยัด รู้จักดูแล
สุขภาพ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในด้านความพอเพียงระดับชุมชน จะมุ่งเน้นไปที่การ
รวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ การรวมกลุ่มอาชีพ  การช่วยดูแลรักษาความสงบและ
ความสะอาด เป็นต้น  ส าหรับความเพียงพอในระดับองค์กร เช่น ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน  จะ
เป็นการมุ่งเน้นในการแสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐาน ของการแบ่งปันเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งลูกค้า  คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน  และส าหรับความพอเพียงใน
ระดับประเทศ จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการบริหารจัดการประเทศ  ซึ่งมีการวางรากฐานให้ประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนจน
เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550)  

จากความส าคัญและประโยชน์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง  ของชุมชนต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   ทั้งนี้เนื่องจากในชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนที่มีอาชีพหลัก ในการท าประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า อาชีพรองคือ รับจ้างการตัดเย็บเสื้อผ้า (องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 2558) ประกอบ
กับผู้วิจัยได้ไปท าโครงการบริการวิชาการโดยไปท าการบรรยายให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชนดังกล่าว  และการไปในครั้งนั้นท าให้ทราบว่าผู้น าของชุมชนได้มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนของชุมชนมีการด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
ผู้น าของชุมชนจะมีการอบรมให้ความรู้การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนของชุมชนอยู่เป็นประจ า   ดังนั้น ในการนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะท าการวิจัย
เพ่ือจะศึกษาถงึระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม กับ  เพศ  อายุ  ศาสนา  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  สถานภาพในครอบครัว อาชีพ
หลัก รายได้ต่อเดือน  และรายจ่ายต่อเดือน  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม ของชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือต้องการทราบว่าประชาชนของชุมชนดังกล่าวจะมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตนเองของชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร 
 2. ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนต าบลสองคลอง 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม กับ  เพศ  
อายุ  ศาสนา  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน  
และรายจ่ายต่อเดือน  เป็นอย่างไร 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต าบลสองคลอง  อ าเภอ
บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม 
กับ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อ
เดือน และรายจ่ายต่อเดือน 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจะใช้กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาที่มีการปรับมาจากงาน 
วิจัยของ  สริญญา อติแพทย์ (2551)ซึ่งมีกรอบการวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
นิยามศัพท์   
 1. ความพอประมาณ หมายถึง การมีชีวิตที่เรียบง่าย   ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การรู้จักแบ่งปัน 
ไม่เอาเปรียบคนอ่ืนและไม่เอาเปรียบสังคม มีความพอใจในการกินอยู่แบบไทยๆ และภูมิใจในการใช้ของ
ใช้แบบพื้นบ้าน (เสรี พงศ์พิศ, 2550) ในงานวิจัยนี้จะใช้ในความหมายของ การมีชีวิตที่เรียบง่าย   ไม่ใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การรู้จักแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบคนอ่ืนและไม่เอาเปรียบสังคม มีความพอใจในการกิน
อยู่แบบไทยๆ และภูมิใจในการใช้ของใช้แบบพื้นบ้าน 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง   การตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ การกินอยู่อย่างมีข้อมูล 
(เสรี พงศ์พิศ, 2550) ในงานวิจัยนี้ใช้ในความหมาย การตัดสินใจต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ การกิน
อยู่อย่างมีข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไป 

เพศ 

อายุ 

ศาสนา 

ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส 

สถานภาพใน

ครอบครัว 

อาชีพหลัก 

รายได้ต่อเดือน 

รายจ่ายต่อเดือน 

ระดับความรู้ของแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านความหมาย 

ด้านองค์ประกอบความ   

พอประมาณ 

ด้านองค์ประกอบความมี

เหตุผล 

ด้านองค์ประกอบความมี

ภูมิคุ้มกันที่ดี 

ด้านองค์ประกอบความ

รอบรู้ 

ด้านองค์ประกอบความมี

คุณธรรม 

ด้านประโยชน์ 

ระดับการ

ปฏิบัติตาม

แนวคิด

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ด้านร่างกาย

และจิตใจ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
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 3. ความมีภูมิคุ้มกันในตัว หมายถึง การมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น (เสรี พงศ์พิศ, 
2550) ในงานวิจัยนี้จะใช้ในความหมายการมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น    
 4. คุณธรรม หมายถึง  ความกตัญญู ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจ มี
ความเกรงกลัวต่อการกระท าความชั่ว (เครือข่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม, 2558) ส าหรับ
ในงานวิจัยนี้จะนิยามคุณธรรมในความหมายของ ความซื่อสัตย์  การมีน้ าใจและมีความเกรงกลัวต่อการ
กระท าความชั่ว 
 5. ความรอบรู้  หมายถึง  ความรู้ในหลักวิชาการต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 6. ประโยชน์  หมายถึง การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ครอบครัวมีเวลาต่อกัน ท าให้เกิด
การลดปัญหาอาชญากรรม  และท าให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชากรในชุมชนต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา มีจ านวนทั้งสิ้น 9,084 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 2558)   
          ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (1973)  ซึ่งจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจ านวนทั้งสิ้น  384  คน 
         เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัย  จะใช้แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งจะมีสามส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลระดับปฏิบัติเกี่ยว 
กับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จะท าการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติ
ความถี่ ค่าร้อยละ 
          สว่นที่ 2 เป็นข้อมูลระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะท าการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ 
          ในด้านของการแปลผลระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง จะก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑ์การแปลผลขององค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
องค์ประกอบด้านความรู้ 

 
จ านวนทั้งหมด (ข้อ) ตอบถูก 

ระดับความรู้มาก (ข้อ) ระดับความรู้น้อย(ข้อ) 
ด้านความหมาย 3 2-3 1 
ด้านความพอประมาณ 4 3-4 1-2 
ด้านความมเีหตผุล 3 2-3 1 
ด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีด ี 4 3-4 1-2 
ด้านความรอบรู ้ 3 2-3 1 
ด้านคุณธรรม 3 2-3 1 
ด้านประโยชน ์ 3 2-3 1 
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ในด้านภาพรวมของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถวิเคราะห์ดังนี้ 
                  ระดับความรู้                                 ตอบถูก 
                    มาก                                             12-23 ข้อ 
                       น้อย                                                    1-11  ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลระดับปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะท าการวิเคราะห์ โดยใช้
ค่าสถิติความถี่  ค่าร้อยละ 
              ในด้านของการแปลผลระดับปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  เกณฑ์การแปลผลขององค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จ านวนทั้งหมด 
(ข้อ) 

ตอบถูก 
ระดับปฏิบัติมาก (ข้อ) ระดับปฏิบัติน้อย(ข้อ) 

ด้านร่างกายและจติใจ 7 4-7 1-3 
ด้านเศรษฐกิจ 10 6-10 1-5 
ด้านสังคม 5 3-5 1-2 
ด้านสิ่งแวดล้อม 7 4-7 1-3 
     
 ส่วนที่ 4  เป็นการทดสอบความสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

1. การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  อายุ  ศาสนา  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  สถานภาพในครอบครัว 
อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน จะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ 

2. การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  ได้แก่ ระดับปฏิบัติด้านร่างกายและจิตใจ   ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม กับ
ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมจะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์คือ   ค่าสถิติ ไคสแควร์ ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
 

𝑥2    =         ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)2

𝐸𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

 
เมื่อ   𝑂𝑖𝑗         =   จ านวนความถี่ของข้อมูลที่มีลักษณะที่ i ของตัวแปร 
                           ที่หนึ่ง และมีลักษณะที่ j ของตัวแปรที่สอง 
        𝐸𝑖𝑗        =   ความถี่หรือจ านวนที่คาดไว้ของลักษณะที่ i ของตัว 
                           แปรทีห่นึ่ง  และมีลักษณะที่ j  ของตัวแปรที่สอง 

r           =   จ านวนลักษณะของตัวแปรที่หนึ่ง 
   c          =    จ านวนลักษณะของตัวแปรที่สอง 
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ผลการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัยนี้สามารถท าการสรุปผลการวิจัยได้เป็น  4 ประเด็น  คือ 1) ระดับความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  3) การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่มี
ต่อ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อ
เดือน  และรายจ่ายต่อเดือน  4) การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อ ระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม  

1) ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ในส่วนของระดับความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ

ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.8 และในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.2 
2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการพิจารณาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   จะท า

การพิจารณาในด้านของร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ  ในด้านสังคม  และในด้านของสิ่งแวดล้อม 
ในด้านร่างกายและจิตใจ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 98.2 และในระดับที่น้อยคิดเป็นร้อยละ 1.8 
ในด้านเศรษฐกิจ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 97.1 

และในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.9 
ในด้านสังคม พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 98.2 

และในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.8 
ในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 96.9 

และในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.1 
 

ตารางท่ี 3 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดับปฏิบัติการด าเนินชีวิต 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับมาก ระดับน้อย รวม 

ด้านร่างกายและจิตใจ 377 (98.2%) 7 (1.8%) 384 (100%) 
ด้านเศรษฐกิจ 373 (97.1%) 11 (2.9%) 384 (100%) 
ด้านสังคม 377 (98.2%) 7 (1.8%) 384 (100%) 
ด้านสิ่งแวดล้อม 372 (96.9) 12 (3.1%) 384 (100%) 
ที่มา : จากการค านวณ 
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3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
     3.1)  การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาพรวมที่มีต่อ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก 
รายได้ต่อเดือน  และรายจ่ายต่อเดือน 

ในการทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม   ที่มีต่อ 
เพศ อายุ ศาสนา  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และ
รายจ่ายต่อเดือน พบว่า ระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ศาสนา  
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยทีค่่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.493, 3.383, 0.356, 5.928, 0.312, 0.105, 4.850, 
2.317 และ 4.030 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมที่มีต่อ 
              สถานภาพส่วนบุคคล 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง รวม 2  P value 

น้อย มาก 
เพศ 

ชาย 10 153 163   
หญิง 10 211 221   
รวม 20 364 384 0.493 0.483 

อายุ 
ต่ ากว่า 40 ปี 4 148 152   
40 ปีขึ้นไป 16 216 232   

รวม 20 364 384 3.383 0.066 
ศาสนา 

พุทธ 18 310 328   
อ่ืนๆ 2 54 56   
รวม 20 364 384 0.356 0.551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

93 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง รวม 2  P value 

น้อย มาก 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 6 42 48   
ประถมศึกษา 6 145 151   

สูงกว่าประถมศึกษา 8 177 185   
รวม 20 364 384 5.928 0.052 

สถานภาพสมรส 
สมรส 11 223 234   
อ่ืน ๆ 9 141 150   
รวม 20 364 384 0.312 0.576 

สถานภาพในครอบครัว 
หัวหน้าครอบครัว / 
คู่สมรสของหัวหน้า 

12 205 217   

ผู้อาศัยและอ่ืนๆ 8 159 167   
รวม 20 364 384 0.105 0.746 

อาชีพหลัก 
เกษตรกรรม 2 52 54   

รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

8 213 221   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
และอ่ืนๆ 

10 99 109   

รวม 20 364 384 4.850  0.088 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 5 110 115   
10,000-15,000  บาท 10 172 182   
15,001-20,000   บาท 2 57 59   

20,001 บาท ขึ้นไป 3 25 28   
รวม 20 364 384 2.317 0.509 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง รวม 2  P value 

น้อย มาก 
รายจ่ายต่อเดือน 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 2 77 79 4.030 0.258 
5,000-10,000  บาท 12 157 169   

10,001-15,000   บาท 4 112 116   
15,001 บาท ขึ้นไป 2 18 20   

รวม 20 364 384   
ที่มา : จากการค านวณ 
 

      3.2)  การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม  

ในการทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อ ระดับ
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม  พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   ในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  โดยมีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.392, 0.622, 0.392 และ 0.245 ตามล าดับ  

 
ตารางที่  5 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิด  

เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม  
 

ระดับความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม 

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวม 2  P 

value 
น้อย มาก 

ด้านร่างกายและจิตใจ 
น้อย 0 20 20   
มาก 7 357 364   
รวม 7 377 384 0.392 0.531 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  
 

ระดับความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม 

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวม 2  P 

value น้อย มาก 

ด้านเศรษฐกิจ 
น้อย 0 20 20   
มาก 11 353 364   
รวม 11 373 384 0.622 0.430 

ด้านสังคม 
น้อย 0 20 20   
มาก 7 357 364   
รวม 7 377 384 0.392 0.531 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
น้อย 1 19 20   
มาก 11 353 364   
รวม 12 372 384 0.245 0.621 

ที่มา : จากการค านวณ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ผลงานวิจัยดังกล่าวมีทั้งส่วนที่สอดคล้องและ 
ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่านอื่น   โดยในส่วนที่สอดคล้องกันนั้น จะมีส่วนที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสริญญา อติแพทย์ (2551) ซึ่งท าการศึกษาการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
คณะท างานแผนชีวิตชุมชน กรณีศึกษาชุมชนขยายผลในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของผู้วิจัย ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากเช่นกัน  และในส่วนของ
ผลงานวิจัยของดวงตา สราญรมย์ (2556) ได้ท าการศึกษาการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนบึงบัว ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับการปฏิบัติที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท้ังสิ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของผู้วิจัย
ที่ท าการศึกษาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน
แล้วแต่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งสิ้นเช่นกัน  ส าหรับผลงานวิจัยในส่วนที่ไม่สอดคล้องกันนั้น 
จะเป็นส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  นั่นคือผลงานวิจัยของสริญญา อติแพทย์  (2551)  
พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กั บระดับปฏิบัติตามแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ  และในด้านสังคม ที่ระดับนัยส าคัญ  0.05  ในส่วนผลงานวิจัย
ของเอ้ืองทิพย์ เกตุกราย  (2551)  ซึ่ งท าการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชน  ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีพบว่า การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนในต าบลคลองพระอุดม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อจ าแนกตามล าดับการศึกษา อายุ อาชีพ แหล่งความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  และในส่วนของผลงานวิจัยของนภาพรรณ วงศ์มณี (2553) ซึ่งท าการศึกษาการน า
แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชน
ทรายทอง ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าการน าแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้โดยรวมแตกต่างไปตามระดับการศึกษา ระดับความรู้ และความเข้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแตกต่างจาก
ผลงานของผู้วิจัย  นั่นคือ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
เพศ  อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว  อาชีพหลัก รายได้ต่อ
เดือน และรายจ่ายต่อเดือน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมไม่แตกต่างกันระหว่าง เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
นอกจากนี้  ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและ
จิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้าน
สังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งสืบเนื่องมาจากผู้น าของชุมชนมีการน าแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตที่เข้มแข็ง   ตลอดจนมีการจัดอบรมความรู้ที่
เกี่ยวกับการน าแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้กับประชาชนใน
ชุมชนต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
ผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    สามารถที่จะน าผลการวิจัยไป

ใช้ในด้านต่างๆ ได้ดังนี้   1) ด้านร่างกายและจิตใจ  อาทิ  การใช้ชีวิตอย่างสมถะ  การไม่ใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหา  2) ในด้านของเศรษฐกิจ  อาทิ การลดค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์   
การหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ในราคาที่เหมาะสมแก่ฐานะ การลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวใน
บ้าน การไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถที่จะจ่าย  3) ในด้านสังคม อาทิ การร่วมกับชุมชนในการ
รวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  การมีส่วนร่วมเสียสละแรงกายในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน การ
คอยเป็นหูเป็นตาดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน   และ 4) ในด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ  การท าเป็น
ตัวอย่างของการน าเศษสิ่งของเหลือใช้น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือลดปริมาณขยะ   การมีส่วนร่วมใน
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การรณรงค์ให้ชุมชนจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพ่ือลดปัญหาขยะล้นเมือง    การมีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้ทั้งในบ้านและชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         ในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถที่จะท าการศึกษาระดับปฏิบัติการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาจจะท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนต่าง ๆ ในอ าเภอเดียวกัน  ก็จะท าให้เห็น
ภาพที่กว้างไกลมากขึ้น นอกจากนี้ก็อาจจะท าการศึกษาโดยการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติอ่ืนๆ เช่น ค่าสถิติ t-
test และค่าสถิติ f-test ก็จะท าให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะท าให้ 
เห็นภาพที่ชัดเจนในหลากหลายมิติมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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http://inno.vru.ac.th/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%258%A2/%E0%B8%AD%20%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7.pdf
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://www.songklong.go.th/index.php?option=comcontent&view=article&id=11&Itemid=59
http://www.songklong.go.th/index.php?option=comcontent&view=article&id=11&Itemid=59
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DESIRED CHARACTERISTICS OF LAW STUDENTS FOR FIELD EXPERENCE INTERNSHIP 
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2 กรรมการบริหารและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิตศิาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร

นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ตามการรับรู้ของนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ 2/2557 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย โดยมีจ านวน 1 ตอนเรียน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 75 คน และผู้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานให้กับนักศึกษา 75 คน รวมแบบสอบถาม
จ านวน 150 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก
นักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานให้กับ
นักศึกษา รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา จ านวน 10 คน โดยวิธีเจาะจง 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพ่ือใช้ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการวิจัย
พบว่า 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย ตามการรับรู้ของนักศึกษา และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย จ าแนกตามผู้ฝึกและนักศึกษา ระดับความคิดเห็นนักศึกษากับความคิดเห็นผู้ฝึกของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
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จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
The purposes of This research were. 1) to study the desired characteristic of 

law students for Field Experience Internship from the perspective of the 
organizations who provides the internship and the interned student themselves. and 
2) to compare the desired characteristics found from the two sample groups using 
the mixed-method, consisting of both qualitative and quantitative methods. A mixed-
method is used in this research to the two sample group. The first is the group of 75 
undergraduates attending Law Program of the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Suan Dusit University and the second is the group of 75 representatives of 
the organizations, both governmental and private, who provide internship program to 
the students. These samplers are requested to fill 150 questionnaires in line with 
means of purposive sampling.  In addition, ten representatives of the organization 
were purposively interviewed. The questionnaire and the interview script are 
developed by researchers. Data analysis includes descriptive and reference statistics. 

Two major findings are as follows: 
1. The desired characteristics of law students for field experience 

internship from the perspective of the interned student and the interning 
organization representatives overall are at the highest level. 

2. The resulting desired characteristics of law students for field 
experience internship in law found from both groups of students and representative 
of organization that students interned at are largely similar. Ethics, morality, legal 
professional ethics, fundamental working skills and legal knowledge are perceived 
equally important for the field experience internship. 
 
ค าส าคัญ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ การฝกึประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
 
Keywords 

Desired Characteristic, Law Student, Field Experience Internship 
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ความส าคัญของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในการจัด
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ 
ผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากท่ีสุดโดยการศึกษาถึงวิธีการสอนและวิธีการเรียนของผู้เรียนใน
รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือนามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้ เรียน ทั้ งนี้ เน้นให้ผู้สอนสามารถน า
กระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24(5) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภท
ต่างๆและมาตรา 30 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
(สมบูรณ์ ตันยะ, 2547) 

โดยที่รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนที่จะ
จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เป็นการจัดให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง ท างานเป็นทีม เป็น
การเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายที่สถานประกอบการ จ านวน 450 ชั่วโมง เป็นการจัดให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานที่เหมาะสม เพ่ือให้
ได้รับความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี และประสบการณ์ในอาชีพ โดยที่นายจ้างต้องการให้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และทางหลักสูตรนิติศาสตร์ก็มีความประสงค์ให้นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกไปท างานจริง ดังนั้น จึงต้องการให้มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

คณะนักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เพ่ือหาแนวทาง
ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
หรือหน่วยงานและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อ
จบการศึกษา 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. การรับรู้ของนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันหรือไม่  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และจ านวน
บุคลากรในหน่วยงานต่างกัน  

2. คุณลักษณะของนักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกัน
หรือไม ่จ าแนกตามอายุที่ คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งงานของผู้ฝึกท่ีต่างกัน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จ าแนกตามการรับรู้ของนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย  

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ศึกษาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษาที่  2/2557 และผู้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณตามสูตรของ 
Yamane (1973) โดยใช้ความคลาดเคลื่อนการก าหนดตัวอย่างที่ระดับ ร้อยละ 5 ค่าความน่าเชื่อมั่นที่ 
ร้อยละ 95 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ซึ่งมีนักศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 
และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 75 คน จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มจากการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling) อยู่ที่ 75/1+75(0.05)2 เท่ากับ 63.157 จึง
ควรเก็บแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 ชุด  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้แบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 75 คน ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 75 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา จ านวน 10 คน  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ  
เว็บไซต์ และงานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         1. สถิติพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม ในทุกๆด้านของข้อมูล 

        2. สถิติ อ้ างอิ งได้ แก่  T-test และการทดสอบ เปรียบ เที ยบรายคู่  (Multiple 
Comparison) โดยวิธี LSD โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความคาดหวังของนักศึกษานิติศาสตร์
ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ใน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ประจ าปี
การศึกษาที่ 2/2557 และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษา รวม
จ านวนทั้งสิ้น 75 คน และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 75 คน และ
ตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 150 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสัดส่วน เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา และ
สัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา โดยผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็นส่วน
ต่างๆ ตามประเด็นวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ  

 
ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามนักศึกษา 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 28 37.33 
หญิง 47 62.67 

รวม 75 100.00 
 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 62.67 และ

เพศชายมีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 2 ความถี่ ร้อยละ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามนักศึกษา 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 ปี 30 40.00 
22 ป ี 42 56.00 
มากกว่า 22 ปี 3 4.00 

รวม 75 100.00 
  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอายุ 
21 ปี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมากกว่า 22 ปี มีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 4.00 
ตามล าดับ  

นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5-3 มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00-2.5 มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
3.00 มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5-2.00 มีจ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่ต าแหน่งงานที่ฝึกงานคือ ผู้ช่วยงาน มีจ านวน 31 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 41.33 อ่ืน ๆ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 นิติกรมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.67 ผู้ช่วยทนายความ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และพนักงาน/ลูกจ้างทั่วไป มีจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 3 ความถี่ ร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 33 42.31 
หญิง 45 57.69 

รวม 78 100.00 
  

โดยที่ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 และเพศชายมีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ตามล าดับ  

ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 ปริญญาโท มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.61 อื่น ๆ 
มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 และต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 
ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานอ่ืน ๆ มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 55.13 หัวหน้างาน/
หัวหน้าแผนก มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ มีจ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.26 เจ้าของกิจการ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 และกรรมการผู้จัดการ มีจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มี
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 ตั้งแต่ 16-20 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตั้งแต่ 
11-15 ปี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ต่ ากว่า 5 ปี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 
ตั้งแต่ 5-10 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 ตามล าดับ ส่วนประเภทของสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ส่วนใหญ่มีประเภทของหน่วยงานราชการ มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 อ่ืน ๆ 
มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 เอกชน มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 และรัฐวิสาหกิจ 
มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ 50 
คน – 100 คน มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ต่ ากว่า 50 คน มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.23 ตั้งแต่ 101-300 คน มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และอ่ืน ๆ มีจ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.54 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตรงกับสาขาวิชา
ที่เรียนมามีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เรียนมา มีจ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.54 ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตามล าดับ และ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในหน่วยงาน 2 -4 เดือน มี
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 91.03 และ1- 2 เดือนมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 ตามล าดับ 

โดยความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม จ าแนกตามนักศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 
4.33,  = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
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วิชาชีพ (µ = 4.57,  = 0.36) และด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (µ = 4.28,  = 
0.41) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 
(µ = 4.15,  = 0.53) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม จ าแนกตามผู้ฝึก โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.35,  
= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (µ = 
4.63,  = 0.33) และด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (µ = 4.29,  = 0.44) มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน (µ = 
4.16,  = 0.57) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4  ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม 
 

ความคาดหวัง/ความเป็นจริง 
นักศึกษา ผู้รับฝึก 

µ  µ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.57 0.36 4.62 0.33 
ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 4.28 0.41 4.29 0.44 
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน 4.15 0.53 4.16 0.56 

รวม 4.33 0.35 4.35 0.39 
 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS T p-value 

ระหว่างกลุ่ม 1.61 3 0.54 1.81 0.15 
ภายในกลุ่ม 44.15 149 0.30 

รวม 45.77 152  
 

ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  

จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS T p-value 

ระหว่างกลุ่ม 0.46 3 0.15 1.11 0.35 
ภายในกลุ่ม 20.57 149 0.14 

รวม 21.03 152  
 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 
 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จ าแนกตามอายุ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งงานของผู้ฝึก จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน และจ าแนกตามจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน และผลการทดสอบความ
แตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย โดยรวม พบว่าอายุที่ต่างกัน คุณวุฒิการศึกษาที่ต่างกัน ต าแหน่งงานของผู้ฝึกที่ต่างกัน 
ประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน และจ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD ซึ่งนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5-2.00 คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.5 
กับ คะแนนเฉลี่ย 2.5-3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม พบว่าระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 
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ส่วนกรณีจ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
ด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และโดยรวม พบว่าประเภทของหน่วยงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายที่มีประเภทของหน่วยงาน ราชการ เอกชน กับอ่ืน ๆ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายโดยรวมพบว่านักศึกษาควรมีความสามารถพ้ืนฐานมีความรู้ทางวิชาชีพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านพุทธิพิสัยที่
ท าให้ได้รับประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในความรู้ มีความสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของจ าเนียร จวงตระกูล (2542) ได้ให้
แนวความคิดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ไว้ว่านักศึกษาควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบเป็นอย่างดี รู้ขั้นตอนและขอบเขตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเอาใจใส่ศึกษาเพ่ิมเติมใน
งานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะสอบถามและขอความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องหากเกิดข้อขัดข้อง
หรือไม่เข้าใจ  
 จากแนวความคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์ที่พึงประสงค์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, 2554) ไว้ว่า นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
ความสามารถในการใช้ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ         
ดนัย เทียนพุฒ (2546) ได้กล่าวไว้ว่าการคัดเลือกคนเป็นการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถทั้ง
วิชาการและวิชาเฉพาะในส่วนที่เป็นประโยชน์กับงาน และ สอดคล้องกับนงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธิ์ 
(2545) 
 ผลการวิจัยคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายตามการรับรู้ของผู้ฝึก  พบว่านักศึกษาฝึกงานในปัจจุบันควรมี
คุณลักษณะในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้าน
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวณา ศิลปารัตน์ (2551) การศึกษา
ความต้องการของผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการน าความรู้มาใช้ในการฝึกงาน ด้านความรู้พ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการฝึกงาน และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้ง 3 ด้านมีความต้องการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยสูงสุด
คือด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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และมีคุณธรรม การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการท างานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  
 น าประเด็นที่ส าคัญจากผลการวิจัยเชิงปริมาณมาอภิปรายผลแยกตามแต่ละด้านของ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย ดังนี้ 
 1.ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่
ระดับมากที่สุดมีประเด็นที่ส าคัญได้แก่ “มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่” “การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและการเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อ่ืน” “การมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน” 
“การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน และการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี”  
 การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและการเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อ่ืน การมีเจตคติที่ดี ต่อหน่วยงานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน และการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็น
คุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนควรมีส าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุขในสังคมและเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลเพ่ือน าไปใช้ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน อีกทั้งเป็นเพราะหลักสูตรนิติศาสตร์
ได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาและมีการด าเนินจัดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาก็ตระหนักได้ดีว่าการมีคุณธรรมจริยธรรมจะ
สามารถท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและประเทศชาติได้อย่างเป็นปรกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2552) และ แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (2558) ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไว้ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถ
จัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนา มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
   2.ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีประเด็นที่ส าคัญได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับ
บุคคลอ่ืน”  “ความสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ”  “การมีระเบียบวินัยในการท างาน” “การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างท างาน” และ “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน” การที่ผลวิจัย
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การให้ความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและมีความสนใจที่พัฒนา
ความรู้ของตนให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ที่การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้นักศึกษาและผู้ฝึกย่อมรับรู้
ร่วมกันได้ว่าหากไม่แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาความรู้ของตน จะท าให้ขาดการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับบทกฎหมายใหม่ๆ และกระบวนการด าเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆ ท าให้เป็นเกิดความไม่
เท่าทันวิทยาการใหม่ๆในวงการวิชาชีพนักกฎหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ (2553) ศึกษา
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คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการหนังสือพิมพ์ตามความคิดเห็นและความต้องการของหัวหน้า
หน่วยงาน คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการหนังสือพิมพ์ ที่หัวหน้าหน่วยงานต้องการ เช่นความรู้เรื่อง
สถานการณ์ปัจจุบัน ความสามารถในการจับประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เป็นต้น อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด ดังนั้นการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาความรู้ของตนให้ทันสมัยเท่าทันกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ จะส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น
และท าให้สามารถประสบผลส าเร็จในการด ารงตนอยู่ในวิชาชีพนักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  
  3.ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่ส าคัญได้แก่ “มีความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น” 
“มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักกฎหมายได้อย่างเหมาะสม”  “สามารถน าความรู้กฎหมายไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกงานได้”  “มีความคล่องแคล่วในการน ากฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน” 
“มีทักษะความรู้กฎหมายของหน่วยงาน” และมีทักษะความรู้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในการฝึกงาน”  ซึ่ง
สอดคล้องกับศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547) ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับมาก 
  การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น การมีความสามารถใน
การวิเคราะห์หลักกฎหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้กฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ฝึกงานได้ มีความคล่องแคล่วในการน ากฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีทักษะความรู้กฎหมาย
ของหน่วยงาน  และมีทักษะความรู้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในการฝึกงาน  
 ที่กล่าวมาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นคุณสมบัติของนักกฎหมาย ซึ่งนักศึกษาและผู้ฝึกได้ให้
การยอมรับเหมือนกันว่าเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วต้องไปประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีบทบาท
ในการรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สินและสิทธิของผู้อ่ืน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นนักกฎหมายทุกคนต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ
ของตนเองเป็นส าคัญ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลการศึกษาท าให้เห็นได้ว่าของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สูงสุดของผู้ใช้บัณฑิต
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของนักกฎหมายที่ดี (Behavioral 
traits) ที่นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งได้แก่ การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การมีเจตคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ดังนั้นจึงควรท าการถ่ายทอดผล
ของการวิจัยไปยังอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตร์เพ่ือให้ปรับการสอนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝัง
ค่านิยมดังกล่าวในนักศึกษานิติศาสตร์ตลอดการเรียนการสอนผ่านทั้งการแทรกค่านิยมดังกล่าวใน
เนื้อหาวิชา กิจกรรมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริม และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของคุณลักษณะทาง
พฤติกรรมดังกล่าวในการท างานในอนาคตอย่างชัดแจ้งต่อนักศึกษา 
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2. ผลการศึกษาท าให้เห็นได้ว่าของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สูงสุดของผู้ใช้บัณฑิต
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้านนอกเหนือจากด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ จะ
เป็นทักษะทางสังคม (Social skill) และทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal skill) เช่น 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับบุคคลอ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  การมี
ระเบียบวินัยในการท างาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างท างาน และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนางาน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรปรับการสอนและกิจกรรมที่เน้นทักษะพัฒนาทางการสังคม
และการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจท าได้โดยการท าการเรียนผ่านกิจกรรมที่ต้องสื่อสารทั้งที่เกี่ยวข้องและ
ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
นอกเหนือไปจากการบรรยายในห้องเรียน และท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของทักษะ
ดังกล่าวในการท างานจริงในอนาคตอย่างชัดแจ้ง 

3. ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่ส าคัญได้แก่ “มีความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น” 
“มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักกฎหมายได้อย่างเหมาะสม”  “สามารถน าความรู้กฎหมายไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกงานได้”  “มีความคล่องแคล่วในการน ากฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน” 
“มีทักษะความรู้กฎหมายของหน่วยงาน” และมีทักษะความรู้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในการฝึกงาน” ดังนี้
จะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้สอนกฎหมายควรมุ่งเน้นการสอนหลักวิชาความรู้และทักษะทางกฎหมายที่
สามารถน าไปปรับใช้จริงในที่ท างานได้ อาทิเช่นทักษะการเขียนในเชิงการใช้งานจริง การแนะแนว
สภาพและวิธีการท างานในสายงานต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมและปรับทัศนะคติให้พร้อม
กับที่ท างาน และมีการท าให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงกฎหมายพิเศษขององค์กรต่างๆ รวมอาจ
รวมถึงการจัดการแนะแนวจากผู้มีประสบการณ์จากสายอาชีพต่างๆอีกด้วย 

4. จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนนิติศาสตร์ควรตระหนักว่าทักษะ
สถานประกอบการวิชาชีพกฎหมายนั้นให้ความส าคัญกับคุณลักษณะทางพฤติกรรมและทักษะทาง
สังคมสูงมากไม่แตกต่างหรืออาจมากกว่าคุณลักษณะด้านความสามารถทางวิชาการ ดังนั้น การมุ่งเน้น
พัฒนาทักษะดังกล่าวนั้นควรเป็นเป้าหมายหลักของการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรในล าดับต้นๆ หาก
การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของการผลิตบัณฑิตของ
สถาบัน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตนิติศาสตร์หลังจากบัณฑิตเข้าสู่
ตลาดแรงงานจริง 

2. ควรท าการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยแยกตาม
ประเภทที่สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาทิเช่น หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย ส านักงาน
กฎหมายเอกชน บริษัทเอกชนทั่วไป เพ่ือทราบความต้องการที่ชัดเจนในเชิงลึกของแต่ละบริบทงาน 

3. ควรท าการศึกษาความเห็นและความต้องการของนักศึกษาหลั กจากผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแล้วว่ามีความต้องการให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดที่เป็นประโยชน์
กับการท างานจริง 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆท่ีลงเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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5. ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาที่ เรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพดังกล่าวนี้ ใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีเคยศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  
3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการส ารวจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านคลองห้า  หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 287 คน ระยะที่ 2 วิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย
กับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจ านวน 10-12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50  ปี  ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  อาชีพข้าราชการหรือพนักงานบริษัท  มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  20,001-30,000  บาท  มีความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิต และรูปแบบการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับมากที่สุด  
 2) อายุ การศึกษา และรายได้ของประชาชนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 3) รูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บ้านเรือนน่าอยู่ การออม 
และการลด ละ เลิกอบายมุข มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ การวิเคราะห์ตนเอง การควบคุม การวางแผนพัฒนาการด าเนินชีวิตและการ
ประสานงาน และ 4) พัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดท ารายงานผลการวิจัยเพ่ือน าข้อมูลคืนกลับ
ไปสู่ชุมชนโดยจัดสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน พิจารณาความ
เป็นไปได้ของผลการวิจัยที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน พร้อมกับพัฒนา
รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ BRASS MODEL 
ประกอบด้วย B – การท าบัญชีในครัวเรือน (B - Book Keeping Services) การลด ละ เลิกอบายมุข 
(R – Reducing Quitting Vices), เกษตรยั่ งยืน (A – Sustainable Agriculture), การออม (S - 
Saving) และบ้านเรือนน่าอยู่ (S - Sung Home) 
 

ABSTRACT 
 The research was aimed 1) to compare the living patterns of people following 
to Philosophy of Economic Sufficiency classifying by personal factors, 2) to study the 
relationship between living patterns of Philosophy of Economic Sufficiency and the 
style of living along with Philosophy of Economic Sufficiency, 3) to develop the living 
patterns following to Philosophy of Economic Sufficiency in case of Baan Klong 5, Moo 
2, Tambol Klong 5, Amphor Klong Luang, Pathum Thani Province. The research was 
divided in 2 periods: the first period was quantitative method research by survey to 
287 people who lived in Baan Klong 5, Moo 2, Tambol Klong 5, Amphor Klong Luang, 
Pathum Thani Province. Next, the second period was qualitative method by conducting 
the focus group of Headman of village, Village Committee, and people for 10-12 in 
total. The research tools were questionnaires and interview forms. Data analysis was 
analyzed through instant program. The statistics that used to analyze data were 
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way ANOVA, and Multiple 
Regression. 
 The result of research were founded that;   
 1) Personal factors mostly were female, age between 41- 50 years, the 
education level under Bachelor degree, single status, occupations in government 
officer or company employee, monthly average income 20,001 - 30,000 Baht, and 
perception on living style and living pattern following to Philosophy of Economic 
Sufficiency were in the highest level.  
 2) The differences of personal factors in terms of age, education and income 
had significantly differences on perception of living style and living pattern following 
to Philosophy of Economic Sufficiency at the level .05.  
 3) The patterns of living following to Philosophy of Economic Sufficiency in 
terms of the sweet home, saving, and the reducing, avoiding, quitting of vices were 
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related to the living style following to Philosophy of Economic Sufficiency in terms of 
self-analysis, controlling, planning on living development and cooperation. And 4) the 
living patterns development following to Philosophy of Economic Sufficiency in case 
study of Baan Klong 5, Moo 2, Tambol Klong 5, Amphor Klong Luang, Pathum Thani 
Province were founded from the data of descriptive statistics and content analysis. The 
report of research result was given back to focus group team: Headman of village, 
Village Committee, and people to reconsider the possibility in applying to real living 
life of and finally was come up with BRASS MODEL that comprised of: B – Book Keeping 
Services, R – Reducing, Avoiding, Quitting of Vices, Sustainable Agriculture, S – Saving, 
and S – Sweet Home.  
 
ค าส าคัญ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนนิชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รปูแบบการ
ด าเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Keywords 
             Philosophy of Economic Sufficiency, The living following to Philosophy of 
Economic Sufficiency, The style of living following to Philosophy of Economic 
Sufficiency 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเกิดความไม่สมดุลขึ้นในหลายมิติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง  ก่อนที่ปัญหาจะ
รุนแรงขึ้น  ความไม่สมดุลเหล่านี้ได้แก่  ความไม่สมดุลด้านการกระจายรายได้  ความไม่สมดุลในการ
ใช้และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความไม่สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบท  
ปัญหาคา่นิยม  คุณธรรม  และศีลธรรมที่เสื่อมลง (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554 )  ความไม่สมดุล
ที่เกิดขึ้นท าให้ฐานรากของสังคมไทยขาดความมั่นคง  เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง  บนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ  การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท  ตระหนักถึงความถูกต้ องตาม
หลักวิชา  ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน กปร. , 2552) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคมไปพร้อม
กัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเชื่อมโยงทุกมิตอิย่างบูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่
ความอยู่ดีมีสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2555) 
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 จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พบปัญหาของชุมชนดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงิน กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านและกู้เงินนอกระบบ 
2) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน สาธารณสุข 3) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน การก าจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพดินเสื่อมโทรมเกิดจากเกษตรกรใช้
สารเคมี และใช้ที่ดินท าการเกษตรต่อเนื่อง 4) ด้านความมั่นคงและความเรียบร้อย พบว่า ขาดการ
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง  และ 5) ด้านการบริหารจัดการ 
พบว่า ในพื้นที่มีกองทุนต่างๆ แต่ขาดการจัดการที่ดี (ศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ ; ประเชิญ กรดนวม, 
2557: สัมภาษณ์)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษา  การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน “หมู่บ้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับเป็นแนวทางให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีเสรีภาพทางการเมือง ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่ประชาชนสนใจ
และมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว ประชาชนรู้จักการประหยัดออม และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้เพ่ือลดรายจ่าย เป็นต้น  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร 
 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร   
 3. การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า 
หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า 
หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ศึกษาทบทวนเอกสาร 
 ด าเนินการศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย web site ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียบเรียง
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. การเตรียมการและลงพื้นที่ 
 เป็นระยะการเตรียมความพร้อม เพ่ือท าการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน ท าความรู้จัก สร้าง
ความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย พร้อมทั้งวางแผนการท างานร่วมกับผู้น าชุมชน 
ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ศึกษาโดยเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 
 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey) ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่บ้านคลองห้า หมู่ที่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 818 คน 
และกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนจ านวน 287 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ได้ทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.7 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.9 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) 
การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression)  
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งสนทนากับผู้น า 
ประชาชนจ านวน 10 -12 คน  มีประเด็นค าถาม (Main Questions) สอบถามเกี่ยวกับบริบทชุมชน 
การด าเนินชีวิตของประชาชน  สภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินชีวิตของประชาชน และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  ใช้ค าถามในการสนทนา
เจาะลึก (Probing Questions) น ามาประมวลค าตอบที่ได้จากการสนทนาโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ขั้นตอนนี้เพ่ือหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน 
 2) จัดท าแผนการพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) ก าหนดกิจกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น า ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลสะท้อนกลับสู่ชุมชน 
 จากการด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอนได้ประมวลข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ได้จัดท ารายงานผลการวิจัย และน าข้อมูลคืนสู่ชุมชนโดย
การประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ก่อนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 น าผลสรุปจากการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน เป็น
แนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
ผลการวิจัย 
             1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1) เปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 145 คน อายุระหว่าง  41-
50  ปี  ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  สถานภาพ อาชีพข้าราชการหรือพนักงานบริษัท  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  20,001-30,000 บาท  ซ่ึงประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิต และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับมากที่สุด  ส่วนอายุ การศึกษา และรายได้ของ
ประชาชนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 รูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บ้านเรือนน่าอยู่ การออม และ
การลด ละ เลิกอบายมุข มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ การวิเคราะห์ตนเอง การควบคุม การวางแผนพัฒนาการด าเนินชีวิตและการ
ประสานงาน 
 3) การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
บ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 พัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
บ้านคลองห้า หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา        
การจัดท ารายงานผลการวิจัยเพ่ือน าข้อมูลคืนกลับไปสู่ชุมชนโดยจัดสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของผลการวิจัยที่จะน าไปประยุกต์ใช้ใน
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การด าเนินชีวิตของประชาชน และน าผลสรุปมาพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ BRASS MODEL ประกอบด้วย B -การท าบัญชีในครับเรือน (B - Book 
Keeping Services) การลด ละ เลิกอบายมุข (R – Reducing Quitting Vices), เกษตรยั่งยืน (A – 
Sustainable Agriculture), การออม (S - Saving) และบ้านเรือนน่าอยู่  (S - Sung Home) โดย
แสดงดังภาพที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “BRASS MODEL” 
 

 2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการสนทนากลุ่มย่อยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน บ้านคลองห้า 
หมู่ 2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สรุปดังนี้ 
 1) การด าเนินชีวิตของประชาชน (1) ด้านความต้องการของตนเอง มีการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหา ก าหนดเป้าหมายในชีวิต รู้ความต้องการของตนเอง มีความตั้งใจด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ศึกษาหาความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมความสามารถและทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ ในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการตรวจสอบ
การใช้เงินสม่ าเสมอ จัดท าบัญชีการใช้จ่ายในครัวเรือน มีการออมทรัพย์ และมีหลักคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิต (3) ด้านการวางแผนในการด าเนินชีวิต สร้างนิสัยในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ลด ละเลิกอบายมุข กิเลสตัณหา (4) ด้านการประสานงาน มีความ

Effeciency 
Economy 

B-Bookkeeping Service 

S-Sung home 

A–Sustainable 
Agriculture 

S-Saving 

R–Reducing 
quitting vices 
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รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชุมชน  (5) มีการติดตามการท างานสอดคล้องกับความ
ต้องการที่วางแผนไว้ 
 2) รูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1) ด้านการท าบัญชีในครัวเรือน 
มีการจัดท าบันทึกรายรับรายจ่ายในครัวเรือน (2) ด้านบ้านเรือนน่าอยู่ ประชาชนดูแลความสะอาด
บ้านตนเอง มีความเอ้ืออาทรกับสมาชิกในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด ารงชีวิตเหมาะสมกับรายได้ และฐานะของ
ครอบครัว รู้จักใช้ และทรัพยากร แหล่งน้ า ต้นไม้อย่างชาญฉลาด (3) ด้านการออม มีการสร้างนิสัยใน
การออมเงิน รู้จักการออมต้นไม้ ออมทรัพยากร ออมสัตว์ และออมกัลยามิตร (4) ด้านเกษตรยั่งยืน ท าการ
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนจ ากัดได้อย่างเหมาะสม แบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วนมีที่อยู่อาศัย  แหล่งน้ า 
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ท าให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมดุล (5) ด้านลด ละ เลิกอบายมุข ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของศาสนา สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
  
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การลดละเลิกอบายมุข  ซึ่งด าเนินชีวิต
ตามแนวทางของศาสนา สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  กชกร  
สุวรรณรัตน์  (2552)  พบว่า  ประชาชนต าบลแม่ทะลน  อ าเภอไชยประการ  จังหวัดเชียงใหม่        
ใช้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการประชาคม
หมู่บ้าน  มีกฎข้อบังคับของหมู่บ้าน  มีการจัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดิน  ดูแลกันเองในกลุ่มๆ ละ
ประมาณ  10-15  หลังคาเรือน  ภายใต้ความผูกพัน  ความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความห่วงใยซึ่งกัน
และกัน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  ญดา  จันทร์สม  (2554)  กล่าวว่า  การด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว  มีการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกแนวคิด  แนวปฏิบัติ
ตามแนวทางศาสนา  คืนความสุขความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว  โดยการลดละเลิกอบายมุข 
 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  บ้านเรือนน่าอยู่ 
ประชาชนดูแลความสะอาดบ้านตนเอง มีความเอ้ืออาทรกับสมาชิกในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด ารงชีวิต
เหมาะสมกับรายได้ และฐานะของครอบครัว รู้จักใช้ และทรัพยากร แหล่งน้ า ต้นไม้อย่างชาญฉลาด 
ส่วนการออม เป็นการสร้างนิสัยในการออมเงิน รู้จักการออมต้นไม้ ออมทรัพยากร ออมสัตว์ และออม
กัลยามิตร  และการลดละเลิกอบายมุข ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา สร้างความ
อบอุ่นให้แก่ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับ
แนวความคิด  ญดา  จันทร์สม  (2554)  กล่าวว่า  การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตท าให้บ้านเรือนน่าอยู่  โดยครอบครัวมีความพอเพียง  ความพอดี    
มีจิตส านึกที่ดี  เอ้ืออาทร  ประนีประนอม  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รู้จักใช้และ
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จัดการทรัพยากรอย่างฉลาด ส่วนการออมเป็นการสร้างนิสัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสู่การสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกัน  และลดละเลิกอบายมุข  เป็นการสร้างจิตส านึกและปฏิบัติตามแนวทางศาสนา 
 3. การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กรณีศึกษาบ้านคลองห้า  หมู่  2  ต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์
เนื้อหา การจัดท ารายงานผลการวิจัยเพ่ือน าข้อมูลคืนกลับไปสู่ชุมชนโดยจัดสนทนากลุ่มย่อยกับ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชน เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของผลการวิจัยที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน และน าผลสรุปมาพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  BRASS  MODEL  ประกอบด้วย  B – การท าบัญชีใน
ครัวเรือน  (Bookkeeping Services),  R – การลดละเลิกอบายมุข  (Reducing  Quitting  Vices), 
A – เกษตรยั่งยืน  (Sustainable Agriculture), S – การออม  (Saving), และ S – บ้านเรือนน่าอยู่  
(Sung  Home) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นวลจันทร์  สระทองทิว  (2552) และญดา จันทร์สม  
(2554)  พบว่า  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าบัญชีครัวเรือน  บันทึกรายรับ -รายจ่ายใน
ครอบครัว  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  แสงระวี  แก้วเมืองฝาง  (2552)  และบุคคลต้นแบบตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า  ประชาชนด าเนินชีวิตยึดหลักคุณธรรม  มีความเมตตา  ช่วยเหลือ
คนป่วยและผู้สูงอายุ  ท าให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  วัชราภรณ์  
วัฒนาข า  (2552)  พบว่า  การพัฒนารูปแบบการเกษตรประชาชนมุ่งเน้นการผลิตอาหารเพ่ือ
ครอบครัวและปลอดภัยเพ่ือการค้า  สอดคล้องผลงานวิจัยของ  ชนันท์ภรณ์  สุสิริเกษมสุข  (2550)  
พบว่า  ชาวบ้านในหมู่บ้านมีนิสัยการออมกับกองทุนต่างๆ  ในชุมชน  ท าให้ไม่ต้องพ่ึงพาเงิน        
นอกระบบเป็นหลักประกันในยามฉุกเฉิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ 
  1) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ น ามาสังเคราะห์เสนอเป็น
รูปแบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบด้วย 
การท าบัญชีครัวเรือน  บ้านเรือนน่าอยู่  การออม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน  ปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนจัดท าบันทึกรายรับรายจ่ายในครัวเรือน  ส่วนบ้านเรือนน่าอยู่  ประชาชนดูแล
บ้านเรือนให้สะอาด น่ามอง น่าอยู่อาศัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แกชุ่มชน  พร้อมกับมีการสร้างนิสัยการออม ได้แก่ การออมเงิน  การออมต้นไม้  และ
การออมสัตว์ 
    2) การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ควรควบคู่กับ
การประยุกตร์ BRASS  MODEL  ประกอบด้วย  B – การท าบัญชีในครัวเรือน  (Bookkeeping Services),  
R – การลดละเลิกอบายมุข  (Reducing  Quitting  Vices), A – เกษตรยั่งยืน  (Sustainable Agriculture), 
S – การออม  (Saving), และ S – บ้านเรือนน่าอยู่  (Sung  Home) ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีวิธีการจัดการ
รายได้แต่ละเดือน โดยยึดความประหยัด ตัดทอนรายจ่ายในทุกๆ วันที่ไม่จ าเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย 
พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองใน
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ครัวเรือน แบ่งให้เพ่ือนบ้านบ้าง เหลือจึงขายไป พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่
อยากใคร่มีเช่นผู้อ่ืน เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ชีวิต โดยจะอยู่ในกิจกรรม “ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า” 
ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น  
ประชาชนในสังคมด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  เพราะทุกคนมีพออยู่พอกิน  เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ซึ่งท าให้สังคมสงบสุข  เกิดความสามัคคีในชุมชนโดยทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ  
ในชุมชนของตนเองได้ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 1) ผู้ที่สนใจอาจน ารูปแบบของการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ  BRASS  MODEL  ในชุมชนเมือง และชุมชน
ชนบท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนด าเนินชีวิตที่ปลอดภัย สามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่ มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเป็นการขยายผลขององค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง 
 2)  ผู้ สนใจอาจใช้การวิจัยกึ่ งทดลอง  โดยการน าแนวทางรูปแบการด าเนินชีวิต               
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่  ได้จากการศึกษามาพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบระดับบุคคล  
ระดับชุมชนในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาใช้ในพ้ืนทดลอง แล้ววัด
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น โดยจัดเก็บข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชากรในพ้ืนที่ 
จากนั้นมีการวัดผลเป็นช่วงๆ ท าให้ทราบถึงประสิทธิผลรูปแบบการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระยะยาว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2) เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามคณะ และ
ประเภทของโรงเรียน และ 3) ศึกษาข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่
ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน จ านวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: ปรัชญาการศึกษา  (2) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: 
จิตวิทยาส าหรับครู และ (3)  สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: การประกันคุณภาพการศึกษา 2) นิสิต
ที่เรียนในคณะต่างกัน และฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน 
มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ข้อเสนอรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตเห็น
ว่าเหมาะสม คือ การจัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสื่อความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การสอนแบบ
สาธิตและปฏิบัติ การคิดค้นสื่อและคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to 1) study essential requirements for 
improvement of learning and teaching arrangement efficiency for teaching and 
vocational Trainees of Srinakharinwirot University, 2) compare essential requirements for 
improvement of learning and teaching arrangement efficiency categorized by faculties and 
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types of schools, and 3) study recommendations for improvement of learning and teaching 
arrangement efficiency of a sample group comprised of 99 fifth-year students from the 5-
year Bachelor of Education Course. A set of Questionnaire on Essential Requirements for 
Improvement of Learning and Teaching Arrangement Efficiency was used as an instrument 
for data collection.  
 The research result found that: 1) the first three essential requirements for 
improvement of learning and teaching arrangement efficiency for teaching and 
vocational Trainees of Srinakharinwirot University are ( 1)  Efficiency on Knowledge 
Standard: Educational Philosophy, ( 2)  Efficiency on Knowledge Standard: Teacher 
Psychology, and (3) Efficiency on Knowledge Standard:  Education Quality Assuance; 
2) teaching trainees from different faculties carrying out teaching and vocational 
Traineeship in different types of schools have significantly different essential 
requirements at the 0.05 level of statistical significance; and 3) appropriate types of 
improvement of learning and teaching arrangement efficiency, as perceived by the 
teaching trainees, include group activities, communicative activities, learning by 
games, demonstrative and practical teaching, and an interesting approach for 
development of communicating means as well as learning and teaching activities. 
 
ค าส าคัญ 
 ความต้องการจ าเป็น สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 
Keywords 
 Needs Assessment, Learning and Teaching Arrangement Efficiency 
 
ความส าคัญของปัญหา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ต้องฝึก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา โดยกรอบภารกิจการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย 1) การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 2) การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 3) การจัดกิจกรรมพัฒนา
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 4) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาผู้เรียน 5) การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและงานบริการของโรงเรียน 6) การศึกษาและบริการชุมชน 7) การท าโครงการ
ทางวิชาการ 8) การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากสถานศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์ 
มศว., 2556)  

ครูเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของไทย จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสามารถ
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ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ ดังพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน แต่
ละมาตรฐานมีความหมายดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้ เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้  

2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผล
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามล าดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และ
ความช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี 

3) มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อด ารงไว้
ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความต้องการจ าเป็นของนิสิตที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู โดยยึดตาม
มาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาที่ก าหนดขึ้นในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และหมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมรรถนะใดบ้างที่มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิต
ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตาม
คณะ และประเภทของโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะพลศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในโรงเรียน จ านวน 696 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน 
จ านวน 99 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ 
(2544) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน  10 โดยสุ่มครอบคลุมนิสิตที่ฝึกประสบการณ์
สอนในโรงเรียน 3 สังกัด คือ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนสาธิต 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ได้แก่ คณะที่นิสิตสังกัด และประเภทโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอนที่ 2 ความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จ านวน 36 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (Dual 
Response) ก าหนดเกณฑ์สภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความนั้นใน 5 ระดับ ดังนี้ 5 
หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับมากที่สุด (คิดเป็น
ร้อยละ 81-100) 4 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเก่ียวกับข้อความในระดับ
มาก (คิดเป็นร้อยละ 61-80) 3 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับ
ข้อความในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 41-60) 2 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพ
ที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับน้อย (คิดเป็นร้อยละ 21-40) และ 1 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควร
จะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับน้อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 0 -20) ส าหรับ
แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้นิสิตเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอน 
 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัย
การศึกษา จ านวน 3 คน ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 
ทุกข้อค าถาม (IOC = 1.00) และค่าความเชื่อมั่นค านวณจากข้อมูลที่เก็บจริงได้เท่ากับ 0.96 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้จัดส่งแบบสอบถามให้นิสิตทุกคน จ านวน 696 คน 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อัตราการตอบกลับเท่ากับ
ร้อยละ 14. 22 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ าเป็น PNImodified  และการทดสอบค่าเอฟ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผลการศึกษาพบว่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้  ข้อย่อยที่  1.2 ปรัชญาการศึกษา  2) สมรรถนะด้าน
มาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.4 จิตวิทยาส าหรับครู และ 3)  สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อย
ที ่1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที ่1 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (n=99) 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน PNImodified ล าดับ  
1. สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ 0.27 -   

1.1. ความเป็นคร ู 0.26 7  
1.2  ปรัชญาการศึกษา 0.47 1  
1.3  ภาษาและวัฒนธรรม 0.27 6  
1.4  จิตวิทยาส าหรับคร ู 0.34 2  
1.5  หลักสูตร 0.30 4  
1.6  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 0.25 8  
1.7  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 0.28 5  
1.8  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 0.21 10  
1.9  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 0.23 9  
1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา 0.33 3  
1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 0.12 11  

2. สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.20 -   
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรจะเป็น และสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอน (n=99) 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

PNImodified 
M S แปลผล M S แปลผล 

1. สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ 4.64 0.50 มากที่สุด 3.65 0.55 มาก 0.27 
1.1. ความเป็นครู 4.74 0.44 มากที่สุด 3.77 0.53 มาก 0.26 

1.1.1 รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ 

4.73 0.51 มากที่สุด 3.43 0.64 มาก 0.38 

1.1.2  แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.69 0.57 มากที่สุด 3.63 0.76 มาก 0.29 

1.1.3  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 

4.72 0.55 มากที่สุด 3.92 0.70 มาก 0.20 

1.1.4  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  4.82 0.41 มากที่สุด 4.08 0.79 มาก 0.18 
1.2  ปรัชญาการศึกษา 4.49 0.61 มาก 3.06 0.75 ปาน

กลาง 
0.47 

1.2.1 ประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.47 0.63 มาก 3.13 0.81 ปาน
กลาง 

0.43 

1.2.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

4.52 0.66 มากที่สุด 3.00 0.83 ปาน
กลาง 

0.51 

1.3  ภาษาและวัฒนธรรม 4.63 0.57 มากที่สุด 3.66 0.76 มาก 0.27 
1.3.1 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

4.64 0.61 มากที่สุด 3.44 0.93 ปาน
กลาง 

0.35 

1.3.2 ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันต ิ

4.62 0.63 มากที่สุด 3.88 0.85 มาก 0.19 

1.4  จิตวิทยาส าหรับครู 4.66 0.58 มากที่สุด 3.47 0.67 ปาน
กลาง 

0.34 

1.4.1 สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรยีนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.66 0.63 มากที่สุด 3.88 0.79 มาก 0.20 

1.4.2 ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

4.67 0.59 มาก 3.06 0.88 ปาน
กลาง 

0.53 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

PNImodified 
M S แปลผล M S แปลผล 

1.5  หลักสูตร 4.45 0.70 มาก 3.43 0.69 มาก 0.30 
1.5.1  วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท า

หลักสตูรได ้
4.45 0.73 มาก 3.01 0.89 ปาน

กลาง 
0.48 

1.5.2  ปฏิบัติการประเมินหลักสตูรและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลกัสูตร 

4.44 0.72 มาก 3.85 0.80 มาก 0.15 

1.6  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 4.69 0.52 มาก
ที่สุด 

3.74 0.79 มาก 0.25 

1.6.1 สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลจริง 

4.67 0.61 มาก
ที่สุด 

3.78 0.94 มาก 0.24 

1.6.2 สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู ้

4.70 0.54 มาก
ที่สุด 

3.73 0.84 มาก 0.26 

1.7  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 4.61 0.65 มาก
ที่สุด 

3.61 0.92 มาก 0.28 

1.7.1 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.60 0.67 มาก
ที่สุด 

3.53 0.99 มาก 0.30 

1.7.2 สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน 

4.63 0.66 มาก
ที่สุด 

3.69 0.98 มาก 0.25 

1.8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

4.63 0.63 มาก
ที่สุด 

3.84 0.81 มาก 0.21 

1.8.1 ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

4.63 0.68 มาก
ที่สุด 

3.75 0.88 มาก 0.23 

1.8.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

4.64 0.63 มาก
ที่สุด 

3.91 0.92 มาก 0.19 

1.9  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.68 0.55 มาก
ที่สุด 

3.82 0.77 มาก 0.23 

1.9.1 สามารถวัดและประเมินผลได้ 4.70 0.56 มาก
ที่สุด 

3.91 0.87 มาก 0.20 

1.9.2 สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

4.66 0.59 มาก
ที่สุด 

3.73 0.82 มาก 0.25 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

PNImodified 
M S แปลผล M S แปลผล 

1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.62 0.58 มากที่สุด 3.48 0.70 ปาน
กลาง 

0.33 

1.10.1 สามารถจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

4.62 0.60 มากที่สุด 3.49 0.72 ปาน
กลาง 

0.32 

1.10.2 สามารถด าเนินการจัดกจิกรรม
ประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรยีนรูไ้ด้ 

4.63 0.62 มากที่สุด 3.47 0.79 ปาน
กลาง 

0.33 

1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.79 0.49 มากที่สุด 4.29 0.72 มาก 0.12 
1.11.1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มี

จิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
4.76 0.58 มากที่สุด 4.27 0.77 มาก 0.11 

1.11.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

4.83 0.48 มากที่สุด 4.31 0.80 มาก 0.12 

2. สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.69 0.47 มากที่สุด 3.90 0.59 มาก 0.20 
2.1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ 
4.64 0.54 มากที่สุด 3.93 0.96 มาก 0.18 

2.2  ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ โดยค านึง
ผลที่จะเกิดแกผู่้เรยีน 

4.73 0.49 มากที่สุด 4.26 0.72 มาก 0.11 

2.3  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4.76 0.48 มากที่สุด 4.10 0.79 มาก 0.16 
2.4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิด้

เกิดผลจริง 
4.68 0.59 มากที่สุด 3.91 0.87 มาก 0.20 

2.5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4.76 0.48 มากที่สุด 3.88 0.82 มาก 0.23 

2.6  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผูเ้รียน 

4.74 0.53 มากที่สุด 3.84 0.87 มาก 0.23 

2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมรีะบบ 

4.60 0.65 มากที่สุด 3.58 0.91 มาก 0.28 

2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรยีน 4.75 0.50 มากที่สุด 4.15 0.80 มาก 0.14 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

PNImodified 
M S แปลผล M S แปลผล 

2.9 ร่วมมอืกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสรา้งสรรค ์ 4.69 0.55 มากที่สุด 3.94 0.94 มาก 0.19 
2.10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์ 4.64 0.60 มากที่สุด 3.54 1.00 มาก 0.31 
2.11 แสวงหาและใช้ข้อมลูขา่วสารในการพัฒนา 4.63 0.62 มากที่สุด 3.83 0.82 มาก 0.21 

2.12 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ในทกุสถานการณ ์ 4.67 0.59 มากที่สุด 3.80 0.80 มาก 0.23 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตาม
คณะ และประเภทของโรงเรียน พบว่า นิสิตที่เรียนในคณะต่างกัน และฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย PNImodified จ าแนกตามคณะ และประเภทโรงเรียน (n=99) 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน คณะ ประเภทโรงเรียน 
F p F p 

1. สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ 1.279 .281 .015 .985 
1.1. ความเป็นคร ู 2.030 .082 .618 .541 
1.2  ปรัชญาการศึกษา .659 .656 .011 .989 
1.3  ภาษาและวัฒนธรรม .884 .495 1.196 .307 
1.4  จิตวิทยาส าหรับคร ู .311 .905 .378 .686 
1.5  หลักสูตร 1.910 .100 .827 .440 
1.6  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 1.253 .291 1.950 .148 
1.7  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 1.301 .270 .174 .841 
1.8  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา .934 .463 .923 .401 
1.9  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1.240 .297 .486 .617 
1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา .984 .432 1.657 .196 
1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1.661 .152 1.399 .252 

2. สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.198 .062 .011 .989 
หมายเหตุ คณะจ าแนกเป็น ศึกษาศาสตร์, สังคมศึกษา, มนุษยศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์ 
 ประเภทโรงเรียนจ าแนกเป็น โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนสาธิต 
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 3. ข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนิสิตฝึกปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน นักเรียนไม่สนใจเรียน ขาดวินัย 
 

“การควบคุมชั้นเรียน ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ดีเท่าที่ควร มีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนบ้าง แต่มีบางส่วนที่ไม่สนใจเรียนเลยค่ะ” 

(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล) 
 

“ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน อาจเพราะคุ้นชินกับการมีพฤติกรรมที่ขาดระเบียบวินัยในชั้น
เรียน เช่น เล่นสมาร์ทโฟน ใส่หูฟัง หันหลังให้อาจารย์ผู้สอน และรับประทานอาหารใน

ห้องเรียน เป็นต้น” 
(นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล) 

 

“นักเรียนบางคนยังไม่สนใจต่อการเรียนการสอนเท่าท่ีควร และสื่อเทคโนโลยียังไม่มีจึงท าให้
เกิดปัญหากับการท าสื่อการสอน” 

(นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนเอกชน) 
 

 “ครูพ่ีเลี้ยงจ ากัดความคิด และบังคับให้สอนในวิธีของเขาจนรู้สึกฝืนตนเอง  ท าให้ในบางครั้งไม่
สามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมชั้นเรียนและการจัดการในชั้นเรียนให้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้” 

(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนสาธิต) 
 

ทั้งนี้รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตเห็นว่าเหมาะสม คือ 
การจัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสื่อความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบัติ การคิดค้นสื่อและคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 

 

“การเล่นเกมที่สอดแทรกไปด้วยเนื้อหาที่เรียน เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบการแข่งขัน หรือการ
ใช้การเสริมแรงทางบวก เพ่ือสร้างความกระตือรือร้นให้นักเรียน เช่น ตราปั๊ม หรือสมุดสะสมดาว” 

(นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล) 
 

“ใช้สื่อให้น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจเด็กโดยสร้างแรงจูงใจ ใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือให้เขาเห็น
ความส าคัญของกิจกรรมครับ” 

(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล) 
 

นอกจากนี้นิสิตบางคนเสนอว่าควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ ์และสังเกตการณ์การสอนจากผู้มีประสบการณ์ 
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อภิปรายผล 
 1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันดับแรก ได้แก่ 
สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.2 ปรัชญาการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นสมรรถนะที่
นิสิตเห็นว่ามีความส าคัญแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสิ่งที่ควรจะเป็น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับค า
กล่าวของส าเริง บุญเรืองรัตน์ (2554) ที่ว่าความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์
จะต้องเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตัวเองให้มีสติปัญญา มีเหตุผล มีความดี มีคุณธรรม มีระเบียบวิจัย กลายเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ ครูอาจารย์ที่สอนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์เคร่งครัดในเรื่องการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี หลักในการจัดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นิสิต
นักศึกษาเรียนในส่วนที่เรียกว่าวิชาศิลปศาสตร์หรือวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่นิสิต ปี 1 
ปี 2 จะต้องเรียนทุกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดให้
นิสิตชั้นปีที่ 2 ต้องเรียนวิชา ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา จ านวน 3(3 -0-6) หน่วยกิต ซึ่ง
เชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย (มหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2553) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนออกแบบให้เป็นบรรยาย 3 ชั่วโมง และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 6 ชั่วโมง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ไม่ลงลึกถึงการประยุกต์ใช้และวิเคราะห์มากเท่าที่ควร 
 2.  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อันดับที่สอง ได้แก่ 
สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.4 จิตวิทยาส าหรับครู ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒก าหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ต้องเรียนวิชา ศษ 241 จิตวิทยาส าหรับครู จ านวน 3(2-2-5) 
หน่วยกิต ลักษณะการจัดการเรียนการสอนออกแบบให้เป็นบรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
จะลงถึงขั้นปฏิบัติ แต่เมื่อนิสิตได้ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจริง ข้อมูลเชิงคุณภาพกลับพบว่านิสิต
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับเสียงสะท้อนมากกว่าปัญหาอื่น ๆ  
 3. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อันดับที่สอง ได้แก่ 
สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดเป็นวิชาเลือกส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนวิชา ศษ 
361 การประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ออกแบบให้ เป็นบรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนิสิตสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต ทั้งยังมีวิชาเลือกหลากหลาย นิสิตส่วนใหญ่จึงไม่ได้เลือกเรียนวิชาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท าให้ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนการสอนวิชา ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา จ านวน 3(3-0-6) 

หน่วยกิต ควรปรับจากการสอนเน้นทฤษฎี เป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ ปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การจัดการเรียนการสอนวิชา ศษ 241 จิตวิทยาส าหรับครู จ านวน 3(2 -2-5) หน่วยกิต 
ควรเน้นการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น และในการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างภาคเรียนหลังจากนิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงไประยะหนึ่งแล้ว ฝ่ายจัด
สัมมนาควรมีช่วงในการบรรยายและ/หรืออบรมปฏิบัติการเสริมเทคนิควิธี  และตอบข้อซักถามของ
นิสิต เกี่ยวกับวิธีให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

3. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสริมให้นิสิตได้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 

บรรณานุกรม 
คณะศึกษาศาสตร์ มศว. (2556). คู่มือวิชา ศษ 591, 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 1, 2. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2553).  มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553).  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข.  (2544).  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม

ส าหรับการวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์. 
ส าเริง บุญเรืองรัตน์. (2554). “ปรัชญาการศึกษาลัทธินิรันดรนิยม,” ใน สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19 
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จังหวัดเลย 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
ใน 5 ด้าน คือ ด้านระบบการจัดท าหนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือ ด้านระบบการส่งหนังสือ ด้าน
ระบบการจัดเก็บหนังสือ และด้านระบบการท าลายหนังสือ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จ านวน 466 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ

ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดขนาดโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการใช้
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 The research aimed 1) to study the state levels of using e-office in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 19 and 2) to compare the state 
levels of using e-office in schools under the Secondary Educational Service Area Office 
19 classified by positions, educational levels, and in five states: school sizes: making 
systems, receiving systems, sending systems, filing systems, and demolishing systems. 
Samples were 466 teachers and educational personnel from the Secondary 
Educational Service Area Office 19. Tools were questionnaires with 0.97 Reliability and 
mean, t-test and F-test were used in statistical analysis. 
 The findings were as follows: 
 1) The overall state levels of using e-office in schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 19 were at a high level. 
 2) The teachers and educational personnel with different positions had the 
states of using e-office indifferently both overall and by item aspects. 

3) The teachers and educational personnel with different educational levels 
had the states of using e-office indifferently both overall and by item aspects. 

4) The teachers and educational personnel from different school size had the 
states of using e-office indifferently both overall and by item aspects. 
 
ค าส าคัญ 

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
 

Keywords 
 Electronic Office Systems (e-Office) 
 
ความส าคัญของปัญหา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2545-2559 มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบายเพ่ือ
ด าเนินการ ข้อ 10 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายให้มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง และทัดเทียมกันทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ประชาชนทุกคนเห็นความส าคัญ 
และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ
เพ่ิมพูนความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ และมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ การพัฒนา
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เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ เป็นการ
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอน การ
ปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการด าเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งตรงตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ เพ่ือให้การด าเนินการระบบบริหารจัดการ
เอกสารด้วยระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและ เกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการเอกสาร ด้วยระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงาน
สารบรรณ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2557) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 ได้ประกาศให้ใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนระบบงานสาร
บรรณ ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบเพ่ือท าความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19, 2557) 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นบุคคลหนึ่งที่ท างานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และเป็นผู้ใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานทุกวันจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยเน้นในเรื่องการน าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในโรงเรียน เพ่ือให้ทราบระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผลการวิจัยจะเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการน าไปใช้ และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการ
ใช้งานของผู้ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นอย่างไร 

2. สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
แตกต่างกันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และ
ขนาดโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 135 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 1,980 คน รวมทั้งสิ้น 2,115 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19, 
2557) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 115 คน 
และครูผู้สอน จ านวน  351 คน รวมทั้งสิ้น 466 คน ได้มาโดยการก าหนดตามตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนในแต่ละอ าเภอ ค านวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละอ าเภอแบ่งชั้นตาม
ขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ชั้น คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) โดย
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน และ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ก าหนด
คะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งสร้างขึ้นตามทฤษฎีการสร้างเครื่องมือของลิเคิร์ท  (บุญชม ศรีสะอาด และ
คณะ, 2551) 

3. การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ระบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือ
ก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์เนื้อหาตามนิยามศัพท์ที่ก าหนด ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการวัด และเขียนข้อ
ค าถามท่ีจะพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 

3. สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด ค านิยามศัพท์และสมมติฐานการวิจัย 
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4. น าแบบสอบถามฉบับร่างและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ 
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ถูกต้อง 

5. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการ
ตรวจสอบ หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวัดตาม
นิยามศัพท์ (Index of Congruence: IC) จากนั้นเลือกค าถามที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, 2540) มาใช้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 - 1.00 

6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try out) กับกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 40 คน หลังจากนั้นน ามาวิ เคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficent Method) ตามวิธีของ 
Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2551) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 

7. ปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

     4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือแนะน าตัว และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถึงผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 

2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม 

3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และผู้วิจัยได้ขอความกรุณาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ 

4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งไปจ านวน 466 ชุด และได้รับคืนจ านวน 466 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 และได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามปรากฏว่าสมบูรณ์ทุก
ฉบับ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป 

     5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่งหน้าที่ ระดับ

การศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยการแจงแจงความถ่ีและ การหาค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยหาค่าเฉลี่ย )X(  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 
2551) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00    หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี  ฉบับท่ี  เดือน ปปีีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

140 

3. เปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตามตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test 

2) เปรียบเทียบระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ของของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test 

3) เปรียบเทียบระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ของของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way 
ANOVA) ใช้สถิติทดสอบ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย ประกอบด้วย 1. การแจกแจงความถ่ี 

(Frequencies) 2. ค่าร้อยละ (Percentage) 3. ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ )X  4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย 1. สถิติทดสอบที  
(t-test) 2. สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจึงท าการ 
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน 

 
ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-

Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย
ภาพรวมและรายด้าน  

 
สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) �̅� S.D.    แปลผล 

1. ด้านระบบการจัดท าหนังสือ 4.03 0.72 มาก 
2. ด้านระบบการรับหนังสือ 4.05 0.57 มาก 
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ 4.41 0.62 มาก 
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ 4.15 0.75 มาก 
5. ด้านระบบท าลายหนังสือ 4.14 0.70 มาก 
                                       โดยรวม 4.08 0.47 มาก 
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 จากตารางที่  1  พบว่า สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.08, S.D. = 0.47) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน ระบบ
การส่งหนังสือ ( x̅ = 4.41, S.D. = 0.62) รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ ( x̅ = 4.15, S.D. = 
0.75)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านระบบการจัดท าหนังสือ ( x̅ = 4.03, S.D. = 0.72) 
 สรุป ด้านระบบการจัดท าหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 มีการใช้โปรแกรมการออกเลขทะเบียนหนังสือ
ราชการผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รองลงมาได้แก่ ข้อ 7 มีการใช้โปรแกรมแสดง
ชื่อผู้ตั้งเรื่องตามข้อมูลผู้ใช้งานในการสร้างบันทึกข้อความ ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมเลือกประเภทของ
หนังสือราชการผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อ 5 มีการใช้
โปรแกรมป้อนชื่อเรื่องของหนังสือราชการเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร ตามล าดับ 
 ด้ านระบบการรับหนั งสื อ  พบว่ า  สภาพการ ใช้ ระบบส านัก งานอิ เล็ กทรอนิกส์                       
(e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 มีการใช้โปรแกรมบันทึกรับหนังสือราชการ
ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมการบันทึก
ทะเบียนเลขที่รับหนังสือราชการ ข้อ 9 มีการใช้โปรแกรม ส่งต่อ เพ่ือส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อ 10 มีการใช้โปรแกรม คืนเรื่อง เพ่ือท าการส่งหนังสือ
กลับให้หน่วยงานที่ส่งมาให้ ตามล าดับ 
 ด้านระบบการส่งหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 10 มีการใช้โปรแกรมระบุหน่วยงานปลายทางเพ่ือท าการส่ ง
หนังสือราชการ รองลงมาได้แก่ ข้อ 6 มีการใช้โปรแกรมเลือกประเภทของหนังสือราชการก่อนท าการ
ส่ง ข้อ 3 มีการใช้โปรแกรมส าหรับท าการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือราชการผ่านระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมสแกนเอกสาร 
เพ่ือท าการสแกนหนังสือราชการส าหรับการส่งออก ตามล าดับ 
 ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก  พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 6 มีการเลือกประเภทแฟ้มข้อมูลเพ่ือจัดเก็บหนังสือราชการผ่าน
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รองลงมาได้แก่ ข้อ 2 มีการเลือกโปรแกรมออกจากระบบ
การจัดเก็บหนังสือราชการผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้ง ข้อ 9 มีการใช้
โปรแกรมบันทึกการส่งทะเบียนจัดเก็บหนังสือราชการไปยังหน่วยจัดเก็บ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ได้แก่ ข้อ 7 มีการระบุระยะเวลาที่จัดเก็บหนังสือราชการผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ตามล าดับ 
 ด้านระบบการท าลายหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 อยู่ในระดับ พิจารณารายข้อ
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พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 10 มีการใช้โปรแกรมส าหรับประมวลผลท าลายหนังสือราชการที่
มีสถานะผ่านการอนุมัติท าลาย รองลงมาได้แก่ ข้อ 2 มีการเลือกโปรแกรมออกจากระบบการท าลาย
หนังสือราชการผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้ง ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมบันทึก
รายการหนังสือขออนุมัติท าลายผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 มีการกรอกรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่โปรแกรมการท าลายหนังสือราชการผ่านระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้ง ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ต่อสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน 

 
ตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

สภาพการใช้ระบบส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

ต าแหน่งหน้าที่ 

t P-values 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
(n=115) (n=351) 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ด้านระบบการจัดท าหนังสือ 4.08 0.69 4.01 0.72 0.87 0.39 
2. ด้านระบบการรับหนังสือ 4.01 0.58 4.06 0.56 0.78 0.44 
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ 4.43 0.61 4.40 0.62 0.48 0.64 
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ 4.20 0.73 4.14 0.76 0.70 0.49 
5. ด้านระบบท าลายหนังสือ 4.21 0.65 4.11 0.71 1.34 0.18 
                           โดยรวม 4.15 0.48 4.06 0.47 1.66 1.00 

 
จากตารางที่  2  พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 19 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  3   ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

สภาพการใช้ระบบส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

ระดับการศึกษา 

t P-values 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
(n=327) (n=139) 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ด้านระบบการจัดท าหนังสือ 4.01 0.73 4.06 0.69 0.72 0.47 
2. ด้านระบบการรับหนังสือ 4.06 0.56 4.03 0.59 0.50 0.62 
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ 4.40 0.63 4.43 0.60 0.49 0.63 
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ 4.12 0.76 4.22 0.73 1.30 0.19 
5. ด้านระบบท าลายหนังสือ 4.13 0.71 4.17 0.68 0.57 0.57 
                           รวมเฉลี่ย 4.07 0.47 4.12 0.48 0.97 0.33 

จากตารางที่  3  พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 19 จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
สภาพการใช้ระบบส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P-

values 
1. ด้านระบบการจัดท าหนังสือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.53 
237.60 
238.14 

3 
462 
465 

0.18 
0.51 

 

0.35 0.79 

2. ด้านระบบการรับหนังสือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.51 
147.46 
148.96 

3 
462 
465 

0.50 
0.32 

 

1.57 0.20 

3. ด้านระบบการส่งหนังสือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.86 
177.83 
178.69 

3 
462 
465 

0.29 
0.39 

 

0.75 0.53 

4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.48 
260.30 
262.78 

3 
462 
465 

0.83 
0.56 

 

1.47 0.22 
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ตารางท่ี  4  (ต่อ)  
 

สภาพการใช้ระบบส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P-

values 
5. ด้านระบบท าลายหนังสือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.64 
225.07 
225.71 

3 
462 
465 

0.21 
0.49 

 

0.43 
 
 

0.73 
 
 

                 โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.21 
102.74 
102.94 

3 
462 
465 

0.07 
0.22 

 

0.31 
 
 

0.82 
 
 

 
จากตารางที่  4  พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 สรุป ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า 
 1) โรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่ทีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ระบบการส่งหนังสือ รองลงมาคือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ ด้านระบบการท าลายหนังสือ ด้าน
ระบบการจัดท าหนังสือและ ด้านระบบการรับหนังสือตามล าดับ 
 2) โรงเรียนขนาดกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านระบบการส่งหนังสือ รางลงมาคือ ด้านระบบการท าลายหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ 
ด้านระบบการรับหนังสือและ ด้านระบบการจัดทกหนังสือตามล าดับ 
 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ระบบการส่งหนังสือ รองลงมาคือ ด้านระบบการท าลายหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ ด้าน
ระบบการรับหนังสือและ ด้านระบบการจัดท าหนังสือตามล าดับ 
 4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุดคือ ด้านระบบการส่งหนังสือ รองลงมาคือ ด้านระบบการท าลายหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บ
หนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือและ ด้านระบบการจัดท าหนังสือตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

1. สภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน ระบบการส่งหนังสือรองลงมา ได้แก่ ด้านระบบจัดเก็บ
หนังสือ ด้านระบบการท าลายหนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้าน
ระบบการจัดท าหนังสือ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดเลขหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตาม
ทะเบียนหนังสือส่งและรับที่ใช้อยู่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2557)  สอดคล้อง
กับผลการวิจัย ของขวัญตา ช่วยมณี (2551) ได้ท าวิจัยเรื่องศักยภาพและความพึงพอใจการใช้ระบบ
ส านักงานอัตโนมัติของบุคลากรหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง พบว่าระดับศักยภาพในการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติของบุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง พบว่าอยู่ในระดับศักยภาพมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คนองเดช พงษ์ประเสริฐ (2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหา
การปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณของก าลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบิน 46  พบว่าสภาพการปฏิบัติหน้าที่
งานสารบรรณของก าลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัน 46 ด้านการจัดท าหนังสือราชการ ด้านการรับส่ง
หนังสือราชการ ด้านการยืมหนังสือราชกา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและ 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทุกคนต้องใช้ ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในการรับส่งหนังสือราชการเป็นประจ าทุกวันตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดเลข
หนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามทะเบียนหนังสือส่งและรับที่ใช้อยู่ (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2557) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐ ศรีแสนปาง 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการติดต่อสื่อสารผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Peters (2002) ได้ศึกษา
บทบาทของหัวหน้าฝ่ายธุรการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดเล็ก และยังส ารวจทัศนคติ
ของผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่มีผลต่อการร่วมมือกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยซึ่งเป็นผู้ตอบแทนสอบถามทั้ง 3 คนมีความคิดเห็นตรงกันอย่างมาก ในเรื่องเกี่ยวกับ
หน้าที่รับผิดชอบของพวกเขา ทั้งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และหน้าที่ที่ชอบปฏิบัติ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี  ฉบับท่ี  เดือน ปปีีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

146 

3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์   (e-Office) 
ท าให้เกิดการเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การ
กระจายสารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทางเสียง และข้อความ 
และลดข้อจ ากัดการติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องสถานที่ และเวลา รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายการด าเนินการ เพ่ิมผลติ
ผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพ่ิมความรับผิดชอบขององค์กร (เกศรา วรนาถจินดา, 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิจิตรา นักท าเกวียน (2554) ได้ศึกษา สภาพปัญหาและการพัฒนางานสาร
บรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปริศนา 
มัชฌิมา และคณะ (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีประสิทธิภาพของ
การใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการใช้ 
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร ผ่านการเขียนและสามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่
อ านวยความสะดวกส าหรับการติดต่อสื่อสาร และเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน สามารถท าให้ผู้ใช้งาน
รับและส่งข่าวสารได้อย่างสะดวกและท าให้เกิดการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเกิดการประสาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม (เกศรา วรนาถจินดา, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปริศนา 
มัชฌิมา และคณะ (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของ
การใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประเสริฐ ศรีแสนปาง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1-7  ผลการวิจัย พบว่า การติดต่อสื่อสารผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยด้านระบบการจัดท าหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ป้อนชื่อเรื่องของของหนังสือราชการเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 
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2. จากผลการวิจัยด้านระบบการรับหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูย่อยของโปรแกรมคืนเรื่อง โดยให้ค าแนะน า
รายบุคคล เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การใช้โปรแกรมคืนเรื่อง เพ่ือท าการส่งหนังสือกลับให้หน่วยงาน
ทีส่่งมาให้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

3. จากผลการวิจัยด้านระบบการส่งหนังสือพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความรู้ความ
เข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ส านักงาน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า มีการใช้โปรแกรมสแกนเอกสาร เพ่ือท าการสแกนหนังสือ
ราชการส าหรับการส่งออก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

4. จากผลการวิจัยด้านการจัดเก็บหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า มีการระบุระยะเวลาที่จัดเก็บหนังสือราชการผ่านระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

5. จากผลการวิจัยด้านระบบการท าลายหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความรู้ ความ
เข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใส่ใจเกี่ ยวกับการกรอกรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่
โปรแกรมการท าลายหนังสือราชการผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า การกรอกรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่โปรแกรมการท าลายหนังสือราชการผ่านระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
2. ควรมีการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
3. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) ใน

โรงเรียน ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
 

บรรณานุกรม 
เกศรา วรนาถจินดา. (2545). เอกสารการสอนชุดวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office      
           Automation Systems)(หน่วยท่ี 1-8). พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
            สุโขทัยธรรมาธิราช. 
ขวัญตา ช่วยมณี. (2551). ศักยภาพและความพึงพอใจการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติของบุคลากร 
           หน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง.  
           วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  
           (คอมพิวเตอร์) บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
คนองเดช พงษ์ประเสริฐ. (2552). แนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณของ 
           ก าลังพลหน่วยข้ึนตรงกองบิน 46.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี  ฉบับท่ี  เดือน ปปีีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

148 

บุญชม ศรีสะอาด และคณะ.  (2551). สถิติเพื่อการวิจัยทางศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ประเสริฐ ศรีแสนปาง. (2551). สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 

ส านักงานอัตโนมัติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1-7. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครราชสีมา. 

ปริศนา มัชฌิมา และคณะ. (2555). พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์  
            (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
            มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที ่7.  

กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
ประสานมิตร. 

วิจิตรา นักท าเกวียน.  (2554).  สภาพปัญหาและการพัฒนางานสารบรรณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสกลนคร. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19. (2557). สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา พุทธศักราช 2557. เอกสารหมายเลข 5/2557 กลุ่มนโยบาลและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2545).  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.  
2545-2559. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2557). ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ. กรุงเทพฯ:  
กระทรวงศึกษาธิการ. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research.  
Activities.Educational and Psychological Measurement. 30(3), pp. 
607-610. 

Peters, Timothy Carl. “A Study of The Role of The Chief Business Officers of Small  
Private Colleges and Universities,” Dissertation Abstracts.  
International. 62(8), 2688 - A; February, 2002. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
GREEN ELECTRICAL ENERGY STRATEGIC-DRIVEN APPROACH FOR  

THE SUSTAINABILITY OF ECO-TOURISM 
 

วราวุธ ศรีแสน อิสระ สุวรรณบล และกฤช จรินโท 
Warawut Srisan Issara Suwanabol and Krit Jarinto 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแบบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสานวิธี ทั้งกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณท าการสังเคราะห์ตัวแปร 
เพ่ือน ามาก าหนดกรอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเสม็ด ตัวแทนจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะเสม็ด และ
ตัวแทนจากชุมชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จ านวน  32 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธี การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจ 
และชุมชนผู้อยู่อาศัย จ านวน 336 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐาน และโปรแกรมสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และน าโมเดล
ที่ค้นพบได้ไปทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จ านวน 105 คน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
จังหวัดตราด ผลการวิจัยปรากฏว่าตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืนโมเดล
สมการโครงสร้างตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ค่า Chi-square (X2) มีค่าเท่ากับ 149.442 ค่า df เท่ากับ 124 ค่าP-value เท่ากับ 0.060 GFI เท่ากับ 0.958 
AGFI เท่ากับ 0.930 CFI เท่ากับ 0.997 และ RMSEA เท่ากับ 0.025 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้
โมเดลตัวแบบในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด คิดเป็นร้อยละ 81.5 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือน าไป
ด าเนินการและพัฒนา   ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
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ABSTRACT 
 This research attempts to study green electrical energy strategic-driven 
approach for the sustainability of eco-tourism, and to study the relationship between 
green electrical energy strategic-driven approach and the sustainability of eco-
tourism. This study is the mixed research study combing both quali tative and 
quantitative study to synchronize variables to determine conceptual framework.  The 
subjects having in-depth interviews in qualitative research process. 32 subjects included 
representatives from government sectors related to the use of electrici ty and tourism 
management in Samed Island, representatives from entrepreneurs and business 
owners in SamedIslandas well as representatives from community residing in Samed 
Island, Rayong Province. The qualitative data and quantitative process were analyzed  
using software program. The questionnaires were distributed to collect quantitative 
data from 336 subjects who were electricity users in Samed Island, Rayong Province 
including government sectors related to the use of electricity and tourism 
management, entrepreneurs and business owners as well as residents in Samed 
Island, Rayong Province. Statistics software program for social sciences was applied 
to find basic statistics as well as Structural Equation Modeling (SEM) and the 
implementation of the discovered model to test the satisfaction from 105 tourists in 
Mu Koh Chang (Chang Islands), Trad Province. The findings reveal that  model of green 
energy strategic-driven approach for the sustainability is a government policy and 
elements of driven energy policy. Structural Equation Modeling (SEM) of green energy 
strategic-driven approach for the sustainability of eco-tourism conformed to the 
empirical data at the good level by considering the values inc luding 149.442 of Chi-
square (X2), 124 of df value, 0.060 of P-value, 0.958 of GFI, 0.930 of AGFEI, 0.997 of CFI, 
and 0.025 of RMSEA. Tourists satisfied with the use of this model in eco-tourism area 
in Mu Koh Chang National Park, Trad Province at the percentage of 81.5. The findings 
of this analysis could be used as a guideline to develop sustainable eco-tourism and 
to operate and develop for further advantage. 
 
ค าส าคัญ 
 ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ความยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
Keywords 
 Model of strategic-driven approach, Green Electrical Energy, Sustainability, 
Eco-tourism 
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ความส าคัญของปัญหา 
 พลังงานมีความส าคัญและเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ความต้องการพลังงานของโลกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2556 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 
2556) พบว่ากว่าร้อยละ 50 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการน าเข้าน้ ามัน   
สูงถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้น้ ามันทั้งหมดภายในประเทศ ปัญหาดังกล่าวท าให้ทั่วโลกให้
ความส าคัญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานเพิ่มมากขึ้นและมีความคิดและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดยการน าแหล่งทรัพยากรจากธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งอาจจะเป็นการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้โดยตรง เช่น พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า หรือ
น าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้มาใช้ทางอ้อม เช่น พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานน้ า และพลังงาน
จากชีวมวล มาพัฒนาประยุกต์ให้เป็นพลังงานที่สามารถน ามาบริโภคได้ เพื่อแก้ปัญหาการหมดไป
ของพลังงานสิ้นเปลือง (Non-renewable Energy) และผลักดันพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ให้เป็นพลังงานหลักใน
อนาคต  
 พลังงานไฟฟ้าสีเขียว (Green Electrical Energy) เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับ
พลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ภาครัฐยังขาดมาตรการ  การ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานสีเขียว รัฐบาล ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
เป็นร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี (กระทรวงพลังงาน, 2554) และเน้นการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่
การวิจัย การผลิต การใช้ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยกลุ่มพลังงานทดแทนที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น ส่วนภาคประชาชนที่เป็นผู้บริโภคควรได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้พลังงาน คือการเข้าถึงและได้ใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในราคา   
ที่เหมาะสม  
 กรณีปัญหากระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของเกาะสมุยและเกาะพะงัน  จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีมีสาเหตุจากสายเคเบิลหลักของระบบไฟฟ้าใต้ดินเส้นใหญ่ขนาด 115 KV (กิโลโวลต์) 
เกิดระเบิด ซึ่งระบบไฟฟ้าดังกล่าวท าหน้าที่จ่ายไฟให้เกาะสมุยและเกาะพะงัน เกิดผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะบนเกาะสมุยต้องใช้น้ ามันปั่นกระแสไฟฟ้าใช้เอง จนท าให้
นักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกการท่องเที่ยวกะทันหันและเดินทางกลับ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2555) 
ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการระบบพลังงานไร้ประสิทธิภาพ หากมีการใช้พลังงาน
สีเขียว ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าที ่เกาะ      
ทั้งสองแห่งก็จะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้พลังงานที่มั่นคง สะอาด และมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับกรณีของเกาะเสม็ดอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ราษฎรบนเกาะเสม็ดส่วนใหญ่ท าอาชีพบริการที่พักนักท่องเที่ยว ด้วยการสร้างบังกะโลหลังกะทัดรัด
หรือการท าร้านอาหาร ซึ่งเดิมต้องใช้เครื่องปั่นไฟท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนค่าน้ ามัน ได้รวมตัวกันยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองเพื่อให้ได้มาเพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บรรพบุรุษเคยอยู่อาศัยบนเกาะและได้ใช้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2549) ชาวเกาะเสม็ดยื่นฟ้องเรื่องระบบสาธารณูปโภค
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และที่ด ินท ากิน เนื ่องจากมีนักท่องเที ่ยวจ านวนมากเดินทางมาท่องเที ่ยวเกาะเสม็ด แต่ระบบ
สาธารณูปโภคไม่ดีระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอเพราะไฟฟ้าจะตกเป็นประจ า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่
เกาะเสม็ดประมาณ 370,000 คน (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2556) ปัจจุบันระบบไฟฟ้ามีบริการตลอด 
24 ชั่วโมงแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ไฟฟ้าจะจ ากัดเวลาในการเปิดปิด และอยู่ในระหว่างการติดตั้ง
ขยายสายส่งระบบไฟฟ้าจากชายฝั่งส าหรับใช้ในเกาะ ซึ่งมีสภาพของสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบต่อ
สภาพเชิงนิเวศ 
 ส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยม ระบบนิเวศของเกาะยังคงสภาพดั้งเดิมที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน (อพท., 2558) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงต้นแบบ Low Carbon Destination ซึ่งเน้นกิจกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพ่ือหาว่ามีตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็น
ข้อเสนอแนะตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งจะท าให้มีการวางแผนส าหรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ส าคัญยิ่งต่อ
ความยั่งยืนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมีตัวแบบเป็นอย่างไร  
และตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวมีความสัมพันธ์กับความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวกับ
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้  ใช้การศึกษาแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์   
เชิงลึกจากแนวค าถาม ( In-depth Interview Guideline) ในการสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
โปรแกรมสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยน าโมเดลที่ได้ตามกรอบแนวคิดใหม่ไปทดสอบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว จ านวน 105 คน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจ และชุมชนผู้อยู่อาศัย จ านวนทั้งสิ ้น  336 คน ส าหรับการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตรง จ านวน 32 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะ
เสม็ด ตัวแทนจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะเสม็ด ตัวแทนจากชุมชนผู้อยู่
อาศัยในพื้นที่เกาะเสม็ด และการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้น
ปัญหามีกระบวนการคิดและล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ได้จากการคิดและการกระท า เพ่ือบอก
ความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน แล้วน าวิธีการดังกล่าวไปทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการวิจัยในพ้ืนที่จริง โดยน าโมเดลที่ได้ตามกรอบแนวคิดใหม่ไปทดสอบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว จ านวน 105 คน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณผ่านโปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) และ
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยจากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 1 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตัวแบบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน 
ล้วนมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: 
IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝงตามตารางที่ 2 พบว่าความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสี
เขียวที ่ยั ่งยืนมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.887 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และได้รับ
อิทธิพลรวมจากนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ
มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.807 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ
0.748 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ของประเทศไทยและต่างประเทศมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยผ่าน
องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืนโดยสัดส่วนความเชื่อถือได้ในตัวแปร
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
ไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืนได้ร้อยละ 87.9 ( 2R = 0.879) องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้า 
สีเขียวที่ยั ่งยืน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ
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ประเทศไทยและต่างประเทศมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.843 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยสัดส่วนความเชื่อถือได้ในตัวแปรองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
ที่ยั ่งยืน ที ่อธิบายได้ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เกี ่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและ
ต่างประเทศได้ร้อยละ 71.0 ( 2R = 0.710) และเมื่อพิจารณาการวัดโมเดลของแต่ละตัวแปรแฝง      
ในโมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า 
 1. โมเดลวัดองค์ประกอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทย
และต่างประเทศ ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 7 ตัวแปรคือ มีนโยบายและแผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน มีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ มีความตระหนักและให้ข้อมูลด้าน
สาธารณะ มีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีการเพ่ิมสัดส่วนเพ่ือใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และมีการส่งเสริม
การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.734-0.845 ( )
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต ( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.538-0.715 ซึ่งทุกค่าแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตมีความตระหนักและให้ข้อมูลด้าน
สาธารณะมีค่าองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าพยากรณ์สูงสุด 
 2. โมเดลวัดองค์ประกอบ องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน 
ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 6 ตัวแปรคือ กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ ความตระหนักด้าน
สาธารณะ การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรม ความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
การสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน และการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.849-0.911 ( ) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต ( 2R ) 
อยู่ระหว่าง 0.720-0.830 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปร
สังเกตความตระหนักด้านสาธารณะมีค่าองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าพยากรณ์สูงสุด  
 3. โมเดลวัดองค์ประกอบความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 
7 ตัวแปร คือ การกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด สร้างความตระหนัก
ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณจัดสรรโดยตรงเพ่ือการอนุรักษ์ มีผลตอบแทนและให้อ านาจกับคน
ในท้องถิ่น เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.837-0.898 ( ) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต 
( 2R ) อยู่ระหว่าง 0.700-0.806 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยตัวแปรสังเกตมีผลตอบแทนและให้อ านาจกับคนในท้องถิ ่นมีค่าองค์ประกอบสูงสุดและมีค่า
พยากรณ์สูงสุด 
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลังปรับโมเดล 

 
ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

X2 p > 0.05 149.442 ผ่านเกณฑ์ 
 X2/ df < 2.00 1.205 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.958 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > 0.90 0.930 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > 0.90 0.997 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.025 ผ่านเกณฑ์ 
 

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หมายเหตุ: ความหมายของสัญลักษณ์ตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณตามตารางภาคผนวกที่ 1 หน้า 15-16 
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ตารางที่ 2 ขนาดอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผลในตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
 

ตัวแปรเหตุ 
ตัวแปรผล 

ECO DRI 
DE IE TE DE IE TE 

POL    0.059  
0.748** 

  0.807**   0.843** -  
0.843** 

 (0.068) (0.061) (0.071) (0.075) - (0.075) 
DRI  0.887** -  0.887** - - - 
  (0.046) - (0.046) - - - 
 2R  = 0.879 2R  = 0.710 

**p < 0.01 
หมายเหตุ: ความหมายของสัญลักษณ์ตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณตามตารางภาคผนวกที่ 2 หน้า 16 
 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามภาพที่ 2 สรุปผล 
การวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ พบว่า ตัวแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ด้าน คือ เป็นพลังงานทดแทนและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีความปลอดภัย
ส าหรับผู้บริโภค สร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวเพื่อให้ประชาชนรับทราบและ
เข้าใจ ส่งเสริมการพัฒนาการน ามาใช้ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนด้านการทดแทนพลังงาน และไม่ท าลาย
ทัศนียภาพหรือสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที ่ยว พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้     
ทุกคนรักและหวงแหนธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการส่งเสริมจาก
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกัน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับนโยบายจากภาครัฐ นักท่องเที่ยวจะได้ไม่เกิดความสับสนและเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
 3. รูปแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า 
พลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบโซล่าร์รูฟท้อปที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพราะเป็นทางเลือกที่สามารถ
พัฒนาต่อเนื่องในด้านการท่องเที่ยว กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ท าให้ธรรมชาติเสียหาย และสามารถ
น าเอาพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในเกาะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พ้ืนที่ติดตั้งไม่บดบังทัศนียภาพและไม่
กระทบต่อระบบนิเวศ โดยก่อนใช้งานจริงให้ผ่านการส ารวจพ้ืนที่อย่างเป็นระบบถูกต้องตามขั้นตอน 
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ 
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 ผู้วิจัยได้น าโมเดลที่ค้นพบได้ไปทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จ านวน 105 คน ที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผ่านโปรแกรมสถิติ  เพ่ือ
สังคมศาสตร์และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถน าไปใช้ได้ คือ การให้ความรู้
ความเข้าใจและฝึกอบรม ได้แก่ สร้างจิตส านึกของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจน
การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ได้แก่  แผนงานผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แผนงานส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณะ และแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณะ ได้แก่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุน 
การลงทุนพลังงานทดแทนในชุมชน และก าหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนการจัดการพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ภาพที่ 2 ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน 
 

 โมเดลที่ค้นพบกับการทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราดความยั่งยืน 
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 1. นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าสีเขียว (Green Government Policy/ Program)
หน่วยงานภาครัฐต้องมีนโยบายและแผนงานเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีการส่งเสริมการ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายทัศนียภาพ
หรือสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยตามแผน AEDP (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP 2012-2021) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อลดการพึ่งพาและการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง
และพลังงานชนิดอื่นที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพ่ือการ
ผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานทดแทนถือเป็นเชื้อเพลิงเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยส าคัญ  
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ (Public Participation Process (PPP)) หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ภายในประเทศ พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถน ากลับมาใช้ได้และมีความปลอดภัย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้อง
กับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีการส่งเสริม รณรงค์ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ทั้งด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 
 3. การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental Education 
and Training) หน่วยงานภาครัฐต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรม มีการส่งเสริมให้ชุมชน  
มีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที ่ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. การสนับสนุนทางด้านแหล่งการเงิน (Professional Support) หน่วยงานภาครัฐต้องมี  
การสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนเพ่ือด าเนินการจากนโยบายภาครัฐ 
และก าหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของมิดิลี ดินเซอร์ 
และอาย (Midilli, Dincer & Ay, 2006) พบว่า กลยุทธ์ของการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบ
จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล จ าเป็นต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีและพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
เพ่ือให้เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากมิดิลี ดินเซอร์ และรอสเซน (Midilli,   
Dincer & Rosen, 2004) ที่ระบุว่า ราคาของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวจะมีราคาที่ถูกก็ต่อเมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในสังคมของประชาชน 
 5. มีความตระหนักและให้ข้อมูลด้านสาธารณะ (Public Information/ Awareness) หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีการส่งเสริม รณรงค์และสร้างเครือข่ายให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญทั้งด้าน   
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557-2561) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010) ที่ได้ก าหนดแผนงานส่งเสริมกลไก
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  
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 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสัมพันธ์ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 1. ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐต้องมีการสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน
โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชน เพ่ือด าเนินการจากนโยบายภาครัฐนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้าสีเขียวสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนและ
ก าหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน  
 2. ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจและ
ฝึกอบรม มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มีการจัดการด้าน 
องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ 
พลังงานจากธรรมชาติ บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและแหล่งก าเนิด หน่วยงานภาครัฐต้องมีนโยบายและแผนงาน
เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศมีการ
ก าหนดนโยบายการจัดการพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายทัศนียภาพ  
มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาสู่ระบบ
และผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะ 
 4. ความยั่งยืนทางด้านสังคม หน่วยงานภาครัฐต้องมีการส่งเสริม รณรงค์และสร้างเครือข่าย
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ทั้งด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โมเดลตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ส่งต่อความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ค้นพบกับการน าไปใช้ในพื้นที่จริงอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 จากผลการศึกษาและวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้โมเดลตัวแบบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 81.5 โดยโมเดล
ของตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่น าไปใช้ในพ้ืนที่ได้จริง โดยจะอภิปรายตามค่าสัมประสิทธิ์ในการท านายตามค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรม การจัดการด้านองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร 
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ และกระบวนการ 
มีส่วนร่วมด้านสาธารณะ 
 1. การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ 
คือ การสร้างจิตส านึกของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในทุก
ภาคส่วนของสังคม ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
ที่มีความส าคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกกับ
ผู้บริโภคในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  และมีการส่งเสริมวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ธิรา อินทร (2556) พบว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้การศึกษาแก่
นักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) พบว่า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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 2. การจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ
นโยบายของรัฐบาลในด้านของสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการปล่อยมลพิษในอากาศการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารที่มีความส าคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ในการวางรากฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื ่อมโยงต้นแบบ Low carbon destination ซึ่งเน้นกิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการสร้างสมดุลการท่องเที่ยวในมิติสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฮอสเซ็น และมาริโนวา (Hossain & Marinova, 2007) พบว่า การน าพลังงานทดแทนไปใช้
ในประเทศบังคลาเทศ โดยพิจารณาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ศักยภาพจากพลังงานท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ 1) มีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 2) มี
ความตระหนักและให้ข้อมูลด้านสาธารณะ 3) มีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ 4) มีการ
เพ่ิมสัดส่วนเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า 5) มีนโยบายและแผนงานเพ่ือผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน 6) มีการก าหนดนโยบายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 7) มี
การส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวมีความส าคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเบญจมาพร อินทผลา (2553) พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน
และสนใจที่จะใช้พลังงานทดแทน ภาครัฐจะต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการผลิต
พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของภูมินทร์ จันทภูมิ (2549) 
พบว่า การใช้พลังงานทดแทนในเขตกรุงเทพมหานคร การให้ความส าคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะกับราคา การให้ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างความตระหนัก  
 4. กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ การส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนา
พลังงานทดแทนในชุมชนและก าหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการ
มีส่วนร่วมด้านสาธารณะมีความส าคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภาครัฐส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานสนับสนุนการลงทุนก าหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน 
สอดคล้องกับแนวคิดของปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (2552) พบว่า นโยบายของรัฐบาลเพ่ือก าหนดให้
ประชาชนสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรง เพ่ือแก้ไขภาวะสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศราพร ไกรยะปักษ์ (2552) พบว่า การน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในชุมชน ประชาชนในชุมชน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของพลังงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษายุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจมีการศึกษาตัวแปร
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวต่อไปได้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การสนับสนุนและการท าความเข้าใจกับประชาชนในการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาร์รูฟท้อป
ส าหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากแผนการผลิตกระแส 
ไฟฟ้าในระยะยาว โดยเฉพาะที่ใช้เชิงพาณิชย์ยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าถ่านหินส าหรับโรงไฟฟ้าในประเทศ 
 2. รัฐควรจัดแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของการก าหนดราคาตาม 
ต้นทุนที่แท้จริง (Feed in Tariff)  
 3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวลดการน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ใช้ท าเป็นไฟแสงสว่างประจ าอาคารหรือไฟถนน รวมทั้งจิตส านึกของประชาชน
ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวในการใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และใช้งานได้อย่างยั่งยืน 
 4. รัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทน มีการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน 
และก าหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้ง ราคาที่จูงใจในการลงทุน 
 5. รัฐควรมีการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบ
ในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานจากธรรมชาติ 
 6. รัฐควรมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง
การพัฒนาสู่ระบบ และผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการส่งเสริมและก ากับดูแลการพัฒนาพลังงานทดแทน 
 7. รัฐควรมีการสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนเพ่ือด าเนินการ
จากนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว แผนงานเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. การส่งเสริมให้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว เป็นแบบที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ พ้ืนที่ติดตั้งต้องไม่บดบังทัศนียภาพ ได้แก่ พลังงานลม พลังงาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะ  
 2. การส่งเสริมให้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว เป็นแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที 
 3. การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมแก่ผู้บริโภคการใช้พลังงานไฟฟ้าการสร้างจิตส านึก
ของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม 
เพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงาน  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาด้านภูมิสังคม ระบบการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
แบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
 2. ควรมีการศึกษาทัศนะของหน่วยงานที่มีต่อยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว โดยแยกแต่ละ
หน่วยงานว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร เพราะการศึกษาแต่ภาพรวมอาจจะมองไม่เห็นถึงปัญหา  
ที่แท้จริง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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 3. ควรมีการศึกษาลักษณะยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ชุมชนต้องการหรือคาดหวัง 
เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับนโยบายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีผลอย่างไรกับความยั่งยืนของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
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ภาคผนวก 
ตารางภาคผนวกที่ 1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงถึงน้ าหนักของความส าคัญหรือ

อิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม 
R2 ค่าที่แสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
p ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
X2 ค่าสถิติไค-สแควร์ 
df องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
GFI ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Goodness of fit) 
AGFI ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วด้วยองศาความเป็นอิสระ 

(Adjusted goodness of fit) 
CFI ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index) 
RMSEA ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (Root mean 

square of approximation) 
POL นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
POLT นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทย 
POLT1 หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายและแผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
POLT2 หน่วยงานภาครัฐมีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะให้กับประชาชน 
POLT3 หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักและให้ข้อมูลด้านสาธารณะให้กับประชาชน 
POLT4 หน่วยงานภาครัฐมีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
POLF นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของต่างประเทศ 
POLF1 หน่วยงานภาครัฐมีการเพิ่มสัดส่วนเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
POLF2 หน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดนโยบายของมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
POLF3 หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ 
DRI องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน 
PUB กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ 
AWA ความตระหนักด้านสาธารณะ 
TRA การให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรม 
CAP ความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
MON การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน 
KNO การจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร 
ECO ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
NAT การกลับคืนสู่สภาพของความเป็นธรรมชาติ 
IMP มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด 
AWE การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
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MOC มีงบประมาณที่จัดสรรโดยตรงเพื่อการอนุรักษ์ 
RES มีผลตอบแทนและให้อ านาจกับประชาชนในท้องถิ่น 
CUL เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น 
DEM ส่งเสริมต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2 รหัสข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

รหัสข้อความ ความหมายของรหัสข้อความ 
MSD ตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
MSD1 การใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ า 
MSD2 ไม่ควรกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
MSD3 ควรมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
MDT ตัวแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
MDT1 ควรเป็นพลังงานทดแทนสามารถน ากลับมาใช้ได้และมีความปลอดภัย 
MDT2 การสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบในการให้ความรู้และมีส่วนร่วม 
MDT3 ไม่ท าลายทัศนียภาพหรือสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
RST 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

RST1 การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
RST2 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
RST3 มีการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
TRE รูปแบบของพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
TRE1 พลังงานลม แสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น 
TRE2 พลังงานจากขยะและพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
TRE3 ประชาชนสามารถเข้าถึงและเลือกใช้งานได้ 
MEK ตัวแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวในเขตวนอุทยานแห่งชาติ เช่นเกาะเสม็ด  
MEK1 พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า 
MEK2 พื้นที่ติดตั้งต้องไม่บดบังทัศนียภาพและไม่กระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  
MEK3 มีการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์และการ

ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประจ าชั้นระดับ
ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเอกชน โรงเรียน
สังกัดมหาวิทยาลัยและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 
839 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามปลายเปิด ได้ตรวจสอบเพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในข้อค าถามให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นน าไปทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ด้านสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์เก่ียวกับค่านิยม 12 ประการให้แก่เด็กปฐมวัย 
ครูประจ าชั้นส่วนใหญ่มิได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็กเป็น
การเฉพาะ ไม่มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ในหัวเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ครูจะบูรณาการค่านิยม
หลัก 12 ประการเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของเด็ก 
 2) ด้านสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยม 12 ประการในเด็กปฐมวัย ครูประจ าชั้นส่วนใหญ่
ประเมินโดยใช้วิธีการสังเกตภาพรวมด้านความประพฤติของเด็ก ครูไม่เข้าใจและไม่สามารถสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ที่ชัดเจน ในการประเมินค่านิยม 12 ประการได ้ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study state and problems of twelve core 
value experience and assessment of preschool teachers. The samples used in this study 
were 839 preschool teachers. The research tool was open ended questionnaire. Then verify 
the research tool by using an Index of Item-Objective Congruence and try out to find the 
confidence with the alpha coefficient of Cronbach. The reliability of the questionnaire was 
0.95. Data were analyzed by content analysis.  
 The research finding were as follows: 
 1) Regarding state and problems of twelve core value experience for 
preschool children. The most of preschool teachers did not teach about the 
experiences of twelve core value in particular. Not learning units on the subject, but 
integrate the core value experience into the activities of daily living. 
 2) Regarding state and problems of twelve core value assessment for 
preschool childhood. The most of preschool teachers assessed the twelve core 
value by observing children’s behavior in their daily life and did not understanding 
and can not created a clearly rubric scoring for assess children’s twelve core value. 
 
ค าส าคัญ 
 การจัดประสบการณ์  การประเมิน  ค่านิยมหลัก 12 ประการ  ครปูฐมวัย 
 
Keywords 
 Experiences, Assessment, Twelve Core Value, Preschool Teachers 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากค าแถลงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน และการประกาศ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการอันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคนไทย ซึ่งประกอบด้วย 1) มี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ  อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี
ต่อผู้ อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้
ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น 
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 11) มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส        
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มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาและ 12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (ส านักโฆษกท าเนียบรัฐบาล, 2557) ซึ่งค่านิยมหลัก 12 ประการนี้
คนไทยควรได้รับการปลูกฝังตั้ งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งเป็นวัยส าคัญส าหรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ 
การปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวนอกจากผ่านการอบรมสั่งสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวแล้ว 
ครูยังเป็นบุคคลส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมส าคัญและครูเป็นรากฐานส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคม
และการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2552)   ที่กล่าวว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญใน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะว่าครูเป็นกลุ่มบุคคลด่านหน้าและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน นอกจากครูจะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเพ่ือปลูกฝัง ค่านิยมที่ครูจ าเป็นต้องท าแล้ว 
ครูยังจ าเป็นต้องด าเนินการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
สิ่งที่จะประเมินควรเป็นทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือคล้ายจริง ดังนั้นวิธีการหรือเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ควรมีวิธีการที่หลากหลายและเน้นการวัดประเมินตามสภาพจริงเพ่ือสามารถวัดความ
ความก้าวหน้าและผลผลิตที่สลับซับซ้อนที่เกิดกับนักเรียนในหลาย ๆ ด้านได้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่ควรใช้
รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่สามารถวัดพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ครบ
ทุกด้าน ซึ่งกรมวิชาการ (2544) ได้สรุปไว้ว่า การวัดและประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินแบบ
บูรณาการ เป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เพราะเป็นการ
ประเมินที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือคล้ายจริง เน้นการพัฒนาและ
ประเมินตนเอง ทั้งความรู้ ความคิด ความรู้สึก สะท้อนออกมาว่าตนได้อะไร รู้สิ่งใด รู้สึกอย่างไร 
ดังนั้นวิธีการประเมินจะไม่วัดและประเมินจากแบบทดสอบเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ซึ่งหากการ
ประเมินผลการเรียนรู้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน
และผู้เรียน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง สามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบด้วยตนเองได้ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เจตคติของผู้เรียนอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังส่งผลให้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลมีค่าความเที่ยงตรง อ านาจจ าแนก ความยากง่าย ความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (อุบล   
หอมชู, 2554) และที่ส าคัญการประเมินผลจากสภาพจริงจะมีความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลในเชิง
คุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะกับเด็กเป็น
รายบุคคลได้ ทั้งนี้การประเมินผลจากสภาพจริงต้องอาศัยกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ผู้สอนจะสามารถประเมินผลงานผู้เรียนได้
อย่างแม่นย า ไม่ล าเอียงและสะท้อนให้เห็นการให้คะแนนอย่างโปร่งใส ชัดเจน และยังให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้น าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์หรือสมรรถภาพที่ส าคัญของมาตรฐานการศึกษาได้ 
(กรมวิชาการ, 2539; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2544; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544; อัญญารัตน์ 
เจริญพฤฒินาถ, 2546 และกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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จากความส าคัญของการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
และความส าคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็กปฐมวัยและวิธีการ
ประเมินที่ครูใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัยเพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้      
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
ส าหรับเด็กปฐมวัยในล าดับต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของ
ครูระดับปฐมวัยเป็นเช่นใด 
 2. สภาพและปัญหาด้านการประเมินค่านิยม 12 ประการในเด็กปฐมวัยของครูระดับ
ปฐมวัยเป็นเช่นใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของครูระดับปฐมวัย 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาด้านการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูระดับปฐมวัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การส ารวจสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 
12 ประการระดับปฐมวัย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
จ านวน 2,176 คน ครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
22 คน ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ านวน 965 คน รวมประชากรทั้งหมด 3,163 คน 

 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว    
ครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้วโดยผู้วิจัย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1992 อ้างถึงใน 
วรรณี แกมเกตุ, 2551) เมื่อทราบขนาดของประชากร และก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
และระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 839 คน โดยแยกเป็น 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ตามสัดส่วนของประชากร ดังแสดงในตารางที่ 1 และท า
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  
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ตารางท่ี 1  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 

จังหวัด ประชากร ตัวอย่าง 
ปทุมธานี 1,324 297 
ปราจีนบุรี 896 269 
สระแก้ว 943 273 

รวม 3,141 839 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)  
 ส่วนที่ 2 สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ระดับปฐมวัยมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 ส่วนที่  3 สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับปฐมวัย           

มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์และการ

ประเมินผลระดับปฐมวัย การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 

2) สร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับปฐมวัย 

3) น าเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงภาษา
ที่ใช้ในข้อค าถาม ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4) น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มครูประจ าชั้นระดับอนุบาลที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.95 

5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในแบบสอบถามอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการ   
เก็บข้อมูลจริง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยส่ง

แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ส าหรับโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองส าหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด ในส่วนที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของครู
ปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มิได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็ก
เป็นการเฉพาะ ไม่มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ในหัวเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ครูจะบูรณาการ
ค่านิยมหลัก 12 ประการเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของเด็ก รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย 
 

ค่านิยม วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

1) การเข้าแถวเคารพธงชาติ  
2) การสวดมนต์หน้าเสาธงและก่อนนอนพักผ่อนตอนกลางวัน 
3) การสอดแทรกค าอธิบายให้รักพระมหากษัตริย์และพระราชินีใน
การจัดประสบการณ์หน่วยวันพ่อและวันแม่ 

2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม   

1) การเล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้เด็กฟัง 
2) การบอกหรือเตือนให้เด็กอดทน รอคอยในการท ากิจกรรมต่างๆ เชน่ 
การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเข้าแถว อดทนต่ออากาศทีร่้อน เป็นต้น 
3) การบอกให้เด็กท่ีมีอายุมากกว่าหรือเรียนอยู่ระดับสูงกว่า ได้แก่ 
อนุบาล 2 หรือ อนุบาล 3 แบ่งปันหรือเสียสละขนม ของเล่น เครื่อง
เล่นให้น้องทานหรือได้เล่นก่อน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 
ค่านิยม วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ 

1) การฝึกหัดให้เด็กช่วยเหลืองานง่าย ๆ ในห้องเรียน เช่น ช่วยเก็บ
ของเล่นของใช้เข้าที่ ช่วยเช็ดโต๊ะ ช่วยท าความสะอาดห้อง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และสอนให้เด็กช่วยเหลืองานบ้านง่าย ๆ เมื่ออยู่
บ้าน เช่น เรียงรองเท้า กรอกน้ าใส่กระบอก เป็นต้น 
2) ครูระบุว่าเรื่องของความกตัญญูเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถท าให้
เกิดได้ในวัยเด็ก และเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรมีบทบาทในการปลูกฝัง
มากกว่าเป็นบทบาทของครู 

4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1) ครูใช้ค าถามในขณะที่จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เช่น การถามค าถาม
ภายหลังเล่านิทานจบ  การใช้ค าถามเพ่ือเด็กเกิดความสงสัย 
2) ครูเปิดโอกาสให้เด็กซักถาม  
3) ครูมอบหมายให้เด็กไปหาค าตอบจากผู้ปกครอง เช่น มดเป็น
แมลงหรือไม่  
4) ปัญหาทีค่รูพบในปัจจุบันคือ เด็กไม่ค่อยสนใจเรียน ขี้เกียจท า
การบ้าน ห่วงเล่น เด็กบางคนติดเกมคอมพิวเตอร์ หรือเกมใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแทบเลต เป็นต้น 

5) รักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยอันงดงาม 

1) ครูสอน บอก และเตือนให้เด็กยกมือไหว้เพ่ือท าความเคารพพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ รวมถึงการไหว้เพ่ือขอบคุณและขอโทษ 
2) ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะโดยการบูรณาการท่าร าไทย
ง่ายๆ ให้เด็ก 
3) ครูจัดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ 
และวันลอยกระทง เป็นต้น 

6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน 

1) ครสูอน บอกให้เด็กเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันของเล่นให้เพ่ือน 
2) ครูเล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระท าท่ีผิดศีลธรรม อาทิ
เช่น การพูดปด การขโมยของผู้อื่น การท าร้าย รังแกผู้อื่น และเล่า
ถึงผลเสียของการกระท าเช่นนั้น พร้อมก าชับให้เด็กพูดความจริง 
เก็บของได้ให้คืนเจ้าของ เล่นกันดี ๆ และให้กระท าแต่ความดี  

7) เข้าใจเรียนรู้การเป็น 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขที่ถูกต้อง 

1) ครูจัดให้มีการเลือกหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าห้อง  
2) โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน หรือประธาน
นักเรียน โดยกิจกรรมนี้ขึน้อยู่กับแนวคิด/นโยบายของผู้บริหาร 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 
ค่านิยม วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

8) มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพ
ผู้ใหญ่ 

1) ครูสอนให้เด็กไหว้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูทุกเช้าเมื่อมาโรงเรียน
และทุกเย็นเมื่อกลับบ้าน 
2) ครบูอก เตือน ก าชับให้เด็ก ๆ เข้าแถวให้เป็นระเบียบ และ
ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน 
3) ครูจัดประสบการณ์ในหน่วยคมนาคม และเตือนให้เด็กเคารพ
กฎจราจร 

9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1) ครจูัดให้เด็กนั่งสมาธิหลังการสวดมนต์ในตอนเช้าและจัดให้นั่ง
สมาธิก่อนการนอนพักผ่อนตอนกลางวัน 

10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อม 
ท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุม้กันท่ีดี   

1) บางโรงเรียนมีนโยบายใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารงานและในการจัดการเรียนการสอน ครูที่อยู่ในโรงเรียน
ดังกล่าวจะจัดหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
โดยเฉพาะ  
2) ครูจัดกิจกรรมการออมเงินให้แก่เด็ก โดยขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการสนับสนุนให้เด็กออมเงินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
 20 บาท 
3) ครูจัดกิจกรรมปลูกผัก และน ามาผักท่ีเด็กช่วยกันปลูกมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking) 

11) มีความเข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

1) ครูเล่านิทานและระบุให้เด็กทราบว่าการกระท าอะไรบ้างที่ 
เป็นบาป เช่น การขโมยของผู้อ่ืน การพูดปด เป็นต้น 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

1) ครจูัดกิจกรรมกีฬาสี และสอน บอกให้เด็กท าหน้าที่ที่ตน
รับผิดชอบให้ดีที่สุดเพ่ือจะได้ท าให้สีของตนเองได้รับชัยชนะในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านการเชียร์ ด้านการแข่งกีฬา ด้านการเดินพาเรด 
เป็นต้น 
2) ครูเตือนให้เด็กระมัดระวังตนเองในการกระท าต่าง ๆ เพื่อไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น เตือนให้เล่นดี ๆ 
ไม่เล่นรุนแรง ไม่ปาของ เป็นต้น 
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2. สภาพและปัญหาด้านการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย พบว่า ครูทุก
คนใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมเด็กเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยการสังเกตพฤติกรรมนี้จะเป็น
การสังเกตในภาพรวม ๆ และเป็นการสังเกตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการจึงไม่ครบทุกด้าน และไม่สามารถระบุเป็นค่าระดับคะแนนที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ครูส่วน
ใหญย่ังไม่เข้าใจและไม่สามารถสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ในการประเมินค่านิยมหลัก 
12 ประการได้ ดังนั้น การประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ค่านิยมหลัก 12 ประการ จึงระบุได้เพียงเด็ก
ท าได้ ท าไม่ได ้เท่านั้น รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย 
 

ค่านิยม วิธีการประเมิน 
1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

1) สังเกตการเข้าแถวเคารพธงชาติ  
2) สังเกตการสวดมนต์หน้าเสาธงและก่อนนอนพักผ่อนตอน
กลางวัน 
3) สังเกตการพูดของเด็กเก่ียวกับพระมหากษัตริย์และพระราชินี 

2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม   

1) สังเกตการฟังนิทานและสังเกตการปฏิบัติตนด้านความซื่อสัตย์
ในชีวิตประจ าวันของเด็ก 
2) สังเกตการอดทน รอคอยในการท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก 
3) สังเกตการแบ่งปันหรือเสียสละขนม ของเล่น เครื่องเล่นของเด็ก 

3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ 

1) สังเกตการช่วยเหลืองานในห้องเรียนของเด็ก 
2) ถามพ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการช่วยเหลืองานบ้าน 

4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1) สังเกตการตอบค าถามของเด็ก 
2) สังเกตการซักถามของเด็ก 
3) สังเกตและตรวจค าตอบที่เด็กหามาได้  

5) รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันงดงาม 

1) สังเกตการไหว้เพ่ือท าความเคารพ ขอบคุณและขอโทษของเด็ก 
2) สังเกตการร าไทยของเด็ก 
3) สังเกตความสนใจและการร่วมมือในกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ  

6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน 

1) สังเกตพฤติกรรมการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันของเด็ก 
2) สังเกตการฟังนิทานและการปฏิบัติตนในการท าความดีของเด็ก  

7) เข้าใจเรียนรู้การเป็น 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขทีถู่กต้อง 

1) สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
2) สังเกตการยอมรับฟังเสียงข้างมาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 
ค่านิยม วิธีการประเมิน 

8) มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพ
ผู้ใหญ่ 

1) สังเกตการไหว้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูอย่างสม่ าเสมอของเด็ก 
2) สังเกตการเข้าแถว และการปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน 
 

9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1) สังเกตการนั่งสมาธิของเด็ก 

10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี   

1) ตรวจสอบยอดเงินที่เด็กออม 
2) สังเกตการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมปลูกผัก และ
กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking) 

11) มีความเข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

1) สังเกตการณต์ั้งใจฟังนิทานของเด็ก 
2) สังเกตพฤติกรรมการท าความดี และไม่กล้าท าความผิด 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

1) สังเกตความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการท าหน้าที่ของเด็ก 
 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมวัย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 
12 ประการระดับปฐมวัย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยส่วน
ใหญ่เห็นความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ไม่ทราบ
ว่าวิธีการจัดประสบการณ์แบบใดที่จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างถาวร ดังนั้นครูส่วนใหญ่จึงไม่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่
เด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง แต่จะสอนสอดแทรกในชีวิตประจ าวันของเด็กและเป็นการสอนที่ไม่เข้าใจ
ความหมายของค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างถ่องแท้ มีครูเพียงส่วนน้อยที่มีโอกาสได้เข้ารับการ
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อบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส่วนใหญ่ครูใช้นิทานในการ
สอนค่านิยมหลักให้แก่เด็กและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่าสอนค่านิยมหลัก 12 ประการไม่ครบ
ทุกประการ เพราะโรงเรียนยังมีกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนที่จ าเป็นต้องเน้นให้เด็กสามารถ
อ่านออกเขียนได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
โรงเรียน อย่างไรก็ตามหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยนั้นควรยึดตามความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กควรได้รับประสบการณ์ตรงได้ลงมือปฏิบัติจริง ประสบการณ์ที่จัด
ให้แก่เด็กควรมีความหลากหลายโดยครูต้องมีการวางแผนการสอนที่ชัดเจน และมีการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542) ซึ่ งครูส่วนใหญ่ ไม่มีการด าเนินกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เด็กไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการที่ชัดเจน 
 ส าหรับการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการนั้น พบว่าครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสังเกต
พฤติกรรม ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมในภาพรวมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ครูขาดการวางแผนการ
ประเมิน ขาดความรู้เกี่ยวกับการตั้งกฎเกณฑ์การให้คะแนน และไม่สามารถน าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษมี ชุมภูธร (2550) ที่ระบุ
ว่าการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นครูมีระดับการปฏิบัติในด้านการวางแผนการประเมิน 
การด าเนินการตามแผนด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ  และด้านการน าผลการประเมินมาพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยการใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ในการประเมินจะเป็นด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  
 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมวัย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่านิยมหลัก 12 ประการ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย แต่ครูระดับปฐมวัยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการแต่ละประเด็น ส่งเสริมให้ครูสามารถหา
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินโดยสามารถออกแบบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินได้ และน าไปใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว น าผลที่ได้มาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความก้าวหน้าในการสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการใน
ตนเองอย่างยั่งยืนสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยในเรื่องของการจัด
ประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการส าหรับเด็กปฐมวัยและการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง 

2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการประเมิน
ตามสภาพจริงและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน  (Scoring Rubrics) เพ่ือใช้ในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์และการประเมินค่านิยม

หลัก 12 ประการในเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการในเด็ก
ปฐมวัยตามสภาพจริง 
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ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้                
ทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้   โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 10 โรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนสุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัด                
การเรียนรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนและก่อนเรียน
ของกลุ่มทดลองด้วยสถิติ t-test for Dependent มีการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน  คะแนน
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ t-test 
for Independent  หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผลการวิจัย พบว่า   
 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ  2) ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 3) ขั้นศึกษากลุ่มย่อย  4) ขั้นสรุป 5) ขั้นพัฒนาการ
น าไปใช้ และ 6) ขั้นประเมินผล   
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการทดลองใช้รูปแบบ             
การจัดการเรียนรู้ พบว่า 
    2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในแต่ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปใน
แนวทางเดียวกัน     
    2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น  มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่านักเรียน
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กลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยในแต่
ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกัน     
    2.3 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับมาก 
    2.4 ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 2.09 อยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The aims of this research were to develop and study the effectiveness of 
learning According to the teaching of mathematics outstanding teachers toward 
mathematics learning achievement sixth grade students. This research and 
development  has taken the learning  management model  of learning the trying out 
the learning management model on the sixth grade students of semester 1, 
academic  year 2014 the number of 10 schools in Pathum Thani  Phranakhon si 
Ayutthaya and Angthong province. The researchers used a random sample Multi - 
state Cluster Random Sampling, in which each school randomly divided into an 
experimental group of 1 classroom and a control group of 1 classroom the 
effectiveness of management style. The data analysis was carried out by comparison 
of average scores of learning According to the teaching of mathematics  outstanding 
teachers toward mathematics learning chievement before-after studying of the 
experimental group by t-test for dependent samples, comparison of average posttest 
scores, average of different scores between experimental group and control one by 
t-test for independent samples, analysis effective index (I.E.) and effect size. The 
results were as follows; 
 1. The instructional process of the developed model consisted of 6 stages; 
1) create interest  2) presented to the whole class lessons 3) team Study 4) conclude  
5) the development, implementation, and  6) evaluate.  
 2. The results of effectiveness evaluation of the model revealed as follows:  
     2.1 The experimental group students had the average point of posttest 
higher than pretest by statistic significance at 0.05level, in each school the results go 
to the same direction. 
    2.2 The experimental group students who used the learning According                
to the teaching of mathematics outstanding teachers had more developed than that 
of the control one by statistic significance at 0.05 level, in each school the results go 
to the same direction. 
 2.3 Effectiveness Index form of learning is equal 0.59 in the high level. 
 2.4 Effect size model of learning is equal to 2.09 in the large effect. 
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ค าส าคัญ 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 
Keywords 
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ความส าคัญของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้คณิตศาสตร์  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา แต่จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่
เป็นที่น่าพอใจ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ท าการวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จากคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน พบว่า วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 53.38 คะแนน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาอยู่ที่ 52.20 
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับท้าย คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 36.09 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
34.03 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ 33.83 คะแนนซึ่งจะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าสุด 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, 2556) ทั้งนี้ จะพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 , 
2553 และปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในวิชาคณิตศาสตร์ได้
คะแนน 35.88, 34.85 และ 52.40 ตามล าดับ  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, 
2556) 

สาเหตุที่นักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์ สรุปได้ 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1) ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้ และ 2) ปัญหาด้านตัวนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
วิธีสอนของครูผู้สอน ยังเน้นวิธีสอนแบบบรรยาย กิจกรรมไม่หลากหลาย ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นครูเป็นศูนย์กลางและให้ความส าคัญกับความรู้ความจ ามากกว่าระบบการคิดการแก้ปัญหามีวิธีการที่
แน่นอนวิธีเดียว ซึ่งลักษณะของโจทย์ปัญหาเป็นการฝึกใช้สูตรและฝึกการท าตามขั้นตอน ยังไม่เน้น
กระบวนการคิด ขาดการฝึกเพ่ือให้นักเรียนหาข้อสรุปบทเรียนด้วยตนเอง (วิสุทธิ์ คงกัลป์, 2550; สมวงษ์ 
แปลงประสพโชค, สมเดช บุญประจักษ์, และจรรยา ภูอุดม, 2551) และ 2) ปัญหาด้านตัวนักเรียน ได้แก่ 
นักเรียนไม่ชอบคิดไม่ชอบแก้ปัญหา  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ยังไม่
ประสบความส าเร็จในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดค านวณ  และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดไว้ในหมวดของแนวการจัดการศึกษาว่า ให้สถานศึกษา
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  ซึ่ง
คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ผู้สอนควรพัฒนาทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ตามเนื้อหาวิชา จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตนได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว              
การสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ร่วมกันสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา ประจ าปีการศึกษา 2553 
และ ปีการศึกษา 2554 ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
อ่างทอง โดยมีรายชื่อที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส าหรับการด าเนินการพัฒนาครูของประเทศชาติต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และ
มีข้ันตอนการสอนอย่างไร 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ
ปกติได้หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา  โดยมีการวิจัย (R) และการพัฒนา 
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(D) รวมทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (R1) 2) การ
จัดท ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง (D1) 3) การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ (R2) 4) การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้  และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฉบับร่าง (D2) 5) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง (R3) 6) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ (D3) 7) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (R 4)  และ  8) การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (D4)  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยไปแล้ว ในขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 6 แล้วในปีการศึกษา 2556  
โดยใช้ชื่อเรื่องศึกษาวิจัยว่า“การศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน และพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง” (สุวรรณา จุ้ยทอง, 2557) ส าหรับในการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่ 7 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (R4) และขั้นตอนที่ 8              
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (D4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 7 (R4)การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

การด าเนินการขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 27 ชั่วโมง หลังจากนั้นประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียน หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 15,945  คน 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 4 โรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2  จ านวน 4 
โรงเรียน  รวมทั้งหมดจ านวน 10 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งใน             
แต่ละโรงเรียนสุ่มแบบกลุ่ม  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 ห้องเรียน และสุ่มเป็นกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม  
 การจัดกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม 
             ได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2  ทดลองกับโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 ห้องเรียน  เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนผู้วิจัยจัดกลุ่มทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบปกต ิ
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 เครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยจัดท ารูปเล่มแบบฝึกคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น   
เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มทดลองทุกคนได้ฝึกการคิดค านวณและการแก้โจทย์ปัญหา จ านวน 400 เล่ม 
 2. จัดท าแบบทดสอบ 2 ฉบับ ฉบับละ จ านวน 400 เล่ม ดังนี้ 
                 2.1 ฉบับที่ 1 (แบบเลือกตอบ) จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง                
.21- .63  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง .20 - .62 และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .93  
                 2.2 ฉบับที่  2 (แบบแสดงวิธีท า) จ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง                 
.53 - .63  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง .71 - .79 และมีค่าความเชื่อม่ันฉบับ เท่ากับ .97   
 3. จัดท ารูปเล่มคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งรวมแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 25 แผน 
จ านวน 12 เล่ม  ผู้วิจัยจะให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มทดลองทุกคน 
 การด าเนินการทดลอง  
 การด าเนินการทดลอง 10 โรงเรียน มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
    1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการทดลอง 10 โรงเรียน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวม โดย
ผู้วิจัยติดต่อครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ในโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์   เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมนัดหมายวันและเวลาเพ่ือผู้วิจัยน าเครื่องมือการวิจัยไปให้              
ที่โรงเรียน และอธิบายชี้แจงการด าเนินการทดลองในครั้งนี้ โดยให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้สอน  

   2. การทดลองเริ่มในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง                  
ทั้ง 10 โรงเรียน  ใช้เวลาทดลอง 27 วัน (รวมสอบก่อน-สอบหลัง) วันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีแผนการจัด       
การเรียนรู้จ านวน 25 แผน ในแต่ละแผนใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับ                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เป็นผู้ด าเนินการสอนเองทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม  
 3. ผู้วิจัยได้ท าการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนก่อนน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน ไปทดลองใช้ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 4. ก่อนการทดลอง ครูผู้สอนทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 โรงเรียน ท าการทดสอบ
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้แบบทดสอบฉบับที่ 1(แบบเลือกตอบ) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ และฉบับที่ 2 (แบบแสดงวิธีท า) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 5. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน จ านวน 10 โรงเรียน               
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ด าเนินการสอนทั้งสองกลุ่มโดยใช้เนื้อหาที่สอนอย่างเดียวกัน  แต่วิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างกันดังนี้ 
   5.1 กลุ่มทดลอง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
การสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดลองสอนช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2557 ใช้เวลาสอน 27 
ชั่วโมง (รวมสอบก่อน-สอบหลัง) 
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  5.2 กลุ่มควบคุม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบปกติ  ทดลองสอนช่วงเดือน 
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2557 ในการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้   ในคู่มือสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการใช้เวลาสอน 27 ชั่วโมง (รวมสอบก่อน-สอบหลัง) 
  5.3 ผู้วิจัยได้นิเทศติดตามระหว่างท าการการทดลองเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้การทดลอง
ด าเนินการไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ทั้ง 10 โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
  5.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ครูผู้สอนต้องทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบฉบับที่ 1(แบบเลือกตอบ) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และ ฉบับที่  2                  
(แบบแสดงวิธีท า) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียนในการด าเนินการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแผนการท าวิจัยแบบ  Pretest – 
Posttest Control-Group Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) ซึ่งเป็นแผนการท า
วิจัยเพ่ือให้ได้ค าตอบของการวิจัยตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ เป็นการ
ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา เป็นการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการวิจัย นอกจากนี้ยังลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดข้ึนในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 
           การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการดังนี้ 
 1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง  โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test for Dependent)   

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียน               
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test for Independent)  

4. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใช้สูตรของฮอฟแลนด์ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2546 อ้างอิงจาก Hofland) แปลความหมายของค่าดัชนีประสิทธิผลโดยเทียบกับเกณฑ์
ค่าดัชนีประสิทธิผลที่ .50 ซึ่งเป็นการเพ่ิมที่อยู่ในระดับมาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)  
          5. หาค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู (Effect Size) โดยใช้สูตรของกลาส
(Glass, 1981) ซึ่งแปลความหมายได้ดังนี ้(สุชาดา  บวรกิติวงศ์, 2548) 
           ค่ามากกว่า 0.40 แปลว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Large Effect)   
           ค่าระหว่าง 0.25-0.40 แปลว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Medium Effect )   
           ค่าน้อยกว่า 0.25 แปลว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (Small Effect)   
          เกณฑ์ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้    

1. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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2. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 

3. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีมากกว่า 0.50   
4. ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีค่ามากกว่า 0.40  

ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (D4) 
 การด าเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุง
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มทดลองทั้ง 10 โรงเรียน หลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผลการพัฒนาท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดี เด่น  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับสมบูรณ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยในระยะที่ 1 มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 25 แผน  ได้ปรับเวลาเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-23 ใช้เวลาเรียน 
23 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24-25 ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยได้น าวิธีสอน เทคนิค

ตัวแปรต้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น     
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบปกติ 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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การสอนมาสร้างเป็นรูปแบบโดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนการสอน 
การประเมินรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) หลักการ     
   1.1) การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ เป็นขั้นตอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 
   1.2) การให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามล าดับขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา     
   1.3) การให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนกลุ่มย่อย (Team Study) ศึกษาสถานการณ์โจทย์การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม โจทย์
ปัญหาจากแบบฝึกคณิตศาสตร์ แล้วร่วมกันคิดค านวณหาค าตอบและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผน
การแก้ปัญหา 3) ขั้นด าเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจสอบผล  โดยครูผู้สอนมีบทบาทให้ค าปรึกษา
แนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ และให้ก าลังใจโดยการเสริมแรงเมื่อ
เห็นว่าผู้เรียนด าเนินการคิดค านวณและด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง  มีการยกย่องเมื่อท าแบบ
ฝึกคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มย่อยท าถูก 
 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 3) ขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ   
  1.1)  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสอนแต่ละชั่วโมง 
  1.2)  ทบทวนความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับสอนเนื้อหาใหม่   
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด
ค านวณและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1)  เสนอสถานการณ์ปัญหา อาจเป็นโจทย์การคิดค านวณ หรือโจทย์ปัญหาทศนิยม 
เพ่ือร่วมกันคิดค านวณหรือแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม โดยใช้ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของ Polya (1957) มี 4 ขั้นตอน                            
  2.2) นักเรียนช่วยกันแสดงการคิดค านวณหรือแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ ถ้าเป็นโจทย์
ปัญหาทศนิยม นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของ Polya (1957) มี 4 ขั้นตอน    
  2.3) ครูย้ าแนวคิด และมโนมติโดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกิจกรรมรูปธรรม  ไปสู่กึ่ง
รูปธรรมและสัญลักษณ ์
 ขั้นตอนที่  3 ขั้นศึกษากลุ่มย่อยการเรียนกลุ่มย่อย (Team Study) ซึ่ งจัดกลุ่มคละ
ความสามารถ โดยมีกิจกรรมดังนี้   
  3.1) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ปัญหาจากแบบฝึกคณิตศาสตร์ แล้วร่วมกันคิด
ค านวณและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์  โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ Polya (1957) มี 4 
ขั้นตอน   
  3.2) นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล  แต่สามารถปรึกษากันได้ 
  3.3) ฝึกทักษะการคิดค านวณ หรือการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมจากแบบฝึกคณิตศาสตร์ 
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 ขั้นตอนที่ 4 สรุป        
  4.1) ให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนน าเสนอผลงานกลุ่ม 
  4.2) สุ่มกลุ่มเสนอผลงาน 
  4.3) ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปผลงานของนักเรียน 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นพัฒนาการน าไปใช้เป็นขั้นท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหรือชิ้นงานเกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียน 
 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลเป็นการทดสอบย่อยหลังสิ้นสุดกระบวนการ โดยให้นักเรียน
ทดสอบเป็นรายบุคคล 
 2. จากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ 10 โรงเรียน พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิผล  ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยประเมินจากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ค่าดัชนีประสิทธิผลและ
ค่าขนาดอิทธิพล มีผลสรุปดังนี้ 
  2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ฉบับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใน
แต่ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกัน 
        2.1.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ฉบับ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในแต่ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปใน
แนวทางเดียวกัน     
       2.1.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 1 แบบเลือกตอบ) เท่ากับ 0.59 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
0.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.60 แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผล   อยู่ในระดับมาก 
       2.1.3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2 แบบแสดงวิธีท า) เท่ากับ 0.58 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
0.58 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.98 แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผล  อยู่ในระดับมาก 
      2.1.4 ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 2.09 แสดงว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นนี้มีค่าขนาดอิทธิพลในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ พัฒนาจาก
วิธีสอน เทคนิคการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น รวมถึงการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการสอนคณิตศาสตร์  มาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม หลักการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้จากการสังเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นและงานวิจัย
ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้จากกลุ่มและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของทิศนา แขมมณี  (2555) สรุปไว้ว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้   ต้องผ่านการจัด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ โดยค านึงถึงทฤษฎีและหลักการ                 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อ
น านักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และสอดคล้องกับจอยส์ วีล และแคลเฮาน์ (Joyce, Weil & 
Calhoun, 2004) ที่ได้กล่าวถึงข้อควรค านึงในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่า   ผู้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้ใดเพียงอย่างเดียว 
 2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ทุกคน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมและค่าขนาดอิทธิพล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งกลุ่มโดย
มีการน ากระบวนการกลุ่ม  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้  จึงได้ผลส าหรับนักเรียนทุกคนซึ่ง
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ถึงแม้ว่าผู้วิจัยไม่ได้เป็นผู้สอนเองเพราะ
ต้องการด าเนินการวิจัยในสภาพจริงทั้ง 10 โรงเรียน  ดังนั้น การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน  ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
ใหม่ หากนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเดิมไม่เพียงพอในการเรียนเนื้อหาใหม่ ครูผู้สอนต้องสอนความรู้
พ้ืนฐานเดิมให้ก่อน (สุวร   กาญจนมยูร, 2541) อาจต้องท าการสอนโดยใช้เวลานอกตารางเรียน              
เพ่ือเตรียมความพร้อมหรือปรับพ้ืนฐานให้กับนักเรียนก่อนเรียน ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นี้สามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งกลุ่ม อีกทั้งครูผู้สอนต้องฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะนักเรียนอ่อน ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้น าเสนอความคิดก่อน  จะเห็นได้ว่านักเรียน
กลุ่มทดลองทุกโรงเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกโรงเรียน 
 3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ ทั้ งนี้ เป็นเพราะกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
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ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ร่วมกันเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับ
ผู้อื่น มีการเรียนรู้จากกลุ่ม   เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน    นักเรียนกับครูผู้สอน 
มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   ทั้งที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ วิธีการเหล่านี้
เป็นการกระตุ้นนักเรียนอ่อนให้พัฒนาการคิด  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับการศึกษาของกรมวิชาการ (2548) ที่พบว่าการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้นัก เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายตรวจสอบค าตอบที่ได้ท า  ให้นักเรียนมีความ
เข้าใจที่ชัดเจน ลึกซึ้งขึ้นและเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับอดัม และแฮมม์ (Adam 
& Hamm, 1990) ที่กล่าวว่าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
มากกว่าการแก้ปัญหาเพียงล าพังคนเดียว  นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนวิธีการ 
และค าตอบในการคิดค านวณ  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถประเมิน
ความคิด ตรวจสอบวิธีการและค าตอบของตนเองตลอดเวลา ในการท ากิจกรรมกลุ่มมีการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนคละความสามารถ ท าให้นักเรียนที่เก่งกว่าสามารถช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่า นักเรียนปานกลาง  
และนักเรียนอ่อนได้เรียนรู้จากนักเรียนเก่ง และนักเรียนอ่อนได้เรียนรู้จากนักเรียนปานกลางและ
นักเรียนเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1991) ที่ว่าการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน  และช่วยกันเรียนรู้จะช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุวลักษณ์ แสงโทโพ (2548) ที่พบว่า การเรียนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน
แบบปกติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งนักเรียนเรียนเก่ง  
ปานกลาง และอ่อน ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์  และควรติดตามผล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยเฉพาะนักเรียนอ่อนว่าสามารถพัฒนา  หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือไม่ 
  1.2 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรมีการเตรียมสื่อ โดยศึกษาสื่อจากต้นแบบ 
ศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนน าไปใช้ 
  1.3 การแบ่งกลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ควรประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 
ปานกลางและอ่อน  เพ่ือให้มีการช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เก่งกว่าสามารถอธิบายให้กับนักเรียนที่อ่อนกว่าได้ 
โดยครูผู้สอนต้องเสริมให้ก าลังใจนักเรียนอ่อน เพ่ือให้นักเรียนอ่อนมีบทบาทมากข้ึน 
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  1.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ในแต่ละ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนอ่ืน ๆ ได้อย่าง
หลากหลายตามลักษณะเนื้อหา ความสามารถ ความถนัดและความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียน 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  โดยท าการทดลองแยกกลุ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและข้อจ ากัดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ต่อนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน 
  2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  และเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) เพ่ือทราบถึงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรม

และเทคโนโลยี  ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ท่าน และนักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ คือ คา่ความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีประสิทธิภาพ 80.67/84.67   
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop the e-learning media of 
engineering and technology management for the students of King Mongkut’s University 
of Technology North Bangkok with the required efficiency of 80/80, to compare the 
learning achievements before and after learning and to study the satisfaction of 
students with e-learning media of engineering and technology management. 
 The sampling consisted of two groups. The first group comprised of five 
experts in web-based instruction. The second group comprised of sixty students of 
information and production technology management in the first semester of the 
academic year 2015.The research instruments were the e-learning media of engineering 
and technology management for the students of King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, learning achievement test and satisfaction questionnaire 
of students with e-learning media of engineering and technology management. The 
statistics that used in data analysis were frequency, percentage, means, standard 
deviation and t-test dependent. 
 The results of this research were as follows: 1) The effective of e-learning 
media of engineering and technology management for the students of King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok were 80.67/84.67 higher than the benchmark 
80/80 criteria. 2) The learning achievements of students after used the e-learning media 
of engineering and technology management were higher than before used with 
statistical significance at the 0.05 level. 3) The satisfaction of students with e-learning 
media of engineering and technology management had the highest level. 
 
ค าส าคัญ  
 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ 
 
Keywords 
 Electronic Learning Media, Learning Achievement, Satisfaction 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก าหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 030813140 การจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Management of Engineering and Technology) ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่
ผสมผสานหลักการและวิธีการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการและเทคโนโลยีข้อมูลโดย
น ามาใช้ในการจัดการองค์กรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดและมีผลผลิตมากที่สุดการ
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จัดการวิศวกรรมจะเน้นที่การออกแบบ วางแผน และบริหารหน่วยงานต่างๆในองค์กรโดยจะพิจารณา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร เช่นการเงิน บุคลากร การจัดซื้อ      การ
วางแผนและควบคุมการผลิต (และการให้บริการ) การจัดการคุณภาพ การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และการจัดการโซ่อุปทานจากการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนการสอน กล่าวคือ 
การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนสู่ผู้เรียนในลักษณะการ
บรรยาย ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเห็นสภาพที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม เพราะ
เนื้อหาบางส่วนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษา ยากต่อการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ และการน าไป
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา ขาดความกระตือรือร้น ไม่สนใจใฝ่ รู้ ขาดทักษะ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงนักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็น     ไม่กล้าซักถาม
อาจารย์ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งก าลังได้รับความนิยม ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลง
ไป มนุษย์มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การค้นหาข้อมูล (ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์, 2555) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทีช่่วยในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้นนอกจากนี้ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ (2555)      ยัง
กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเว็บเทคโนโลยี    ที่
รู้จักกันในชื่อ “เว็บเครือข่ายสังคม (Social Networking Sites)” การใช้งานเว็บเครือข่ายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ในภาคการศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา รวมทั้งใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว 
หรือแม้แต่วีดีทัศน์ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาบทเรียนให้น่าสนใจ สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ได้  
 เมื่อท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตพบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่
จะเรียนรู้ได้ เพราะเป็นส่วนที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีต่อวิชาที่เรียน อัญชริกา จันจุฬา และ
คณะ (2553) กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ เจตคติที่
มีต่อวิชาที่เรียน เจตคติเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางพฤติกรรมมนุษย์ 
ดังนั้น ถ้าผู้สอนน าวิธีการสอนที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจในทางบวกได้ 
จะสามารถท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมแนวคิด “ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มี
การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา และเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวกลางที่ส าคัญในการน าเนื้อหาไปสู่ผู้เรียนได้
ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว สามารถจูงใจผู้เรียนให้มีความสนใจเรียน ท าให้
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เกิดการเรียนรู้ได้มากข้ึน ที่ส าคัญยังสามารถช่วยปรับทัศนคติของผู้เรียนให้คล้อยตามกับจุดมุ่งหวังของ
ผู้สอนได้อีกด้วย (ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของถนมพร เลาหจรัสแสง 
(2541), ฐาปณีย์  เสาหิน (2544), นนิดา  สร้อยดอกสน (2553) และศุภชัย  โชติกิจภิวาทย์ (2554) ที่
กล่าวว่า เมื่อน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผสมผสานกับการสอนในลักษณะบรรยายของอาจารย์
ผู้สอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ ปริยา  
ศุภวงศ์ (2543), วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2544) และเกษมศักดิ์  หนูชุม (2552) กล่าวว่า การน าแผนภูมิ 
รูปภาพ หรือเทคนิคกราฟิกมาใช้ประกอบกับการเรียนการสอน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้ดียิ่งข้ึน สามารถจดจ าเนื้อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา 030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนการ
สอนของอาจารย์และผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจในบทเรียน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นจะมีการน าเสนอในรูปแบบของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ โดยสื่อประเภทนี้สามารถโต้ตอบ
ผู้เรียนได้โดยตรง ระบบจะแบ่งความสามารถของผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้เรียน ผู้สอน (ผู้ดูแลระบบ) 
และผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาเรียนได้ล่วงหน้า ทบทวนบทเรียนและดาวน์
โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ตลอดเวลา ผู้สอนสามารถเพ่ิม แก้ไข ค้นหา และลบเนื้อหาบทเรียน
และอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้คณะผู้วิจัยและอาจารย์ผู้สอนคาดหวังว่าสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา 030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น ท าให้สามารถส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาในการเรียนของ
ผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงในอนาคต  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ไดเ้กณฑห์รือไม่  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มใดมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี อยู่ในระดับใด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
72 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา                     
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 030813140 การจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Management of Engineering and Technology) ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
และสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ออกแบบและพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยประกอบด้วย
เนื้อหาจ านวน 4 บท มีรูปแบบเป็นบทเรียนที่น าเสนอด้วยข้อความ ภาพ และกราฟิก สร้างด้วย
โปรแกรม Moodle, Adobe Flash CS5, Adobe Photoshop CS5, phpMyAdmin และ MAMP
โดยมีการประเมินความเหมาะสมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีโดยการศึกษาหลักสูตร เนื้อหาในรายวิชา และสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตร ให้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ครอบคลุมและวัดประเมินผลได้ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ความ
เข้าใจ และการน าไปใช้ จากนั้นน าแบบทดสอบดังกล่าวไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัด
ประเมินผลจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยเป็นการพิจารณาตรวจ
แบบทดสอบว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนหรือไม่ ซึ่ งจะพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
ได้แบบทดสอบที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ท าการคัดเลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียน
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ในรายวิชาดังกล่าว แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 เลือก จ านวน 
60 ข้อน าผลคะแนนมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยการค านวณหาค่า
ความยากง่าย (p) (เกณฑ์การพิจารณาคือ ค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.80) และค่าอ านาจจ าแนก (r) (เกณฑ์
การพิจารณาคือ ค่าตั้งแต่ 0.20 – 1.00) จากนั้นท าการหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดย
วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82 

3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยก าหนดระดับความพึงพอใจไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านภาพและภาษา 
ด้านตัวอักษรและสี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการบทเรียน โดยมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Liker’s Scale) 
(ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์, 2554) โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

ระดับ  1 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ  2 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ  3 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ  4 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ  5 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้

ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (วิชัย  วงศ์สุวรรณ, 2557) การให้ความหมาย โดยการให้
ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ  ดังนี้ 

1.00 - 1.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.51 - 4.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
4.51 - 5.00 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือท าการประเมินความสอดคล้อง เพ่ือวัดและเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ได้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.70 – 1.00 ท าการคัดเลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจากนั้นน า
แบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนเพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยการ
ทดสอบที แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขึ้นไป และท าการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)    
โดยมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.73  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 เมื่อท าการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว ได้น าสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปทดลองใช้กับผู้เรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวโดยนักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน ก่อนที่จะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับการ
ใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา จ านวน 45 คาบ (3 คาบ/สัปดาห์) ซึ่งเมื่อจบกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และ
นักศึกษาจะต้องท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (อนุโรจน์ 
นันทิวัตถพงศ ์และคณะ, 2555) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 จากผลการวิจัยพบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีระบบดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีการ
ด าเนินการพัฒนาสื่อตามหลักการที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของบทเรียน ด าเนินการจัดแบ่งล าดับ
ของบทเรียนและเนื้อหาภายในแต่ละบทให้มีความต่อเนื่องกัน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังมีการทดสอบ ซึ่งอยู่ท้ายบทเรียน เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมามีการน าเสนอเนื้อหา ในรูปแบบของ
ข้อความ รูปภาพและวีดีโอ โดยสื่อประเภทนี้สามารถโต้ตอบผู้เรียนได้โดยตรงท าให้เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการ
ทดสอบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกทดสอบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จ านวน 3 คน พบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์    
มีประสิทธิภาพ 52.92/64.81 ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปทดสอบ
ครั้งที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จ านวน 9 คน พบว่า ประสิทธิภาพสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 80.52/82.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 จึงได้น าสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่มีการพัฒนาและปรับปรุงไปทดสอบภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา
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ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จ านวน 60 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 80.67/84.67      ตาม
เกณฑ์ 80/80 ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและ 

เทคโนโลยี ส าหรับส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
ประสิทธิภาพ 

E1/ E2 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
(E1) 

เปอร์เซ็นต์ 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย (E2) เปอร์เซ็นต์ 

30 24.20 80.67 30 25.40 84.67 80.67/84.67 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน 
 
แบบทดสอบ n  X  S.D. t-Test p-Value 
ก่อนเรียน 60 18.53 4.41 

-5.42 0.000 
หลังเรียน 60 22.37 3.24 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
ทดสอบทางสถิติ คือการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยมีคะแนนทดสอบก่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.53 (S.D. = 4.41) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ
คะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.37 (S.D. = 3.24) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ผลการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ในตารางที่ 3 พบว่า    
โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (𝑋 ̅ = 4.54, S.D. = 0.63) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสามารถเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลาเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ใน
การประเมินความพึงพอใจ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะของแบบสอบถามที่ต้องการประเมินไว้ 5 
ด้าน คือ (1) ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋 ̅ = 4.47, 
S.D. = 0.63) เนื่องจาก มีการจัดเรียงล าดับเนื้อหาเป็นระบบอย่างชัดเจน (2) ด้านภาพและภาษา 
พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋 ̅ = 4.60, S.D. = 0.64)  เนื่องมาจาก สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีการน าเสนอกรณีศึกษาที่อยู่ในรูปแบบของภาพ และวีดีโอ ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ดีขึ้น และสามารถเห็นสภาพที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรม (3) ด้านตัวอักษรและสีพบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋 ̅ = 4.50, S.D. = 
0.57) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยา  ศุภวงศ์ (2543), วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544) และเกษม
ศักดิ์ หนูชุม (2552) ที่กล่าวไว้ว่า การน าเทคนิคกราฟิกมาใช้ประกอบกับการเรียนการสอน จะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจ าเนื้อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดย
วิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว (4) ด้านแบบทดสอบ พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
(𝑋 ̅ = 4.60, S.D. = 0.63)  เนื่องจากมีการจัดท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจ
หลังจากการเรียนในแต่ละบทเรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ และ (5) ด้านการจัดการ
บทเรียน พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋 ̅ = 4.54, S.D. = 0.70) เนื่องจากมีการ
จัดล าดับบทเรียนให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมของวัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงใน
อนาคต ดังทีก่ล่าวไว้ในงานวิจัยของ ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ (2558)  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า เมื่อน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอนใน
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.57 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อน
เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.77 ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

 
หัวข้อประเมิน   S.D. แปลผล 

  1. ด้านเนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 
     1.1   ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 4.47 0.60 มาก 
     1.2   ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหา 4.40 0.50 มาก 
     1.3   ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 4.57 0.69 มากที่สุด 
     1.4   ความถูกต้องของเนื้อหา 4.60 0.62 มากที่สุด 
     1.5   ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 4.29 0.73 มาก 

รวม 4.47 0.63 มาก 
  2. ด้านภาพและภาษา 
     2.1   ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเนื้อหาของเรื่อง 4.63 0.59 มากที่สุด 
     2.2   ความถูกต้องของภาพกราฟิกท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.53 0.70 มากที่สุด 
     2.3   ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.52 0.71 มากที่สุด 
     2.4   ความตรงตามเนื้อหาและภาพที่น าเสนอ 4.67 0.58 มากที่สุด 
     2.5   การน าเสนอช่ือเรื่องของบทเรียน 4.64 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.64 มากที่สุด 
3. ด้านตัวอักษรและส ี
     3.1   เว็บไซตม์ีความสวยงาม 4.60 0.50 มากที่สุด 
     3.2   ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.55 0.55 มากที่สุด 
     3.3   ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.63 0.53 มากที่สุด 
     3.4   ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.50 0.59 มาก 
     3.5   ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.22 0.68 มาก 

รวม 4.50 0.57 มาก 
  4.  ด้านแบบทดสอบ 
     4.1   ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาบทเรียน 4.58 0.53 มากที่สุด 
     4.2   ความเหมาะสมของจ านวนข้อของแบบทดสอบ 4.52 0.60 มากที่สุด 
     4.3   ความเหมาะสมของค าถาม 4.67 0.70 มากที่สุด 
     4.4   แบบทดสอบตรงตามเนือ้หา 4.64 0.64 มากที่สุด 
     4.5   ความยากของแบบทดสอบ 4.57 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.63 มากที่สุด 
  5.  ด้านการจัดการบทเรียน 
     5.1   สามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบบทเรยีนได ้ 4.53 0.70 มากที่สุด 
     5.2   การจัดหมวดหมู่ของเนือ้บทเรียน 4.40 0.81 มาก 
     5.3   การแสดงผลของเนื้อหาบทเรียน 4.69 0.69 มากที่สุด 
     5.4   การน าเสนอหลักของบทเรียน 4.60 0.62 มากที่สุด 
     5.5   การออกแบบเนื้อหาบทเรียนโดยภาพรวม 4.49 0.68 มาก 

รวม 4.54 0.70 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 4.54 0.63 มากที่สุด 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
มีประสิทธิภาพ 80.67/84.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 403 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพ่ือ
การเตรียมความพร้อมในการทดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตของมยุรัตน์ รักเกียรติ์ และวารินทร์ บินโฮเซ็น 
(2557) ที่พบว่า การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 96.36/92.34 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
เรียนการสอนร่วมกับรูปแบบการบรรยาย พบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนผ่านสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เป็นการดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้เกิดการอยากเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจ าเนื้อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
ผู้ เรียนมี เจตคติที่ดีต่อวิชาที่ เรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยา      
ศุภวงศ์ (2543), วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544), เกษมศักดิ์  หนูชุม (2552) และชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ 
(2558) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  อยู่ใน
เกณฑด์ีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ (2555) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นสื่อที่ใช้ในการเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้ 

ในกรณีที่ผู้ เรียนเรียนไม่ทันในชั้นเรียน และในกรณีที่ ในชั้นเรียนมีนักเรียนที่มี พ้ืนฐานความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนสามารถน าสื่อดังกล่าวไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้
เป็นอย่างด ี

1.2 การน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับ
รูปแบบการบรรยาย ถือเป็นการให้โอกาสผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ควรจ ากัดเวลา           
และขอบเขตความรู้ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยอาจารย์ผู้สอนอาจจะ
คอยช่วยเหลือ ชี้แนะ เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจ  

1.3 จากการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงควรมีการ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอ่ืนๆ และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาใช้
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ควรมีการพัฒนาและดูแลอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ปรับเปลี่ยนเนื้อหา แบบทดสอบ รูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น 

2.2 ควรมีการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ในปัจจุบัน เช่น Mobile และ Social Network เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่ม

สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอน
ภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจัย คือ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 50 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ
โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์        
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐาน
ส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในภาพรวม ผู้ใช้โปรแกรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.14,  = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.21,    
 = 0.66) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก (  = 4.16,  = 0.68) ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก (  = 4.14, = 0.69) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ผู้ใช้
โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.04, = 0.64)  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop the basic language program 
for ASEAN countries on android operating system and to evaluate user’s satisfaction 
on the basic language program for ASEAN countries on android operating system. The 
sampling group was 50 students and officers of College of Industrial Technology.   
 The research instruments were the basic language program for ASEAN 
countries on android operating system and the satisfaction questionnaire of user on 
the basic language program for ASEAN countries on android operating system. The 
statistics that used in data analysis were frequency, percentage, means and standard 
deviation. 
 The result of this research showed that assessment of user’s satisfaction on 
the basic language program for ASEAN countries on android operating system of all the 
environments, the users have highest satisfied ( = 4.14,  = 0.67). The users have 
highest satisfied (  = 4.21,  = 0.66) on the functional requirement test. The users 
have highest satisfied (  = 4.16,  = 0.68) on the functional test. The users have 
highest satisfied (  = 4.14,  = 0.69) on the usability test. The users have highest 
satisfied (  = 4.04,  = 0.64) on the security test.  
 
ค าส าคัญ 
 โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐาน ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
Keywords 
 Basic Language Program, ASEAN Countries, Android Operating 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือการสื่อสารจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนา
ระบบที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มบนมือถือระบบหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดเผย
ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง โดยทางบริษัทกูเกิ้ลเปิดโอกาสให้
นักพัฒนาทั่วโลกสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ ดังนั้นแอนดรอยด์จึงมีนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่คอยสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน (Application) หรือลูกเล่นต่าง ๆ ให้กับโทรศัพท์มือถือ  
โดยมีโปรแกรมมากกว่า 200,000 โปรแกรม ที่ให้บริการกับผู้ใช้งาน และส่วนใหญ่ผู้ใช้งานมีความนิยม
ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ (กอบเกียรติ        
สระอุบล, 2556) 
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 ปัจจุบันผู้คนมากมายต่างให้ความส าคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากใน
การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 นี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (The Association of South East Asian Nations) เป็นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน 
พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ปวีณา จับแก้ว, 2557) แต่ได้มีการ
เพ่ิมเติมเป็นอาเซียน +3 (ASEAN +3 Summit) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศ รวมกับ 3 ประเทศนอกอาเซียนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังนั้นอาเซียน +3      
จึงประกอบไปด้วยสมาชิก 13 ประเทศ คือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ใต้ อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเป็นเขต
สันติภาพและมีความเสรีภาพที่เป็นกลาง อาเซียนความร่วมมือเฉพาะด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (จักรพงษ์ จีนะวงษ์, 
2556) ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทยที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ ทักษะทางด้านภาษา
ของคนไทย ปัญหาที่ส าคัญคือ ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของ
คนไทยอยู่ในกลุ่มที่ทักษะต่ ากว่าระดับมาตรฐานเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ มีมาตรฐานสูง
กว่า และพบว่าอีกหนึ่งปัญหาของคนไทยในเรื่องการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารก็คือ การขาดความ
มั่นใจในตนเอง และหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสถานการณ์จริง เนื่องมาจากมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอส าหรับการสื่อสาร การขาดความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่เป็นองค์ประกอบใน
การพูดภาษาต่างชาติเพ่ือการสื่อสาร การขาดการฝึกฝนและประสบการณ์ในการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
แต่ในอนาคตการติดต่อสื่อสารกันในสังคมจะไม่มีเพียงเฉพาะคนชาติเดียวกันเท่านั้น แต่ยังจะประกอบ
ไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งทีไ่ม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมสอน
ภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมที่สร้าง
ขึ้นสามารถใช้เป็นบทเรียนฝึกทักษะการฟังและการพูด มีภาษาทั้งหมด 13 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนกลาง (สุ่ย หลิน, 2556) ภาษามาเลเซีย 
ภาษาบรูไน ภาษาเกาหลี (ซอน–อิน เค, 2556) ภาษาญี่ปุ่น (สมาพร สุขส าอางค์, 2557) ภาษา
ฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสิงคโปร์ (วรันธร ทองบ่อ และคณะ, 2555) และมีสถานการณ์
ทั้งหมด 12 สถานการณ์ คือ ทักทาย สนทนาทั่วไป ตัวเลขและสี วันและเวลา การเดินทาง หาที่พัก 
การรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า ประเทศต่าง ๆ ครอบครัว ฉุกเฉิน และอาการเจ็บป่วย   ท า
ให้ผู้ใช้งานสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต และท าให้มีการเจรจาทางการค้าหรือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีข้ันตอนในการพัฒนาอย่างไร 
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2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 50 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random 
Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้
โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม

สอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (พร้อมเลิศ 
หล่อวิจิตร, 2555 และศุภชัย สมพานิช, 2555) 

3.2 วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และการออกแบบ
ฐานข้อมูล 

3.3 สร้างโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (จักรชัย โสอินทร์และคณะ, 2555) โดยท าการออกแบบฐานข้อมูลด้วย
ภาษาเอสคิวเอล เขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา ท าการออกแบบโลโก้ รูปต่าง ๆ ตัดต่อไฟล์เสียง
ประโยคบทสนทนา และท าการทดสอบโปรแกรมด้วยแบบจ าลองในการแสดงผลโปรแกรม 

3.4 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็นการทดสอบการท างานของโปรแกรมและแก้ไข
เมื่อมีข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

3.5 วิเคราะห์และออกแบบ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรม
สอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดยแบ่งเป็น   
3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงาน และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม (Functional Requirement 
Test) เป็นการประเมินผลความถูกต้อง และประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้โปรแกรมมากน้อยเพียงใด 

2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของโปรแกรม (Functional Test) เป็นการ
ประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท างานได้ตามฟังก์ชัน
งานของโปรแกรมมากน้อยเพียงใด 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) เป็นการประเมินลักษณะ
การออกแบบโปรแกรมว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) เป็นการประเมิน
โปรแกรมในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโปรแกรมว่ามีมากน้อยเพียงใด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับความต้องการหรือความจ าเป็นของโปรแกรม
โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษา
พ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best, 1986) 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของ

ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

ระดับ  1 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ  2 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ  3 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ  4 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ  5 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้

ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์  (Best, 1986)  การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็น
รายด้านและรายข้อ  ดังนี้ 

1.00 - 1.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.51 - 4.50 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
4.51 - 5.00 หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
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3.6 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐาน
ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

3.7 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพ่ือท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
เนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) และท าการค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  

วิธีการค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence : IOC) และให้ค่าคะแนน ดังนี้ 

ค่า  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 
ค่า    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 
ค่า   -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ คือ  
ถ้า IOC > 0.50 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ 
ถ้า IOC < 0.50 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค ์
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน  มา

เป็นข้อค าถาม และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 

3.8 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับนักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเก็บข้อมูลให้เท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อท าการสร้างโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรียบร้อยแล้ว ได้น าโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปทดลองใช้กับผู้ใช้ คือ นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 50 คน หลังจากท่ีผู้ใช้ทดลองใช้โปรแกรม
สอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรียบร้อยแล้ว 
ผู้ใช้จะต้องท าการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ในการใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Item Objective 
Congruence : IOC) ท าการค านวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
1.1 ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิก

อาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้จากการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์จาก Play Store 
โดยพิมพ์ค าว่า “Asean plus 3” ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  หน้าจอติดตั้งโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
1.2 หน้าจอหลักของโปรแกรม เมื่อผู้ใช้ท าการเข้าสู่โปรแกรมจะต้องท าการเลือก

เมนูภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยเลือกที่ไอคอนรูปธงชาติไทยใช้แสดงภาษาไทย และธงชาติอังกฤษใช้
แสดงภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 2 

          
ภาพที่ 2  หน้าจอหลักของโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ 
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1.3 หน้าจอสถานการณ์และบทสนทนา เมื่อผู้ใช้ท าการเลือกเมนูภาษาที่ต้องการใช้
งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอสถานการณ์โดยจะมีสถานการณ์ให้เลือกทั้งหมด 12 สถานการณ์ 
และบทสนทนาของแต่ละสถานการณ์ ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

 

          
 
ภาพที่ 3  หน้าจอสถานการณ์ของโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ 

          
 
ภาพที่ 4  หน้าจอบทสนทนาของโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานส าหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศใน

กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  จ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมในด้านต่าง ๆ 

 
หัวข้อประเมิน     แปลผล 

  1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรม (Functional 
Requirement Test) 
     1.1   ความครอบคลุมของภาษาภายในโปรแกรม 4.24 0.66 ดีมาก 
     1.2   ความครอบคลุมของสถานการณ์ภายในโปรแกรม 4.14 0.70 ดีมาก 
     1.3   ความครอบคลุมของประโยคบทสนทนาภายในโปรแกรม 4.06 0.62 ดีมาก 
     1.4   สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 4.20 0.70 ดีมาก 
     1.5   สามารถน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 4.30 0.65 ดีมาก 
     1.6   ความสามารถของโปรแกรมในด้านการเพิ่มทักษะในการสื่อสาร 4.34 0.66 ดีมาก 

รวม 4.21 0.66 ดีมาก 
  2. ด้านการท างานดด้ตามัังก์ชันงานของโปรแกรม (Functional Test) 
     2.1   ความถูกต้องในการรองรับการแสดงผลค าอ่าน และความหมายเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4.20 0.70 ดีมาก 
     2.2   ความถูกต้องของประโยคบทสนทนา 4.08 0.72 ดีมาก 
     2.3   ความถูกต้องของเสียงบทสนทนา 4.00 0.64 ดีมาก 
     2.4   สามารถฟังเสียงของแต่ละบทสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 4.16 0.71 ดีมาก 
     2.5   ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 4.28 0.67 ดีมาก 
     2.6   ความน่าเชื่อถือได้ของโปรแกรม 4.26 0.66 ดีมาก 

รวม 4.16 0.68 ดีมาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) 
     3.1   ความง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 4.34 0.69 ดีมาก 
     3.2   ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.06 0.71 ดีมาก 
     3.3   ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.04 0.64 ดีมาก 
     3.4   ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.10 0.74 ดีมาก 
     3.5   ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.22 0.68 ดีมาก 
     3.6   ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.20 0.70 ดีมาก 
     3.7   ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.16 0.68 ดีมาก 
     3.8   ความสะดวกและรวดเรว็ในการใช้งานของโปรแกรม 4.14 0.70 ดีมาก 
     3.9   ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.02 0.62 ดีมาก 
     3.10 สามารถฝึกทักษะทางการอ่านและพดูได้โดยง่าย 4.08 0.75 ดีมาก 

รวม 4.14 0.69 ดีมาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน     แปลผล 
  4.  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security  Test) 
     4.1   การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหสัผ่านในการตรวจสอบผูเ้ข้าใช้โปรแกรม 4.00 0.67 ดีมาก 
     4.2   การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้โปรแกรมในระดับต่าง ๆ 4.02 0.62 ดีมาก 
     4.3   การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.08 0.67 ดีมาก 
     4.4   การป้องกันการก าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย 4.06 0.65 ดีมาก 
     4.5   การป้องกันการลม้เหลวของข้อมูลในโปรแกรม 4.04 0.60 ดีมาก 
     4.6   ความสามารถของโปรแกรมในด้านการจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน
โปรแกรม 4.02 0.62 ดีมาก 

รวม 4.04 0.64 ดีมาก 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการท างานของโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์พบว่า โปรแกรมสามารถฝึกทักษะการฟังและพูดของผู้ใช้ เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตให้กับคนไทยได้ โดยโปรแกรมสามารถ
แสดงข้อมูลภาษาได้ทั้งหมด 13 ภาษา และสถานการณ์ทั้งหมด 12 สถานการณ์ ผู้ใช้สามารถค้นหา
ประโยคบทสนทนาที่ต้องการได้ และสามารถฟังเสียงของแต่ละประโยคบทสนทนาได้ โดยแบ่งโหมด
การเข้าใช้งานเป็น 2 โหมด คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบการใช้งานเป็นแบบออนไลน์
คณะผู้วิจัยได้ท าการอัพโหลดโปรแกรมประยุกต์เข้าสู่ Play Store โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ว่ามีคุณสมบัติที่จะเปิดให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว 
 ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 50 คน ซึ่งโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก (  = 4.14,  = 0.67) ในด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรม (Functional 
Requirement Test) ผู้ ใช้ โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมาก (  = 4.21,  = 0.66)      
ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของโปรแกรม (Functional Test) ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก (  = 4.16,  = 0.68) ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) ผู้ใช้
โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.14,  = 0.69) ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในโปรแกรม (Security Test) ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.04,    
= 0.64) 
 งานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานของละอองเพชร มิ่งขวัญ และปวีณา ศิลา (2558) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษากัมพูชาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดาราวรรณ นนทวาสี และคณะ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพ่ือ
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพูน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ เสือแพร และมีชัย โลหะการ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล ส าหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยโปรแกรมสอนภาษาพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  พบว่าควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารใช้งานได้ในหลายๆ 
ระบบปฏิบัติการ ควรมีประโยคบทสนทนาเพ่ิมมากขึ้น และมีภาพประกอบในแต่ละประโยคของบท
สนทนา เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และควรเพ่ิมฟังก์ชั่นการท างานของ
โปรแกรมให้สามารถท างานในโหมดแบบออฟไลน์ได้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน 31 คน โดยท าการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .88  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ ค่า t-test 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 
3.78, S.D. = .69)     

2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 
3.68, S.D. = .74)    

3. บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านโครงสร้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
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4. บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอล งกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study opinions and satisfactions of 

employees towards management development of college of  innovative  management  
at  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the Royal Patronage and to compare 
opinions and satisfactions of employees towards management development of  
college  of  innovative  management  at  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  
the  Royal  Patronage which  were  classified  by  personal factors.  The sample used 
in  this research were 31  employees in  college  of  innovative  management in  Valaya  
Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  by purposive sampling. 
The instrument used for collecting data was questionnaire and the reliability was .88. 
The statistics utilized in the data analyses were percentage, mean, standard deviation 
and t-test.  

The findings showed as follow : 
1. Opinions of employees towards management development of college  of  

innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  
Patronage  in overall  aspects  at the high level (x̄  = 3.78, S.D. = .69)    

2. Satisfactions of employees towards management development of college  
of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  
Royal  Patronage  in overall  aspects  at the high level. ( x̄  = 3.68, S.D. = .74)    

3. Employees of  college  of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  
Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  with the different status had 
opinions towards management development. The result was not significantly different. 
Excluding in structure aspect was significantly different at .05 level. 

4. Employees of  college  of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  
Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  with the different status had 
satisfactions towards management development.  The result was not significantly 
different. Excluding in style aspect was significantly different at .05 level. 

 
ค าส าคัญ  

ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  การพัฒนาการบริหารจัดการ 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ตาม ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพ่ือให้
องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เกิดความเจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ ก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์”  โดยในแต่ละองค์กรจะประกอบไปด้วย
บุคลากรหลายระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและล้มเหลว ก็คือ ผู้บริหาร 
เนื่องจาก ผู้บริหารมีฐานะเป็นผู้น าองค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ดีระหว่างสมาชิกฝ่ายต่างๆ ขององค์กร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งบริหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ
ส านักงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมงาน หรือประธานของบริษัท ต่างจะต้องยอมรับบทบาทของ
ความเป็นผู้น าทั้งสิ้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2540) ซึ่งการให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของบุคลกรใน
องค์กรนั้นถือเป็นแนวทางที่ส าคัญประการหนึ่งของการที่จะพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
โดย  เบสท์ (Best, 2007 อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551) ได้อธิบายว่าการส ารวจศึกษาความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆออกมาโดย ค าพูด การ
เขียน การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะจะท าให้ส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริง รวมถึง ดุษฎี บวรสันติสุทธิ์ (2547) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรไว้ว่าความสามารถของสมาชิกกลุ่ม ทักษะ การจูงใจและการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของผลงานเช่นกัน ในองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งย่อมมีคน 2 ฝ่าย คือ ผู้ ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารหรือผู้น า การที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจเต็มความสามารถตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้น านั้นส่วน
หนึ่งเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความพอใจกับสภาพการท างาน
หรือรูปแบบพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาแล้ว จะมีผลให้ไม่เต็มใจปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้น 
ขาดความร่วมมือร่วมใจ เกิดการเฉื่อยงาน ผลงานที่ได้จะไม่มีคุณภาพ ซึ่ง วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิต ที่มีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะความรู้ใหม่ด้านการจัดการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
จริง โดยได้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงการ
บริหารและจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สุธรรม อารีกุล (2543) ได้อธิบายว่า 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยนับว่ามีความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพลังมันสมองของชาติที่จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัญหาวิกฤตหลายประการที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ทั้งการแข่งขันในเ วที
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เศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะวิกฤตที่ เกี่ยวพันกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทางตรงและทางอ้อม 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคน
ให้มีปัญญา มีความคิด ความรู้ ทักษะ เป็นบุคคลที่พึงเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สังคมการเรียนรู้หรือสังคมวิชาการ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู่กับศิลปะ มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับชุมชน 
ประเทศ และระดับนานาชาติ 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในนั้น จึงถือเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และสอดรับกับความต้องการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชาติ รวมถึง ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรถือเป็นสิ่งที่สะท้อนปัญหา ความต้องการ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายใน
วิทยาลัยฯ ได้สูงสุด เนื่องจากเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและความคิดของผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลที่ได้นี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
ความพึงพอใจและความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ อันจะ
เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาในส่วนของบุคลากรฝ่ายบริหารและบุคลากรฝ่ายที่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชา ให้มีความสอดคล้องกันในด้านแนวความคิด การปฏิบัติ และเกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป 

 
 โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ  มากน้อยเพียงใด และ
แตกต่างกันอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัยส่วนบุคคล 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัย
ส่วนบุคคล 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ และความรู้ สึก

ของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ 
 2. ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกชอบใจ พอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ 
 3. การพัฒนาการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งออกตามแนวคิดของของ
แมคคินซีย์ (Mckinsey 7-S Framework) (อ้างถึงใน อ านาจ วัดจินดา, 2550) เป็น 7 ด้าน คือ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วม   
 4. บุคลากร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ที่สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หมายถึง หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมีหน้าที่เกี่ยวกับผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การให้บริการและสร้างข่าวความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จ านวน 72 คน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานประจ า จ านวน 31 คน โดยผู้วิจัยท าการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด  ทฤษฎี 
และบริบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจ านวน 1 ข้อ  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ 
จ านวน 14 ข้อ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ จ านวน 14 ขอ ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ โดย ผู้ วิจัยได
ด าเนินการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนภาษาท่ีใช้ ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  
พบว่า  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกันในภาพรวมเท่ากับ  .97 จากนั้น จึงน า
แบบสอบถามไปทดลอง (Try-Out)  กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนฉบับละ 30 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่ อมั่ น  (Reliability) ด้วยวิ ธีหาค่ าสั มประสิทธิ์ ของ ครอนบาค (Cronbach, 1984) โดยได้                 
ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .88  

การเก็บรวบรวมขอมูล   
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ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการขอความรวมมือจากบุคลากรในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บคืนด้วยตัวเอง   

การจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แปลงข้อมูล ใส่รหัส และน าไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยมีการน าข้อมูลในตอนที่ 1 คือข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ และเสนอเป็นค่าร้อยละ ต่อจากนั้นจึงน าข้อมูลในตอนที่ 2 และ 3 
คือ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการฯ มาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 และ 2  แล้วจึงท าการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการฯ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 

  
ผลการวิจัย   
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับ
มาก (x̄  = 3.78, S.D. = .69)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวม พบว่า ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ( x̄  = 4.05, S.D. = .53) ด้านรูปแบบ  มีความคิดเห็นในระดับมาก ( x̄  = 3.90, S.D. = .81) ด้าน
ค่านิยมร่วมม ี  ความคิดเห็นในระดับมาก ( x̄  = 3.85, S.D. = .73)  ด้านโครงสร้าง มีความคิดเห็นในระดับ
มาก ( x̄  = 3.70, S.D. = .77)  ด้านทักษะ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( x̄  = 3.70, S.D. = .62) ด้านระบบ 
มีความคิดเห็น    ในระดับมาก ( x̄  = 3.65, S.D. = .81) และด้านกลยุทธ์ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( x̄  = 
3.63, S.D. = .55)  
 2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ พบว่า บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( x̄  = 3.68, S.D. = .74)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวม พบว่า ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ( x̄  = 4.03, S.D. = .77) ด้านทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄  = 3.78, S.D. = .67)  ด้าน
กลยุทธ์    มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄  = 3.73, S.D. = .61) ด้านค่านิยมร่วม มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( x̄  = 3.73, S.D. = .79) ด้านรูปแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄  = 3.63, S.D. = .90) ด้าน
โครงสร้าง มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄  = 3.50, S.D. = .76) และ ด้านระบบ มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง  ( x̄  = 3.38, S.D. = .70)  
 3. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะ
งานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของความคิดเห็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะ
งานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
ในส่วนของความพึงพอใจรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านรูปแบบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ( x̄  = 3.78, S.D. = .69)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯ ได้มีการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการฯ มีแนวทางการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง  ด้านระบบ ด้าน
รูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วม ที่เป็นรูปธรรมและครบถ้วนชัดเจน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มาลัยพร  โพธิ์พันธ์ (2544) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ พบว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄  = 3.68, S.D. = .74) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยรวม พบว่า ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านรูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยม
ร่วม   มีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ด้านระบบ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.38, 
S.D. = .70) โดยในหัวข้อ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการด้านความเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
ของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ( x̄  = 3.20 ,S.D. = .70) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะการท างานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามแนวนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด 
รวมถึง ปัจจัยเรื่องของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย จึงเกิดความใกล้ชิดผูกพันและสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารเพ่ือการ
รับทราบข่าวสารและสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลาจึงอาจส่งผลให้บุคลกรเกิด
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ความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามมา แต่ที่บุคลากรมีความพึงพอใจการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านระบบ อยู่ในระดับปานกลางนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การลงชื่อปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีความยืดหยุ่นท าให้การรับทราบข้อมูลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในแต่ละ
วันไม่ชัดเจน จึงอาจส่งผลให้การวางแผนของวิทยาลัยอาจขาดความเป็นขั้นตอน ความต่อเนื่องหรือ
เกิดความล้าช้าในการท างาน ด้วยเหตุนี้    จึงเป็นผลให้ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ อยู่ในระดับมากและปานกลาง ดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เกือบทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความมั่นคงที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่
มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของความคิดเห็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ 
ได้ยึดแนวนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาเป็นแนวปฏิบัติในการท างานของบุคลากรของวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ที่
บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง แตกต่างกันนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรสายวิชาการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส าคัญนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคคลที่เป็นประธานหลักสูตรอยู่บ่อยครั้ง จึง
อาจส่งผลให้การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสายบังคับบัญชาและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม จึงอาจส่งผลให้โครงสร้างการท างานยัง
ไม่มีความคงที่และชัดเจนเท่าที่ควร   
 4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของความพึงพอใจรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้าน
รูปแบบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯ ได้ยึดแนวนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาเป็นแนวปฏิบัติในการท างานของบุคลากรของวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ที่
บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านรูปแบบ แตกต่างกันนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
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สนับสนุนนั้นขึ้นตรงต่อหัวหน้าส านักงาน แต่สายวิชาการได้มีการปฏิบัติงานที่ขึ้นตรงต่อประธาน
หลักสูตรและคณบดี ซึ่งในช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลท าการวิจัยครั้งนี้ ได้ เป็นช่วงของ การแต่งตั้ง
รักษาการคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ จึงอาจส่งผลให้การสื่อสาร การเปิดโอกาสการมีส่วน
ในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายวิชากร ยังมีไม่
มากและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ที่ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย        
1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ควรรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการ ตามแนวนโย

บายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด
ต่อไป 

2. วิทยาลัยควรจะได้มีข้อมูลส าหรับกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน เช่น 
การก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการลงชื่อการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพ่ือการวางแผนของวิทยาลัยฯ ที่
เป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง และลดปัญหาความล้าช้าในการท างาน   

3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ควรมีการก าหนดสายบังคับบัญชาหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน เช่น การแจ้งหนังสือเวียนหรือออกประกาศเกี่ยวกับสายบังคับบัญชาหรือหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรประจ าวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน การป้องการการลาออกหรือการ
ปรับเปลี่ยนบุคคลที่เป็นประธานหลักสูตรของวิทยาลัยด้วยการจัดโครงการสร้างขวัญก าลังใจหรือ
ความผูกพันให้องค์กรแก่ประธานหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เป็นต้น  

4. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ควรมีเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร รวมไปถึงการเปิดโอกาสการมีส่วนในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมบุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป      
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดย
การเปรียบเทียบวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการกับคณะอ่ืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

2. ควรมีการศึกษาอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เสนอกรณีศึกษาของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาลไทย
เพ่ือทดสอบข้อสมมติฐานว่า การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณรายจ่ายเป็นแบบลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
หรือแบบก้าวกระโดด หรือลดลง พร้อมข้อสังเกตถึงอิทธิพลเชิงสถาบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
การปรับตัวตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ และ ปัจจัยทางการเมืองต่อการก าหนดรายจ่ายของกรม  
หน่วยวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ การจัดสรรงบประมาณของกรมหรือเทียบเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2548- 2559 
ซึ่งสังกัด 20 กระทรวง ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญ คือ  ก) พบแบบแผนการเติบโตของรายจ่ายที่
หลากหลาย ข) การเติบโตของงบประมาณรายจ่ายในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป (ก าหนดนิยามว่า
หมายถึง 5-10% ต่อปี) อธิบายปรากฏการณ์ได้เพียงร้อยละ 18  ค) การขยายตัวอีกลักษณะหนึ่งคือ
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด (เชิงบวก) อาจเป็นเพราะว่าภารกิจของกรมในปีนั้นๆ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล หรือได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ง) พบปรากฏการณ์รายจ่ายของบาง
หน่วยงานที่ถูกปรับลดลง อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการลงทุนสิ้นสุด หมดภารกิจ หรือการที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองในขณะนั้น  ในส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สมการถดถอยโดย
ก าหนดให้ อัตราการเติบโตของการจัดสรรรายจ่ายเป็นตัวแปรตาม  ใช้เทคนิคการประมาณการที่ลด
การถ่วงน้ าหนักในบางตัวอย่างลง (robust estimation)  สรุปเป็นข้อสังเกตได้ว่า อัตราการขยายตัว
ของรายจ่ายมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดรายจ่ายเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้เสนอข้อสังเกตของปัจจัยเชิงสถาบัน
ต่อรายจ่าย (สะท้อนในตัวแปรดัมมีกระทรวง เพ่ือดูความแตกต่างเป็นกระทรวง) พบข้อสังเกตว่า 
อัตราการเติบโตของงบประมาณที่กระทรวงพลังงานได้รับค่อนข้างต่ า อาจจะเป็นเพราะว่าใน
กระทรวงนี้มีแหล่งรายได้อ่ืนในรูปของกองทุนหมุนเวียน  ส่วนสุดท้ายอภิปรายข้อจ ากัดของการศึกษา
และข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 
 

ABSTRACT 
This paper presents a case study of Thai government budget appropriation to 

test the hypothesis of incremental budgeting and to take note of institutional 
influence such as government regime change, constitutional mandate, and 
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departmental competition for budget appropriation.  Our unit of analysis refers to 
departmental budget appropriation between the period 2005 and 2016 under 20 
ministries.  Findings: a) the pattern of budgetary growth seems to be heterogeneous; 
b) an incremental budgetary growth which is operationally defined as a range of 5-
10% per annum, was, surprisingly, accounted for only 18 percent; c) there were cases 
of rapid growth in budget allocation which might be explained by political influence 
or that the current activities of a particular department was consistent with the 
strategic plan of the government in power; d) there were also cases of negative 
growth rate which might be explained by termination of investment projects or that 
departmental activities were not in line with political priority.  We apply the robust 
regression technique in our model in which budgetary growth rate the dependent 
variables and test against a set of explanatory variables.  The negative coefficient of 
the budget amount (in natural log) implies that the budgetary growth rates tend to 
decelerate when the budget amount increases; it is worthwhile to note that there 
were jump in the coefficients (positively or negatively) which implies difference 
between ministerial budget appropriation which is a subject worth further 
investigation.  Of note is that the slow growth of budget for the Ministry of Energy - 
this might existence of revolving fund in control which is treated as non-budgetary.   
The last section discusses limitation of our study and a suggestion for further study 
 
ค าส าคัญ  
          การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กรม แบบแผนการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยเชิง
สถาบันที่มีผลต่อการจัดสรรรายจ่าย 
 
Keywords 
 Departmental Budget Appropriation, Incremental Budgeting, Institutional Influence  
 
บทน า 

งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ที่ฝ่ายการเมืองและระบบราชการมีส่วนส าคัญ
ในการจัดสรร (ให้หน่วยงานระดับกรม) วงเงินเป็นปัจจัยน าเข้าท่ีหน่วยราชการน าไปจัดท ากิจกรรมคือ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ   
รายจ่ายรัฐบาลส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน  ทุกๆ ปีรัฐบาลไทยมีหน้าที่เสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินต่อรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ร่างงบประมาณแผ่นดิน
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสื่อมวลชน นักธุรกิจ และนักวิชาการ  มีผู้แสดงความห่วงใย 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อเศรษฐกิจมหภาค เช่น การขาดดุล
งบประมาณมีผลต่อความเสี่ยงการขาดต่อวินัยทางการคลัง ต่อหนี้สาธารณะเพียงใด ผลกระทบต่อ
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีงานท า และเงินเฟ้อและหัวข้อเศรษฐกิจจุลภาค เช่น 
รายจ่ายมีผลต่อคนจนและผู้ด้อยโอกาสอย่างไร  ในบทความนี้ผู้เขียนเสนอการวิเคราะห์รายจ่าย
รัฐบาลไทยโดยเน้นการจัดสรรให้หน่วยงาน (กรม กระทรวง) ตามสภาพเป็นจริง เพ่ือการทดสอบข้อ
สันนิษฐานว่า การจัดสรรรายจ่ายรัฐบาลเป็นไปตามการเพ่ิมขนาดวงเงินงบประมาณอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป (incremental budgeting) การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามหน่วยงาน  โดยอิงเศรษฐศาสตร์
การเมืองและสถาบันเป็นกรอบ หน่วยวิเคราะห์คือกรมหรือเทียบเท่า (จ านวนเกือบ 300 หน่วยงาน)
โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2548-2559  และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองที่กระทบต่อการ
จัดสรรรายจ่าย ส่งผลต่ออัตราเติบโต ความผันผวนปีต่อปี นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสถาบัน 
เช่น การแตกตัวหรือการตั้งหน่วยงาน หมายเหตุ ภายในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลง
ส าคัญทางการเมืองอย่างน้อยสองครั้งคือรัฐประหาร (2549 และ 2557) การประท้วงรัฐบาล การยุบ
สภา วิกฤติเศรษฐกิจคือภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปี 2552/2553 สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ  ส่วนปัจจัยเชิงสถาบันเช่น การเกิดใหม่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การตั้งกรมใหม่ เป็นต้น    

เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก ทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่า
ด้วยการจัดสรรรายจ่ายของรัฐบาลและระบบราชการคือ กรม ซึ่งรับนโยบายมาด าเนินการซึ่งรายจ่าย
ภาครัฐมีการเติบโตและขณะเดียวกันก็มีโอกาสการผันผวนปีต่อปีเนื่องจากความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจส่วนรวม การเปลี่ยนแปลงทางคณะรัฐมนตรี  ซึ่งก าหนดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 
(อย่างน้อยระดับหนึ่ง)1  อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ ส่วนที่สอง  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตัวแปรตามคือรายจ่ายกรมและอัตราการเติบโต  เปรียบเทียบรายกรม/กระทรวง พร้อมข้อสังเกต  
หัวข้อที่สาม การเสนอข้อวิจารณ์แนวโน้มรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งเติบโตเร็วกว่า GPP อันเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ยั่งยืนและส่งผลอย่างมีนัยต่อการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นหรือการขาดดุลการคลัง  แต่รัฐบาลจะมีทางเลือก
เพียงใดในเมื่อรายจ่ายส่วนหนึ่งมีลักษณะผูกผันตามกฎหมาย รายจ่ายสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนราย
หัวเด็ก หนี้สาธารณะ เงินอุดหนุนองค์กรบริหารท้องถิ่น  เงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณ หากตัด
ทอนลงจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่เป็นที่ยอมรับ 
 
กรอบวิจัยและข้อสมมติฐาน 
 งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายที่ฝ่ายการเมืองแถลงต่อรัฐสภา อย่างไรก็ตาม 
ล าพังรายจ่ายรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งรับประกันความส าเร็จของภาครัฐ  มีความจ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยอ่ืน กล่าวคือ ความรู้-การวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเหมาะสม-การได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน ภาคธุรกิจสื่อมวลชนและนานาประเทศ  ในบริบทของไทยรายจ่ายของรัฐบาลส่วนใหญ่

                                                                 
1 ในทางทฤษฎี รัฐบาลรับผิดชอบและก าหนดรายจ่ายทั้งหมด แต่ในภาคปฏิบัติรายจ่ายหลายส่วนมีลักษณะ 
“ก าหนดล่วงหน้าหรือผูกพัน” เช่น รายจ่ายเงินเดือน รายจ่ายช าระหนี้ รายจ่ายผูกผันตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ซึ่ง
นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาจโน้มน้าว “การจัดล าดับความส าคัญ” 
ให้ส านักงบประมาณหรือกรม การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กองทุนกรณีตัวอย่างเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง   
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ด าเนินการโดย“กรม” หรือหน่วยงานเทียบเท่า2  ผลรวมของกรมเป็นงบประมาณระดับกระทรวง  
ค าถามของการวิจัยครั้งนี้คือ งบประมาณที่จัดสรรให้กรม (Yit) มีแบบแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง มากหรือน้อยเพียงใด การจัดกลุ่มหน่วยงานตามขนาดรายจ่าย (สัญลักษณ์  i=
หน่วยงานระดับกรม, t=เวลา)  
 งบประมาณรายจ่ายของกรมจ าแนกตามประเภทรายจ่าย เป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่าย
การลงทุน  ส าหรับรายจ่ายประจ านั้นมักเติบโตตามจ านวนข้าราชการลูกจ้าง การเพ่ิมเงินเดือน 
ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายสาธารณูปโภค บ าเหน็จบ านาญ  ส่วนรายจ่ายการ
ลงทุนนั้นมีลักษณะแปรผันหรืออ่อนไหว  ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นด้านก่อสร้าง (อาคาร) การซื้อที่ดิน
และอุปกรณ์คงทนถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความของรัฐบาลและพรรคการเมืองในขณะนั้น ตามหลักเศรษฐศาสตร์
สถาบันนักวิจัยจ าเป็นต้องเข้าใจ “ตัวละคร” กล่าวคือ รัฐบาล พรรคการเมือง และระบบราชการ ใน
งานวิจัยนี้ก าหนดข้อสันนิษฐานว่า รายจ่ายที่จัดสรรให้กรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เนื่องจากเหตุผลเชิงสถาบัน เช่น การผูกพันรายจ่าย รายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างที่สัมพันธ์กับจ านวน
บุคลากรและค่าจ้างเงินเดือนซึ่งมีการปรับเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ว่า มีเหตุผลอ่ืน
ที่ท าให้การจัดสรรรายจ่ายเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือในทางตรงกันข้ามถูกปรับ ลดลง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเมือง  

“ตัวละคร” ในกระบวนการงบประมาณของไทยจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ  

ระดับที่หนึ่ง หมายถึง ก) รัฐบาลและพรรคการเมือง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทยกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้
รัฐสภาเห็นชอบ ข) หน่วยงานที่มีความส าคัญรองลงมาคือ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยส านัก
งบประมาณเป็นหน่วยงานปฏิบัติการคือรับค าของบประมาณจากกรมหรือเทียบเท่า วิเคราะห์เหตุผล
และความจ าเป็นเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับงบประมาณในอดีต  ส่วนกระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ตาม
กฎหมายให้ความเห็นในขั้นตอนก าหนดวงเงินงบประมาณ - เพ่ือสอดคล้องกับเศรษฐกิจมหภาค เช่น 
ผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ต่อดุลการค้าและการช าระเงิน หนี้สาธารณะ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสม  ค) สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานอนุมัติงบประมาณประจ าปี  (budget 
legislation) ก่อนจะประกาศเป็นกฎหมาย  หมายเหตุส าหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบงบประมาณคือ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีบทบาทติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งหมดแต่เป็นการท า
ตามหลังเหตุการณ์ (post-audit) อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจสอบการใช้จ่ายอาจมีผล “ส่ง

                                                                 
2 ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 ระบุให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณหมายถึงกรมหรือเทียบ
เทียบ โดยกรมหรือหน่วยเทียบเท่าจัดท าข้อเสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ในขั้นตอนอนุมัติงบประมาณโดยสภานิติบัญญัติ ในกระบวนการมีคณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญรับผิดชอบ
การซักถามความจ าเป็น ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแปรญัตติปรับลดรายจ่าย  
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สัญญาณ” ต่อการจัดสรรรายจ่ายให้กรมในปีต่อไป เช่น กรณีที่พบว่าการใช้จ่ายมีปัญหารั่วไหลด้อย
ประสิทธิภาพ 

ระดับที่สอง หมายถึง กรมและหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งเป็นหน่วยขอรับงบประมาณ จัดท า
เอกสารวงเงินรายจ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นการใช้จ่าย เมื่อได้รับการอนุมติเป็นหน่วยบริหาร
งบประมาณ (budget execution) คือการท ากิจกรรม การบริการสาธารณะ การลงทุน การริเริ่ม
โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายบริหารก าหนด โดยมีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่ามากกว่า 
250 หน่วยสังกัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ในการพิจารณางบประมาณย่อมมี “การแข่งขันหรือประกวด
ในท”ี  เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น การที่หน่วยงานหนึ่ง (A) ได้รับเงินมาก เงิน
ที่จะน าไปจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืนๆย่อมลดลงเป็นธรรมดา  ในด้านการบริหารและการเมือง กรมอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีจึงท างานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีต้นสังกัด  

ระดับที่สาม หมายถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวให้รัฐบาลเห็นพ้องกับการจัดสรรเงินลงไปในสาขาหรือเพ่ือท าโครงการ
อันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่ม เช่น เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลจ าน าข้าว ประกันราคาพืชผล ประกัน
รายได้  นักธุรกิจก่อสร้างสนับสนุนและเรียกร้องให้รัฐบาลใช้จ่ายการลงทุนด้านถนนหนทาง หรือ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น  คณะบุคคลอาจจะเรียกร้องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยการให้
ความเห็นผ่านสื่อหรือการเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยตรง   

การเมืองในงบประมาณรัฐบาล  งบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะทั้งรัฐบาลและรัฐสภาเป็นองค์กรทางการเมือง สมาชิกส่วนใหญ่สังกัดพรรคการเมืองหรือได้รับ
ความไว้วางใจจากฝ่ายการเมือง  พรรคการเมืองที่ เข้าร่วมรัฐบาลพยายามผลักดันโครงการที่
เห็นสมควร  ซึ่งอาจจะใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ควรจะเป็น (normative analysis) หมายถึงรัฐบาล
จัดสรรเงินโดยค านึงถึงสวัสดิการสังคมสูงสุด ค านึงถึงอรรถประโยชน์ของการจัดสรรรายจ่ายเป็น
ส าคัญ  หรือกรอบการวิเคราะห์ตามสภาพเป็นจริง (positive analysis) ซึ่งในแง่หนึ่งตีความว่า การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือบุคคล เช่น การสร้างคะแนนนิยมให้พรรค 
เพ่ือรักษาฐานอ านาจการเมืองยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ทั้งนี้เป้าหมายส่วนรวมและเป้าหมายของ
พรรคอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การก าหนดงบประมาณรายจ่ายมิได้เป็นการเมืองไปเสีย
ทั้งหมด  รายจ่ายและวิธีการจัดสรรงบประมาณมีเนื้อหาเชิงเทคนิคหรือตามหลักวิชาการก ากับ 
ตัวอย่างเช่น การขาดดุลงบประมาณแผ่นดินอยู่ภายในกรอบ “วินัยทางการคลัง” (fiscal discipline) 
ตามกฎหมาย ที่ระบุเพดานของการขาดดุลงบประมาณ ยอดหนี้สาธารณะไม่เกินระดับหนึ่ง  ภาระการ
ช าระคืนหนี้ หลักการบริหารและการใช้เงินที่ค านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลของการจ่ายเงิน 
หลักการประหยัด  ตัวอย่างเช่น  ในการเลือกโครงการลงทุนควรจะเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (economic rate of return) ที่สูงคุ้มค่า การเลือกโครงการที่ต้นทุนต่ าที่สุด (least 
cost project) การเลือกวิธีการกู้ยืมที่ อัตราดอกเบี้ยต่ า (low interest financing) เป็นต้น  แต่
ภายใต้หลักวิชาดังกล่าว เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ ท านองเดียวกับการวิเคราะห์โครงการ
การลงทุน  เปิดโอกาสให้ผู้วางแผนจัดท า “ประมาณการรายรับ” “ประมาณการรายจ่ายและต้นทุน” 
“ประมาณการผลประโยชน์ของโครงการ”  อนึ่ง ผลประโยชน์จากรายจ่ายรัฐบาลเป็นอนาคตระยะ
ปานกลางหรือระยะยาว ซึ่งเป็นการยากที่จะรู้ล่วงหน้า  การตอบว่ารายจ่ายรัฐบาลว่าเหมาะสมกับ
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สถานการณ์เศรษฐกิจหรือไม่  เปิดโอกาสให้ตีความและการใช้วิจารณญาณส่วนตน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้มีอ านาจ ผู้บริหารระดับสูง ในหนังสือของ Irene S. Rubin (2014) ตั้งชื่อเรื่องว่า The Politics 
of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing  อธิบายว่าการเมือง
มีบทบาทส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ การกู้ยืม และการท าให้งบประมาณสมดุล   

ในโอกาสนี้ขอประมวลแนวความคิดเชิงทฤษฎีตามท่ีนักวิชาการหลายท่านเฝ้าสังเกตพร้อมกับ
เสนอค าอธิบายแบบแผนการใช้จ่ายภาครัฐ การเติบโตของรายจ่าย อิทธิพลของการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยและนโยบายประชานิยม โดยจ ากัดเฉพาะหลักความคิดและค าศัพท์ส าคัญ ดังนี้ 

หลักการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่อยเป็นค่อยไป (incremental budgeting) เสนอการวิเคราะห์
ตามสภาพเป็นจริงที่ว่า ในการจัดสรรรายจ่ายให้หน่วยงาน (กรม) มักจะพิจารณาจากวงเงินรายจ่ายใน
ปีที่ผ่านมา และใช้ “อัตราการเพ่ิมขึ้น” ซึ่งอาจจะอิงรายได้ของรัฐบาล หรืออัตราการเติบโตของ GDP  
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ “กรม” ในฐานะหน่วยปฏิบัติงาน (บริการสาธารณะ)  พิจารณาว่า ในปีนี้จะเพ่ิม
บริการตามจ านวน “ลูกค้า” หรือผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด เช่น งบประมาณของสถานศึกษา
พิจารณาจากจ านวนผู้เรียน ต้นทุนต่อหน่วยที่ปรับเพ่ิมตามภาวะเงินเฟ้อ รายจ่าย (Yit) สะท้อน
กิจกรรมหรือความต้องการบริการสาธารณะ แต่ละกรมมีภารกิจสมมติว่าแทนว่าสัญลักษณ์  Xij  
หน่วยงาน i หมายถึงกรมหรือเทียบเท่า  ภารกิจ j หมายถึง ประเภทของบริการสาธารณะที่กรม
รับผิดชอบ เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ  การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ  โดยส านักงบประมาณซึ่งท าหน้าที่วิเคราะห์เบื้องต้นและก าหนดวงเงิน
รายจ่ายให้แต่ละกรม นักวิเคราะห์พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นต้องการใช้จ่าย วิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น Charles Linbohm ( ) อธิบาย
ว่า incremental budgeting เป็นแนวปฏิบัติที่อิงสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน (กรม) โดยดูจาก
สิ่งที่ด าเนินการที่ผ่านมา และอนาคตระยะสั้นหรือปานกลาง อาจแสดงเป็นสูตรได้ดังนี้  
     yit+1 = yit (1+ g) + uit 

ค่าพารามี เตอร์ g สะท้อนอัตราการเติบโตของรายจ่ายอันเป็นแนวปฏิบัติของส านัก
งบประมาณ เช่น ให้อัตราการเพ่ิมขึ้นโดยทั่วไปเท่ากับร้อยละ 6 ต่อปี  แต่อาจจะปรับเพ่ิมหรือลดได้ 
มิใช่กฎเกณฑ์ตายตัว  อนึ่ง ในกระบวนการงบประมาณ “การเจรจาต่อรอง” เป็นเรื่องปกติ  เริ่มจาก
หน่วยงาน (กรม) เสนอวงเงินรายจ่ายที่สูงไว้ก่อน ในขณะที่ฝ่ายส านักงบประมาณท าหน้าที่ต่อรองใน
ขั้นต้นโดยการปรับลดหรือปรับเพ่ิมหลังจากได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือรับฟังความต้องการของกรม 
ในช่วงการเตรียมงบประมาณและอนุมัติงบประมาณมีกระบวนการต่อรองเกิดข้ึนได้เสมอ    

หมายเหตุ ในขั้นเตรียมการงบประมาณ มี 3 หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  เมื่อวาระผ่านไปถึงระดับคณะรัฐมนตรี อาจจะได้รับข้อเสนอให้ปรับเพ่ิมหรือปรับลด  และ
ขั้นตอนที่รัฐบาลเสนอรัฐสภาก็อาจจะมีการปรับลดงบประมาณเช่นเดียวกัน ทั้งหมดเป็นไปตาม
ขั้นตอน “วงจรงบประมาณแผ่นดิน”  ในขั้นแปรญัตติ สส. อาจจะเสนอแปรญัตติปรับลดรายการใช้
จ่ายของแต่ละกรม 

หลักสวัสดิการสูงสุดและหลักอรรถประโยชน์   เป็นอีกกรอบคิดหนึ่ งตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตร์ที่อธิบายว่า รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนค านึงถึงสวัสดิการของประชาชน 
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คือจัดสรรรายจ่ายเพ่ือท าให้ประชาชนกินดีอยู่ดี  รายจ่ายท าให้เกิดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  จุดอ่อนในข้อนี้คือ
การวัดอรรถประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ชัดเจน จึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกรม หรือส านักงบประมาณ
หรือผู้มีอ านาจอนุมัติงบประมาณ  ความจริงต าราเศรษฐศาสตร์อ้างหลักอรรถประโยชน์เป็นการมอง
จากปัจเจก  ผู้บริโภคย่อมสามารถประเมินว่าการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ  ให้อรรถประโยชน์
หรือความพึงพอใจมากหรือน้อย  คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า  แต่เมื่อประยุกต์กับส่วนรวม - ไม่ชัดเจนว่าวัด
อย่างไร ใครประเมิน  จึงเป็นเรื่องยากที่จะประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดสรรรายจ่ายของภาครัฐบาล     

หลักการปฏิรูป (reformist view) หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ   สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ว่ามีความต้องการให้ปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่ง  เช่น สภาพ
ปัจจุบันของไทยคนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาระบบขนส่งทางรางด้วยรถไฟความเร็วสูง เพ่ือความ
รวดเร็ว ลดต้นทุน 

การขนส่ง  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลตอบสนองด้วยการเร่งรัดโครงการ
ลงทุนหรือการจัดสรรรายจ่ายด้านคมนาคม หรือใช้วิธีการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP, 
private and public participation) คือรัฐร่วมลงทุนในที่ดินและเงินทุนบางส่วน ส่วนเอกชนท า
โครงการและหาทุน แล้วเกิดการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน 

อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่อการก าหนดรายจ่าย   (interest group determinism) 
หมายถึง  กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทไม่น้อยในการโน้มน้าวการใช้จ่ายลงไปในสาขาเศรษฐกิจซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั้นๆ  เช่น นักธุรกิจก่อสร้างต้องการให้รัฐเพ่ิมรายจ่ายการลงทุนด้านก าร
ก่อสร้างถนนหนทาง กลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลอุดหนุนราคาพืชผลหรือช่วยเหลือปัจจัยการผลิต
ให้มีราคาต่ า 

งบประมาณของรัฐบาล ย่อมมีความแตกต่างจากงบประมาณของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจ
หลายประการ เพราะเป็นเรื่องของส่วนรวม  โดยมีกติกาหรือระเบียบที่ต้องยึดถือ  เป็นกระบวนการ
ทางการเมืองเนื่องจากผู้จ่ายกับผู้ใช้เงินมักจะเป็นคนละคน   Rubin (2014) อธิบายว่ากระบวนการ
งบประมาณรัฐบาลนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ ก) การปรับตัวตามสถานการณ์ ข) การแข่งขัน
หรือการแย่งชิงงบประมาณ ค) การแยกส่วนระหว่างผู้จ่ายเงินซึ่งท้ายที่สุดคือผู้เสียภาษี และผู้ที่
ตัดสินใจคือหน่วยงานภาครัฐ ง)  ข้อจ ากัดงบประมาณ จ) การเมืองว่าด้วยงบประมาณซึ่งจ าแนก
ออกเป็นระดับมหภาคและจุลภาค  

งบประมาณรัฐบาลยังเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ/สังคม   ใน
ประการนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างก่อน-หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ในบริบทของ
ไทย  ในอดีตการจัดสรรงบประมาณก าหนดโดยชนชั้นผู้น า  (elite government) คือ ทหารหรือคนที่
ได้รับการยอมรับจากกองทัพ แม้ว่าเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีประสบการณ์การเลือกตั้ง  แต่ยังมี
ลักษณะผสมผสานหรือเรียกว่า “ครึ่งใบ”  ภายใต้ระบบนี้การก าหนดวงเงินงบประมาณและการ
จัดสรรจึงขึ้นอยู่กับผู้น าและระบบราชการเป็นส าคัญ  แต่ในระยะหลัง (พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา) ฝ่าย
การเมืองมีบทบาทในการก าหนดนโยบายงบประมาณเพ่ิมข้ึนตามล าดับ  การอิงหลักการรัฐธรรมนูญฯ 
คือนโยบายพ้ืนฐานแห่งชาติ  ก าหนดสิทธิ์ประชาชนที่จะได้จากรัฐ กล่าวคือ รายจ่ายด้านการศึกษา
ตามนโยบายเรียนฟรี 12 ปี  รายจ่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม (เบี้ย
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ยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น)   รายจ่ายสนับสนุนองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   กลุ่มพลัง
ประชาชนมีบทบาทและโน้มน้าวให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนหรือเงิน อุดหนุนเพ่ือท ากิจกรรมเฉพาะด้าน  
ฝ่ายการเมืองก าหนดโครงการประชานิยมเป็นชัยชนะในการเลือกตั้ง-  ซึ่งสอดคล้องกับค าพยากรณ์
ของ ทฤษฎีผู้โหวตรายได้มัธยฐาน (median voter theorem) ที่ว่าคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีรายได้
ปานกลางหรือค่อนข้างต่ า ภายใต้กติกาการเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องการได้รับคะแนนนิยมสูง (เช่น 
เกินครึ่ง)  มาตรการประชานิยมเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของพรรคการเมืองและคนจนต้องการให้
ถ่ายโอนรายได้จากคนรวยช่วยคนจนหรือรายได้ปานกลาง  ทฤษฎีนี้สะท้อน “ความไม่สมมาตร” ของ
ความต้องการระหว่างคนรวยและคนจน    กลุ่มรวยไม่เห็นความจ าเป็นต้องได้รับสวัสดิการจากรัฐ
เพราะช่วยตนเองได้อยู่แล้ว  ในขณะที่กลุ่มจนหรือรายได้ปานกลาง“สวัสดิการ” หรือ “หลักประกัน” 
จากรัฐช่วยลดรายจ่ายและลดความเสี่ยงการเจ็บไข้     แบบจ าลองรายจ่ายที่อิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
พยากรณ์ว่ายิ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าของรายได้สูง—ความต้องการหรืออุปสงค์ให้รัฐบาล
แทรกแซงด้านสวัสดิการและหลักประกันยิ่งสูงจนมีผู้ใช้ค าศัพท์ว่า redistributive politics 

การจัดสรรรายจ่ายตามสิทธิ์ของประชาชน (entitlement budgeting) เป็นผลลัพธ์ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเรียกร้องของภาคประชาชน  ตัวอย่างในบริบทของไทยรายจ่าย
หลักประกันสุขภาพ รายจ่ายการอุดหนุนนักเรียน รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายจ่ายเงินอุดหนุนให้
องค์กรบริหารท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรองระบุ  
ข้อพิจารณารายจ่ายของหน่วยงานจึงขึ้นกับจ านวนผู้รับสิทธิ์ (N) และ รายจ่ายต่อหัว หรือ ต้นทุน
ค่าบริการต่อหัว (unit cost) 
 
หลักเศรษฐศาสตร์และวินัยทางการคลัง  

ดังกล่าวข้างต้นว่า การวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินจ าเป็นต้องใช้ความรู้จากศาสตร์ 
หลักการส าคัญหนึ่งคือ วินัยทางการคลัง ซึ่งได้รับแนวความคิดจากเศรษฐศาสตร์ สะท้อนมาตราต่างๆ
ในข้อกฎหมายหลายฉบับ เช่น พรบ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502, พรบ.หนี้สาธารณะ พ.ศ. 
2548, พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เป็นต้น วินัยทางการคลัง ในงบประมาณไทยก าหนดกรอบการ
ขาดดุลไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายจ่าย บวกกับ ร้อยละ 80 ของงบรายจ่ายการช าระคืนหนี้
สาธารณะ  ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลท าประมาณการรายรับต่อจากนั้นก าหนดรายจ่ายรวม  โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ อัตราการเจริญเติบโต 
ภาวะการมีงานท า เงินเฟ้อ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินคงคลัง ในภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า—
ประชาชนมักเรียกร้องให้รัฐบาลท างบประมาณแบบขาดดุล เพ่ือ “กระตุ้นเศรษฐกิจ” ผ่านการใช้จ่าย
และกิจกรรมของภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้เกิด “ตัวทวีคูณ” ต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน   
 ยุท ธศาสตร์ก าร พั ฒ นา (development and strategic-driven budgeting) เป็ น อีก
ช่องทางหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อขนาดและการเติบโตของรายจ่ายรัฐบาล  คือ การประเมินว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น  ต้องการให้รัฐบาลท าบทบาทอะไรหรือแทรกแซงในเรื่อง
ใดซึ่งมีประเด็นทั้งภาพรวมเช่นโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์เช่นสภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมธนาคาร  และประเด็นย่อยคือการช่วยเหลือประชาชนระดับล่าง 
การส่งเสริมอาชีพความมั่นคงและสวัสดิการของกลุ่มต่างๆ  
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ขอบเขตของการวิจัยและหน่วยวิเคราะห์ 
ในส่วนนี้เสนอการวิเคราะห์การจัดสรรรายจ่ายรัฐบาล จ าแนกตามหน่วยงาน คือ “กรม” 

และหน่วยงานเทียบเท่า โดยหน่วยงานเหล่านี้สังกัดอยู่ภายใต้ 20 กระทรวง และอีก 4 หน่วยงาน 
(คล้ายเป็นกระทรวง) คือส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง,หน่วยงานของ
รัฐสภา หน่วยงานของศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  อนึ่งผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่ควร
รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด้วยเหตุผลว่ารายจ่ายของกรม เป็นการช าระ
คืนหนี้ ซึ่งเป็นข้อผูกพันตามรัฐธรรมนูญ  และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งงบที่ได้รับการ
จัดสรรส่วนใหญ่คือเงินอุดหนุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ไม่ได้น าไปท ากิจกรรม  ซึ่งจากตัวเลขสถิติ
ปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายทั้งหมดที่จัดสรรให้กรมหรือเทียบเท่า (294 แห่ง) มูลค่ามากกว่า 1.56 
ล้านล้านบาท (ในจ านวนนี้ไม่รวมงบกลาง งบช าระหนี้ งบอุดหนุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น เงิน
อุดหนุนให้กองทุนนอกงบประมาณ)  
  
แนวทางการวิเคราะห์ 
 ผู้เขียนประมวลข้อมูลรายจ่ายจ าแนกตามกรม-กระทรวงตามเอกสารงบประมาณ ซึ่งหมายถึง
ข้อมูลที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยก าหนดรหัสและปีงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เรียก
ย่อว่า yit (หน่วยล้านบาท) จากนั้นจึงน าไปค านวณเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น (dY/dt หน่วยเป็น ร้อยละ
ต่อปี)  เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลรวม หรืออัตราการเพ่ิมขึ้น  ด้วยการจ าแนกตาม
ขนาดรายจ่าย และเทคนิครีเกรสชันเพื่ออนุมานค่าสถิติการเพ่ิมข้ึนโดยรวม  

dYit/Y = a + b ln Yit + c Mj + uit 
dYit/Y = อัตราการเพ่ิมของการจัดสรรรายจ่ายให้กรมจากปีก่อนหน้า 
ln Yit = รายจ่ายที่จัดสรรให้กรม (ค่าล้อกธรรมชาติ) 
Mj = ดัมมีกระทรวง 
uit    = ค่าผิดพลาด 
 

การวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจกรายกระทรวง 
 ตารางที่ 1 แสดงสถิติรายจ่ายรวมของกรมหรือเทียบเท่า และอัตราการเพ่ิมขึ้น (ค านวณด้วย
การถ่วงน้ าหนัก) พร้อมกับข้อสังเกตดังนี้ ก) อัตราการเติบโตของรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.78 ต่อ
ปี ข) ความผันผวนของอัตราการเติบโตของรายจ่ายรัฐบาล กล่าวคือ มีช่วงเวลาที่รายจ่ายขยายตัวสูง
เช่น ในปีงบประมาณ 2550 ในทางตรงกันข้ามมีช่วงเวลาที่ปรับลดรายจ่าย (ติดลบ) ในปี 2553 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาของไทย ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ การประมาณการว่ารายได้
รัฐบาลลดลง นอกจากนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง คือ การประท้วงในปี 2557 การยุบรัฐสภา
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ การต้องท างานภายใต้รัฐบาลรักษาการ และรัฐประหาร   ความจริงตลอด
ช่วงเวลาที่ศึกษามีการเกิดรัฐประหารขึ้นสองครั้งซึ่งครั้งแรกเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2549 แต่ครั้งนั้นดู
เหมือนไม่มีผลต่อรายจ่ายรัฐบาลเท่าใดนัก อาจจะเป็นเพราะฐานเศรษฐกิจและฐานะการคลังรัฐบาล
ไม่ถูกกระทบจากการเข้ามายึดอ านาจของฝ่ายทหาร (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงปี 2550-2551) 
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ตารางท่ี 1  รายจ่ายรวมของทุกกรมและอัตราการเติบโต 2549-2559 

ปีงบประมาณ 
ผลรวมรายจ่าย

ของกรม อัตราการเพิ่มข้ึน หมายเหตุ 

 
ล้านบาท (ร้อยละต่อปี) 

 2548 654,097 . 
 2549 725,891 8.31 
 2550 865,397 15.92 
 2551 927,764 6.72 
 2552 1,046,121 9.21 
 2553 991,522 -5.62 ภาวะเศรษฐกิจซบเซาหลังวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐ 

2554 1,159,055 14.32 
 2555 1,209,371 3.86 
 2556 1,342,937 9.93 
 2557 1,438,804 6.51 ปัญหาการเมืองและการประท้วงรฐับาล 

2558 1,444,791 0.41 การประท้วงรัฐบาลและรัฐประหาร 
2559 1,564,390 7.46 

 อัตราเพิ่มเฉลี่ย 
 

6.78 
  

ที่มา: ส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ ก) อัตราการเติบโตค านวณด้วยการถ่วงน้ าหนัก (weighted average) 
             ข) การค านวณไม่รวม 2 หน่วยงานคือส านักบริหารหนี้และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 การจ าแนกหน่วยงานตามขนาดรายจ่าย เป็นวิธีการวิเคราะห์อย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนความส าคัญ
ของปัจจัยเชิงสถาบัน โดยการจ าแนกตามขนาดรายจ่ายเล็ก-กลาง-ใหญ่-ใหญ่มาก ดังแสดงในตารางที่ 
2 พร้อมกับข้อสังเกตบางประการ ก) หน่วยงานระดับกรมขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย
กว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน “ร้อยละ 60” โดยประมาณ  ข) หน่วยงานกรมระดับกลาง 
หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณระหว่าง 1,000 – 10,000 ล้านบาทมีสัดส่วนโดยประมาณร้อย
ละ 34  ค) หน่วยงานกรมระดับใหญ่ หมายถึงได้รับการจัดสรรงบประมาณขนาดรายจ่ายระหว่าง 1 
หมื่นล้านถึง 1 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.5  และ ง) หน่วยงานกรมระดับใหญ่
มากได้รับการจัดสรรขนาดรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน “ร้อยละ 0.5” 
โดยประมาณ  
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ตารางท่ี 2 การจ าแนกตามขนาดรายจ่ายและอัตราการเติบโต 
 

วงเงิน 
(ล้านบาท) จ านวน 

งบประมาณกรม
เฉลี่ย อัตราการเพิ่มข้ึน 

 
(แห่ง) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

< 250 581 155 -23.2 
251 – 500 640 361 6.7 
501 – 750 401 613 5.9 
751 - 1000 273 871 4.9 
1001 - 2000 521 1,412 4.0 
2001 - 5000 411 3,170 2.8 
5001 - 10000 168 6,771 8.1 
10001 - 25000 86 16,146 5.2 
25001 - 50000 65 35,845 8.9 
50001 - 100000 36 70,384 7.4 
100001 - 600000 15 209,154 8.3 
ผลรวม / ค่าเฉลี่ย 3197 4,182 0.7 
 
ที่มา: ส านักงบประมาณ 

 
 ในตารางที่ 3 แสดงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรร (ค่าเฉลี่ยต่อกรม) จ านวน
กรม และผลรวมรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรของปีงบประมาณ 2559 พร้อมกับข้อสังเกตความแตกต่าง
ดังนี้  ก) ผลรวมงบประมาณเกินหลักแสนล้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้ อย ประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ ,กลาโหม, คมนาคม,สาธารณสุข,ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวงและมหาดไทย ข) ในทางตรงกันข้ามกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม
น้อยกว่าหนึ่งหมื่นล้านเรียงจากมากไปน้อยประกอบไปด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์, ต่างประเทศ,วัฒนธรรม,
ท่องเที่ยวและกีฬา,พาณิชย์,อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน 
 หากพิจารณาจากงบประมาณเฉลี่ยของกรมพบว่ากระทรวงกลาโหมมีงบประมาณเฉลี่ยต่อ
กรมสูงสุดคือ 29,674 ล้านบาทต่อกรม ในขณะที่กระทรวงพลังงานมีงบประมาณโดยเฉลี่ยต่ าสุดเพียง 
340 ล้านบาทต่อกรม   
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ตารางท่ี 3 จ านวนหน่วยงาน งบประมาณเฉลี่ยของกรม และรายจ่ายทั้งกระทรวง ปี 2559 
 

รหัส กระทรวง จ านวนหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ผลรวมปี 
2559 

 
  

(กรม) ล้านบาทต่อกรม ล้านบาท 
 1 ส านักนายกฯ 23 1,598.3 36,761.8 
 2 กลาโหม 7 29,674.1 207,718.9 * 

3 คลัง 9 2,726.8 24,541.1 
 4 ต่างประเทศ 1 8,040.7 8,040.7 
 5 ท่องเที่ยว กีฬา 4 1,905.6 7,622.4 
 6 พัฒนาสังคม 7 1,482.8 10,379.7 
 7 เกษตร 17 5,232.8 88,958.2 
 8 คมนาคม 7 19,840.9 138,886.1 
 9 ทรัพยากร 12 3,035.1 36,420.7 
 

10 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6 875.5 5,253.0 

 11 พลังงาน 6 340.9 2,045.4 ** 

12 พาณิชย์ 9 822.6 7,403.7 
 13 มหาดไทย 8 12,942.2 103,537.8 
 14 ยุติธรรม 13 1,820.4 23,665.3 
 15 แรงงาน 5 6,779.7 33,898.5 
 16 วัฒนธรรม 9 884.5 7,960.9 
 

17 
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 12 831.8 9,981.7 

 18 ศึกษาธิการ 91 5,715.7 520,132.2 
 19 สาธารณสุข 15 8,343.1 125,146.0 
 20 อุตสาหกรรม 7 876.3 6,133.9 
 

21 
หน่วยงานไม่สังกัด
กระทรวง 9 13,408.4 120,675.7 

 22 รัฐสภา 3 1,638.5 4,915.4 
 23 ศาล 3 6,957.6 20,872.9 
 

24 
หน่วยงานตา
รัฐธรรมนูญ 8 1,679.8 13,438.4 

 
 

รวม / ค่าเฉลี่ย 291 5,375.9 1,564,390.0 
 ที่มา: ส านักงบประมาณ 
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ในตารางที่ 4 อัตราการเพ่ิมขึ้นของงบประมาณรายจ่ายของกรม พบข้อสังเกตดังนี้ ก) การ
เพ่ิมขึ้นของรายจ่ายที่จัดสรรให้กรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-20% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 โดยกรมที่
ได้รับการจัดสรรติดลบซึ่งค่าติดลบเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโครงการลงทุนในปีนั้นๆ หรือโครงการ
พัฒนาไม่ได้รับการสานต่อ  มีสัดส่วนถึงร้อยละ 26 ข) การเพ่ิมขึ้นของรายจ่ายกรมอัตราที่สูงกว่าร้อย
ละ 10 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 38 ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวหาก
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพ่ิมของ GDP ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 หากแนวโน้มอัตราดังกล่าวยังคง
ด ารงอยู่ สัดส่วนรายจ่ายภาครัฐต่อ GDP ย่อมจะเพ่ิมขึ้นและสะท้อนให้เห็นถึงภาระของการจัดเก็บ
ภาษีหรือหารายได้ให้มากข้ึน ซึ่งภาระดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังเป็นส าคัญ   

 
ตารางท่ี 4 อัตราการเพ่ิมข้ึนของการจัดสรรรายจ่ายจ าแนกตามกรม 
 

อัตราการเพิ่มข้ึน จ านวนกรม ร้อยละ ร้อยละสะสม 
0 หรือติดลบ 774 26.44 26.44 
0.01 - 5% 526 17.97 44.41 
5.01-10% 521 17.8 62.21 
10.01-20% 633 21.63 83.84 
20.01-50% 420 14.35 98.19 
50.01-100% 53 1.81 100 

รวม 2,927 100 
   

 ตารางที่  5 อัตราการเพ่ิมขึ้นและขนาดงบประมาณของกรมจ าแนกตามกระทรวง พบ
ข้อสังเกตดังนี้  ก) กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 จ านวน 3 
กระทรวงโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ,มหาดไทยและวัฒนธรรม เนื่อง
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ส่วน
กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมีอัตราการเพ่ิมน้อยกว่าร้อยละ 4 มีจ านวน 3 กระทรวงจากมากไปน้อย
คือ กระทรวงต่างประเทศ,พลังงานและการท่องเที่ยว กีฬา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะงาน
เหมือนเดิม (การทูต) หรืออาจจะมีกองทุนนอกงบประมาณอยู่แล้ว ความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงงบประมาณ
แผ่นดินลดลงและเจ้าหน้าทีข่องส านักงบประมาณรับรู้การด ารงอยู่ของกองทุน 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมข้ึนและขนาดรายจ่ายให้กรม จ าแนกเป็นรายกระทรวง 
 

   
อัตราการเพิ่มข้ึน ขนาดงบประมาณของกรม 

  
 

N ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน N 
ค่าเฉลี่ย 
ล้านบาท 

มัธยฐาน 
ล้านบาท 

1 ส านักนายกรัฐมนตรี 150 3.48 6.19 164 1,415 577 
2 กลาโหม 62 6.94 6.70 68 26,608 15,874 
3 คลัง 99 -65.69 4.17 108 20,805 2,034 
4 ต่างประเทศ 11 2.94 2.62 12 7,531 7,638 
5 ท่องเที่ยว กฬีา 43 1.93 5.29 47 1,597 1,546 
6 พัฒนาสังคม 50 3.91 5.40 57 1,667 662 
7 เกษตร 153 3.10 3.70 169 4,915 2,795 
8 คมนาคม 77 4.70 7.38 84 11,967 2,311 
9 ทรัพยากร 110 -2.17 5.32 120 2,367 1,082 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 -11.16 -1.21 36 1,375 1,102 
11 พลังงาน 55 2.93 3.58 60 406 274 
12 พาณิชย์ 77 5.56 3.48 84 854 498 
13 มหาดไทย 77 7.62 7.01 84 32,123 5,074 
14 ยุติธรรม 117 3.78 4.75 128 1,589 724 
15 แรงงาน 55 3.20 3.57 60 5,337 1,159 
16 วัฒนธรรม 62 7.17 8.63 68 875 712 
17 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 33 -5.86 4.17 36 1,084 454 
18 ศึกษาธิการ 717 8.89 10.53 787 5,188 438 
19 สาธารณสุข 99 3.92 4.84 108 9,010 1,699 
20 อุตสาหกรรม 77 4.78 3.72 84 699 615 

 
ที่มา: ส านักงบประมาณ 
 

รูปภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของรายจ่ายกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า หากไม่น าอัตราการ
เติบโตที่ติดลบ หรืออัตราการเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 20  พร้อมกับข้อสังเกตว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
การจัดสรรงบประมาณรายกรมมีค่าพิสัยระหว่าง 5-10 % ต่อปี   สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Incremental Budgeting (สัดส่วนร้อยละ 18 ของตัวอย่างข้อมูล) 
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ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของรายจ่ายกรมหรือเทียบเท่า 
 
 ตารางที่ 6  แสดงผลประมาณการด้วยเทคนิคถ่วงน้ าหนักข้อมูลที่เบี่ยงเบนมาก (robust 
regression)  ตัวแปรตามในแบบจ าลอง หมายถึง อัตราการเพ่ิมของรายจ่าย ตัวแปรอิสระคือ ขนาด
ของรายจ่าย และตัวแปรดัมมี (รหัสกระทรวง) เพ่ือทดสอบว่า การกระโดด (shift) ซึ่งสะท้อนปัจจัย
เชิงสถาบัน  การใช้วิธีการโรบัส (robust) มีเหตุผลเพ่ือลดอิทธิพลของบางตัวอย่างที่มีค่าลักษณะ
สุดโต่ง (outlier)  พร้อมกับข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างกระทรวง  พบว่าอัตราการเพ่ิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ สูงสุดร้อยละ 5.3  ต่อปี  กระทรวงวิทยาศาสตร์มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายจ่าย
น้อยสุดร้อยละ 0.50 ต่อปี  ยกระทรวงที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงทางลบ (ลดลง) มากที่สุดได้แก่
กระทรวงพลังงาน ร้อยละ -2.9 ต่อปี  ค่าสถิติ t สะท้อนว่า ตัวแปรนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
(กรณีท่ี t-statistics สูงกว่า 1.96 ทางบวกหรือทางลบ ถือว่ามีนัยส าคัญทางสถิติด้วยความเชื่อมั่น 95%) 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายจ่ายกรมจ าแนกตามกระทรวงโดยใชส้มการรีเกรสชัน 
              Robust regression 
N = 

 
= 2905 

   F(24,2880) 
 

= 5.28 
   Prob > F 

 
= 0 

   ตวัแปร 
 

ค่า สปส ค่าผดิพลาด สถิติ t P>t 
 Lny 

 
-0.33122 0.184751 -1.79 0.073 

 ดัมมีกระทรวง 
     2 กลาโหม 2.6887 1.8502 1.45 0.15 

 3 คลัง -0.0283 1.5670 -0.02 0.99 
 4 ต่างประเทศ -1.6300 3.9920 -0.41 0.68 
 5 ท่องเที่ยว กีฬา -1.1424 2.1452 -0.53 0.59 
 6 พัฒนาสังคม 0.9479 1.8593 0.51 0.61 
 7 เกษตร -0.3391 1.3462 -0.25 0.80 
 8 คมนาคม 2.9398 1.7251 1.70 0.09  

9 ทรัพยากร -0.0972 1.4450 -0.07 0.95  
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ -1.5647 1.9808 -0.79 0.43  
11 พลังงาน -2.9144 1.8275 -1.59 0.11  
12 พาณิชย ์ -0.5416 1.5555 -0.35 0.73  
13 มหาดไทย 2.0825 1.6696 1.25 0.21  
14 ยุติธรรม 0.9267 1.4503 0.64 0.52  
15 แรงงาน -1.2987 1.9478 -0.67 0.51  
16 วัฒนธรรม 4.8834 1.6642 2.93 0.00  

17 
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี 0.5097 1.5603 0.33 0.74  

18 ศึกษาธิการ 5.3000 0.9639 5.50 0.00  
19 สาธารณสุข -0.0004 1.4009 0.00 1.00 

 20 อุตสาหกรรม -1.4423 1.7006 -0.85 0.40 
 

21 
หน่วยงานไมส่ังกัด
กระทรวง 2.8826 1.5986 1.80 0.07 * 

22 รัฐสภา 4.0507 2.3993 1.69 0.09 * 
23 ศาล 2.2077 2.4020 0.92 0.36 

 24 หน่วยงานตามรฐัธรรมนญู 1.3659 1.7006 0.80 0.42 
 ค่าคงท่ี 

 
7.5168 1.4797 5.08 0.00 *** 

 R-square = .024 
     ที่มา: ส านักงบประมาณ 

ข้อจ ากัดและข้อเสนอการขยายกรอบการวิจัย 
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รายงานในบทนี้ถือเป็นศึกษาในขั้นต้น ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงข้อจ ากัดและจุดอ่อนบาง
ประการ หนึ่ง การไม่ครอบคลุมรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด กล่าวคือ ไม่รวมรายจ่ายงบกลาง รายจ่าย
ช าระหนี้ รายจ่ายอุดหนุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น รายจ่ายอุดหนุนให้กองทุนนอกงบประมาณ 
เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวมิได้สะท้อนในภารกิจของกรม   สอง รายจ่ายที่วิเคราะห์นี้ได้จากเอกสาร
งบประมาณแผ่นดิน คือการจัดสรรรายจ่ายเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร  ในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญอาจจะมีการปรับลดรายจ่ายของบางหน่วยงาน 
และปรับเพ่ิมให้กับบางหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ปรับลดหรือเพ่ิมมีสัดส่วนน้อย (น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของรายจ่ายทั้งหมด) และไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป  จึงไม่ได้น ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลอง   สาม 
รายจ่ายของกรมในที่นี้ไม่ได้แยกออกเป็นรายจ่ายประจ า และ รายจ่ายลงทุน – หากไปได้ได้ควรจะ
จ าแนกรายจ่ายของกรม เป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน จะช่วยให้เข้าใจความผันผวนของ
รายจ่ายปีต่อปีอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ส่ี รายจ่ายของภาครัฐที่น่าสนใจอีกมิติหนึ่งเกี่ยวกับ “พ้ืนที่” คือ
งบประมาณที่จัดสรรลงพ้ืนที่จังหวัด หรือ หน่วยงานระดับกรมที่ส่งผ่านให้ “สาขา” กรมที่ตั้งในเขต
หรือจังหวัด  ห้า ในอนาคตควรจะเพ่ิมตัวแปรในแบบจ าลอง เช่น จ านวนข้าราชการและพนักงานที่สัด
กัดแต่ละกรม น่าจะเป็นตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายรายจ่ายประจ าได้ชัดเจน  

 
สรุป 

บทความนี้เสนอวิเคราะห์การจัดสรรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้กรมและเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญต่อการท างานของกรม พร้อมกับวิเคราะห์อัตราการเติบโตในช่วงปีงบประมาณ 2548-
2559  โดยใช้เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมืองเป็นกรอบความคิด   ฐานข้อมูลจัดเรียงเป็นข้อมูลซ้ า
ตัวอย่าง  พบข้อสรุปและข้อสังเกตดังต่อไปนี้   หนึ่ง อัตราการเติบโตของรายจ่ายมีลักษณะ
หลากหลาย คือ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ก้าวกระโดด และการถูกปรับลดลง  สอง อัตราการเพ่ิม
ของรายจ่ายในช่วงแรก มี (2548-2551)  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 6-7 ต่อปี  ต่อมาเพ่ิมเป็นร้อยละ 
8-10 ต่อปี และระยะหลังลดน้อยถอยลง สาเหตุส าคัญน่าจะมาจากข้อจ ากัดด้านรายได้ (การจัดเก็บ
ภาษี) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  หรือเหตุการณ์พิเศษคือการประท้วงรัฐสภา การยุบสภา และ
รัฐประหาร สาม การทดสอบข้อสันนิษฐานว่ารายจ่ายเพ่ิ มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป อธิบาย
ปรากฎการณ์ได้เพียงร้อยละ 18 ทั้งนี้โดยก าหนดนิยามการขยายตัวระหว่าง 5-10% ต่อปี อนึ่ง พบว่า 
หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 
และกรมที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้นระหว่าง 10-20% ต่อปีมีสัดส่วนร้อยละ 21  ส่ี การที่รายจ่ายของ
กรม (หรืออีกนัยหนึ่งรายจ่ายภาครัฐ) โดยรวมสูงกว่า 10% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเพ่ิมของ 
GDP  เป็นสัญญาณที่น่าห่วงใย  เพราะรัฐบาลจะต้องพยายามเพ่ิมรายได้คือการจัดเก็บภาษี  คงจะ
เป็นการยากที่จะเพ่ิมขยายรายได้เข้ารัฐในอัตราร้อยละ 10 หรือสูงกว่าในขณะที่ GDP เติบโตเพียง
ร้อยละ 3-4 ต่อปี  ห้า รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน อาทิเช่น การตั้ง
หน่วยงานใหม่ การแตกตัวของหน่วยงาน นโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันกิจกรรมของบางกรมในลัษณะ
พิเศษ  รายจ่ายผูกพันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน เช่น รายจ่ายการศึกษาจัดสรรตาม
รายหัวผู้เรียน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  การเพ่ิมของค่าจ้างเงินเดือน
และจ านวนบุคลากรของรัฐ   
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 เมื่อจ าแนกการเติบโตของรายจ่ายเป็นรายกระทรวง พบว่า มีความแตกต่างพอสมควร ด้ าน
หนึ่งคือกระทรวงที่มีอัตราการขยายตัวของรายจ่ายสูง (เกินกว่าร้อยละ 7 ต่อปีเฉลี่ยตลอดเวลา 10 ปี) 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายภาคบังคับ 
(entitlement budget) ซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการประชาชน  ในทางตรงกันข้ามพบว่าอัตราการเติบโต
น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปีในบางกระทรวง ได้แก่ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น  

การวิจัยนี้มีข้อจ ากัดบางประการที่ควรจะแจ้งให้ผู้อ่านทราบ หนึ่ง รายจ่ายสะท้อนถึงการ
จัดสรรให้กรมหรือเทียบเท่าตามเอกสารงบประมาณ ทั้งนี้มีบางหน่วยงานที่ถูกปรับลดรายจ่ายใน
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญ แต่ว่าข้อมูลมิได้เปิดเผยโดยทั่วไป สอง 
ไม่ครอบคลุมรายจ่ายงบกลางและเงินอุดหนุนให้กองทุนนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนให้องค์กร
บริหารท้องถิ่น  เป็นหัวข้อการวิจัยที่ผู้เขียนใคร่เสนอแนะให้ประชาคมนักวิจัยค้นคว้าในโอกาสต่อไป  
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อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

บทคัดย่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน 

ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีเตรียมความพร้อมใน
การเผชิญกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อันได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ ความ
หลากหลายของบุคลากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน 
และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างความยั่ งยืนขององค์การ ในการรับมือกับความท้า
ทายทางธุรกิจดังกล่าว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารบุคลากร ด้วยการ
ใช้แนวปฏิบัติของบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่งประกอบด้วยการดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงมา
ร่วมงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแลใส่ใจและรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง บทความนี้จะได้น าเสนอประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งน าเสนอแนว
ปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถน าไปใช้ในบริหาร
บุคลากร เพ่ือช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์การในสถานการณ์ความ
ท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

 
ABSTRACT 

The rapid change and uncertainty in today’s business environment are driving 
radical changes to the way organizations work and influence the strategic context for 
human resource management (HRM). Human resource profession (HR) must prepare to 
deal with effects of these challenging the changing of business environment including; 
globalization, workforce diversity, information technology advancement, trends in the 
nature of work, and social responsibility and corporate sustainability. To meet these 
challenges, HR must change the way for managing people by focusing on proactive 
human resources management practices, including talent attraction, human resource 
development, employee retention and engagement, and change management. This 
article reveals the anticipated changes taking place in organization and their influence 
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on human resource management practices. Furthermore, the contexts of proactive 
HRM are carried out through which HR can contribute to manage employee and 
enhance organization competitiveness to better survive in the challenging world of 
today and future. 

 
ค าส าคัญ 
 สภาพแวดล้อมธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
Keywords 
 Business Environment, Proactive Human Resource Management, Human 
Resources Profession Role 
 
บทน า 

จากการทีส่ภาพแวดล้อมของธุรกิจ เช่น โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะเศรษฐกิจ 
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การต่างๆ มีการปรับตัวทั้งในด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ
และวิธีการบริหารจัดการ ฯลฯ เนื่องจากรูปแบบ กระบวนการหรือแนวคิดทางธุรกิจที่เคยใช้และ
ประสบความส าเร็จในอดีตที่ผ่านมา อาจไม่สัมฤทธิผลในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพราะ
เงื่อนไขต่าง ๆ ของการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป หากองค์การยังยึดติดกับรูปแบบการด าเนินงาน
ที่เคยท าให้ประสบความส าเร็จมาแล้วในอดีต ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ก็ยากที่จะ
รักษาความมั่นคงและการอยู่รอดในระยะยาวขององค์การไว้ได้ 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่หรือการมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการท างานที่แตกต่างไปจาก
ในอดีตอย่างสิ้นเชิง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management Practices) จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารธุรกิจและ
องค์การที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดอย่างยั่งยืนของ
องค์การ (Noe, et al., 2012) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลการรับรู้บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
Caldwell (2004) ซึ่งได้ท าการส ารวจการรับรู้ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับกิจกรรมของ
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชนในประเทศอังกฤษ พบว่า การปรับเปลี่ยนขั้นตอน
ในการท างานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มองไปที่ผลลัพธ์ของงานนั้นยังไม่สามารถด าเนินการ
อย่างจริงจังได้ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านกับบทบาทหน้าที่ในเชิงกลยุทธ์ 
ท าให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังท าหน้าที่ในบทบาทเฉพาะด้านที่มีความส าคัญลดลงมากกว่า
บทบาทในเชิงกลยุทธ์ที่มีความส าคัญเพ่ิมขึ้น  เช่นเดียวกับในภาคเอกชน ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
ของไทย จากการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553) อัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล (2553) และ 
Siengthai และ Bechter (2004) ที่พบว่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยยังแสดงบทบาทเชิงตั้งรับ 
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เน้นความเชี่ยวชาญในงานบริหารและการเป็นที่พ่ึงพาของบุคลากรมากกว่าการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
และการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์การและธรรม
เนียมปฏิบัติของสังคมไทย (Bi, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2556) ที่พบว่าปัจจุบัน
สถานะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยก าลังก้าวเข้าสู่ในช่วงการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ
ก้าวหน้า (Progressive) กล่าวคือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยเริ่มมีบทบาทในการสนับสนุน
เป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งสามารถส่งมอบคุณค่าด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์การผ่านแนวปฏิบัติด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์การ  

จะเห็นได้ว่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท างาน เพ่ือที่จะ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และปรับตัวให้พร้อมด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกมากขึ้น (Ulrich et al., 2013) โดยจะต้องเป็นนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มุ่งมองไปสู่สัมฤทธิผลขององค์การในอนาคต เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ทั้งในเชิงปฏิบัติการและในเชิงยุทธศาสตร์ และจะต้องเตรียมความพร้อมของคนใน
องค์การให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไป จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจ
ขององค์การเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแสดงบทบาทเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ มีและ
เป็นผู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต (Bi, 2012; 
Kalyani & Sahoo 2011)  

บทความนี้ จะได้น าเสนอประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ส าคัญ ซึ่ง
เป็นความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของโลกในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งน าเสนอแนวปฏิบัติของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เชิงรุก (Proactive Human Resource Management) เ พ่ือผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของตน และสามารถ
ใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวในการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องเหล่านี้ และเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือ
กับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว     
 
ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง    

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ท าให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการบริหารบุคลากร มีดังนี้ (Daft & Marcic, 2013;  
Noe, et al., 2012) 

1. ความเป็นโลกาภิวัตน์  
จากสถานการณ์ของโลกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง

ประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ตลอดจนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ด้านการค้าและการเงิน ล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่เปิดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ จนพรมแดนระหว่างประเทศค่อย ๆ ลดความส าคัญลงจนกลายเป็น
โลกไร้พรมแดน (Borderless World) ที่เสมือนว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกจะประสานเป็นตลาดเดียว 
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในวง
กว้าง ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพราะเมื่อธุรกิจมีการด าเนินงานขยายตัวไปยังตลาดทั่วโลก ตลาดมี
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ขนาดใหญ่ขึ้น มีการแข่งขันสูงขึ้น  มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังแหล่งที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ า
กว่า รวมทั้งการเกิดลักษณะของการท างานข้ามประเทศในลักษณะของธุรกิจบริการ (Business 
Process Outsourcing: BPO) เช่น บริษัทมีส านักงานตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่หน่วยงานให้บริการ
ลูกค้าแบบ Call Center ตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ หรือธุรกิจให้บริการออกแบบซอฟต์แวร์และไอทีใน
เวียดนามซึ่งมีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต้องเพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับธุรกิจบริการ
จากภายนอก (Outsourcing) ต่าง ๆ ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากการเปิดการค้าเสรีก็ส่งผล
ให้องค์กรธุรกิจของไทยมีการว่าจ้างชาวต่างชาติเข้ามาท างานมากขึ้น ตั้งแต่ระดับแรงงานไปจนถึง
ระดับผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายในเรื่องบุคลากรและวัฒนธรรมองค์การ ท าให้นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไทยจะต้องมีวิธีการใหม่ในเรื่องการสรรหาบุคลากรเพ่ือการท างานในระดับนานาชาติ 
การพัฒนาการบุคลากรเพ่ือให้ท างานในต่างประเทศ การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ และเมื่อการมีคนต่างชาติเข้ามาท างานมากขึ้น ท าให้นักทรัพยากรมนุษย์ไทยจะต้อง
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล รวมทั้งต้องเข้าใจวัฒนธรรม
ของชนชาติต่าง ๆ และมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรขององค์การสามารถปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 

1. ความหลากหลายของบุคลากร    
ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้คนในองค์การมีความ

แตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถ ความคิด 
รูปแบบการท างาน ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่การงาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความ
ต้องการของพนักงาน (Daft & Marcic, 2013) 

ในโลกของการท างานในยุคปัจจุบันและอนาคตนั้น ความหลากหลายของบุคลากรเป็น
ประเด็นส าคัญที่ทุกองค์การจะต้องพบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความหลากหลายของบุคลากรจะสะท้อน
ถึงความแตกต่างของบุคลากร ท าให้กลุ่มบุคลากรมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการท างาน หรือเป็นข้อได้เปรียบขององค์การด้วยก็ได้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความแตกต่างกัน เพราะความแตกต่างนี้จะส่งผลกระทบต่อ
แนวทางในการบริหารบุคลากรและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากร และควร
ตระหนักว่าความหลากหลายของบุคลากรจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน ท าให้เกิด
ความคิดที่กว้างและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย และต้องออกแบบกลยุทธ์ในด้านบริหาร
ความหลากหลายของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรที่มีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ สามารถท างานใน
องค์การได้ โดยไม่น าความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ฯลฯ มาก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  
ต้องท าให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าเท่าเทียมกันและรับความพึงพอใจในการท างานเหมือนกัน (Daft 
& Marcic, 2013)  

ตัวอย่างประเด็นส าคัญของความหลากหลายของบุคลากรในสังคมไทยในปัจจุบันก็คือ
โครงสร้างอายุของบุคลากรในองค์การมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีบุคลากรอายุน้อยกลุ่ม 
Generation Y เพ่ิมมากขึ้น ผสมผสานกับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม Baby Boomer และผู้บริหาร
ระดับกลางในกลุ่ม Generation X  ผู้บริหารองค์การจึงต้องมีการวางนโยบายเพ่ือลดช่องว่างในแต่ละ 
Generation และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากรให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก าลังคน การ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 

  

249 

สรรหาและคัดเลือก การจ่ายผลตอบแทน การจัดสวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรแบบที่เหมาะสมใน
แต่ละ Generation นอกจากนี้ การเกษียณอายุของของผู้บริหารกลุ่ม Baby Boomer ในอีก 1-3 ปี
ข้างหน้า จะท าให้องค์การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ ท าให้หลายองค์การเริ่มให้ความสนใจ
ในเรื่องการก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) รวมทั้งการบริหารคนที่มีศักยภาพสูง 
(Talent Management) ก็เป็นประเด็นส าคัญที่ได้รับการพูดถึงและด าเนินการในองค์การต่าง ๆ ของ
ไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2553) 

2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพและความคล่องตัว

ให้แก่องค์การ และเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังส่งผลต่อการท างานของบุคลากร เพราะท าให้มีงานและอาชีพใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้การท างาน อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร ท าให้มี
การจัดการธุรกิจแบบ e-Business หรือ e-Commerce เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง ผู้บริหารและบุคลากร
สามารถท างานที่อ่ืนได้โดยไม่ต้องเข้าบริษัท (Telework) เพราะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้า
มาช่วยในการติดต่อสื่อสาร และท างานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้การเรียนรู้ผ่าน e-
Learning/ Webinar/ Teleclass หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อ่ืน ๆ ก็ถูกน ามาใช้ในงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดท าไว้   

บริษัทชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management Information System: HRIS) เช่นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย เดิมมีหน่วยงานการบุคคล
กลาง ท าหน้าที่ดูแลงานทรพัยากรบุคคลของเครือฯ ต่อมามีการปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ใหม่ เป็น ส านักงานบริหารบุคคลกลาง (SCG HR Corporate Center) ท าหน้าที่ในการวางกลยุทธ์ 
คัดเลือกซอฟท์แวร์ สารสนเทศ และหาเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ อาทิ HR Best Practice, 
Knowledge Management หรือ E - Hr มา ใช้กับเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นการพลิกโฉมใหม่ในด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเครือซิเมนต์ไทย  

ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยนช์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาสร้างทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) ให้แก่
บุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะท างานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมไปถึงการให้ความรู้ ใน
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์กับคนรุ่นเก่าหรือกลุ่ม Baby Boomer ในองค์การ
เพ่ือที่จะท างานและสื่อสารกับ Generation อ่ืนๆ ได้ ตลอดจนออกแบบโครงสร้างงานใหม่ วางแผน
ก าลังคน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น 

3. แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน   
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ส่งผลต่อรูปแบบการท างานเปลี่ยนแปลงไป 

เช่น  จากเต็มเวลาในที่ท างาน เป็นการเปิดโอกาสให้มีกรอบเวลาท างานที่ยืดหยุ่น เกิดสภาพทางการ
ท างานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา บุคลากรสามารถเลือกท างานในสถานที่ใดก็ได้ แม้แต่ที่บ้าน เมื่อ
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น  การใช้การสื่อสารทางไกล 
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(Telecommuting) เช่น การโต้ตอบผ่านเครือข่ายท าให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงจากระบบ  VDO 
Conference  ระบบประชุมบนเครือข่าย  ระบบการค้าบนเครือข่าย  และระบบ Tele-education  
ก็มีการพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวาง ท าให้การด าเนินธุรกิจขยายขอบเขตการท างานหรือด าเนิน
กิจกรรมได้ทุกหนทุกแห่ง  และด าเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การใช้บุคลากร Part Time 
ส าหรับงานชั่วคราว และการใช้บริการจากภายนอกเข้ามาท าหน้าที่แทนในงานธุรการต่าง ๆ รวมทั้ง
งานด้านการจ้างงาน การฝึกอบรม การจัดสวัสดิการ ตลอดจนการจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทน 
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลท าให้บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย   

นอกจากนี้ แนวคิดการท างานในลักษณะที่ให้ความส าคัญของความยืดหยุ่นในการท างาน 
(Work-Life Flexibility) ก็เป็นความท้าทายของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มาถึงพร้อมกับบุคลากรยุค
ใหม่และค่านิยมที่เปลี่ยนไป ท าให้คนท างานสามารถเลือกและค้นหาความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัว (Work Life Balance) ได้ตลอดเวลา เช่น บุคลากรอาจขอลาหยุดท ากิจกรรมที่ตนเองชอบได้
ช่วงหนึ่ง หรือก าหนดเวลาการท างานแบบยืดหยุ่น โดยมีการก าหนดช่วงเวลาเข้างานและเลิกงานที่
แตกต่างกันได้ ตามแต่บุคลากรจะสะดวก เพียงแต่ให้แต่ละวันครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดไว้ โดยไม่
จ าเป็นต้องท างานแบบ 8.00 – 17.00 น. องค์การต่าง ๆ อาจมีการจูงใจบุคลากรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสร้างระบบการท างานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ือให้บุคลากร
สามารถที่จะออกแบบและเลือกใช้ชีวิต รวมทั้งเลือกเวลาการท างานได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นต้น 

เมื่อมองแนวโน้มของประเทศไทย จากผลการส ารวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการของ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัวของพนักงาน เช่น การเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิการลาที่ยืดหยุ่นมากข้ึน และเพ่ิมสิทธิในการ
ลารูปแบบต่าง ๆ ที่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ให้มีการลาแต่งงาน ลาภรรยาคลอดบุตร บางแห่งให้ลาเพื่อช่วย
ภรรยาเลี้ยงลูกได้ใน 1 เดือนแรก รวมทั้งการลาเพ่ือไปโรงเรียนลูก ลาเพ่ือไปดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบาย ฯลฯ 
นอกจากนั้นก็บริษัทจ านวนถึง 30% ที่เริ่มมีนโยบายเรื่องของเวลาท างานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่มีการ
ก าหนดเวลาตายตัว เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถที่จะบริหารชีวิตของตนเองได้มากขึ้น ใครจะเข้า
ท างานกี่โมง ก็เปิดโอกาสช่วงเวลาเข้างานออกงานที่มีการเหลื่อมกัน อีกทั้งบางบริษัทยังเปิดโอกาสให้
พนักงานสามารถกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานได้ ถ้าวันนั้นมีความจ าเป็นในเรื่องของครอบครัวที่ต้อง
กลับไปรับผิดชอบ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า องค์การของไทยเริ่มให้ความส าคัญต่อเรื่องความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคลากรท างานกับองค์การอย่างมีความสุขนั่นเอง อีกทั้งความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ Generation Y ที่ต้องการเรื่องของการใช้ชีวิต
ส่วนตัวมากขึ้น ไม่ใช่ชีวิตมีแต่การท างานเหมือนคนรุ่นก่อนๆ ก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้องค์การต่างๆ เริ่ม
ให้ความส าคัญต่อเรื่องของความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวกันมากข้ึน เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลง
อะไร ก็จะท าให้องค์การดึงดูด และรักษาพนักงานกลุ่มนี้ได้ยากข้ึนไปอีก (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2014) 

4. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างความย่ังยืนขององค์การ   
แนวคิดเรื่องการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์การ (Corporate Sustainability)” เป็น

แนวคิดที่ส าคัญในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดนี้เสนอว่าการเติบโตและผลก าไร
ขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะท าให้องค์การอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ หากจะให้องค์การ
ธุรกิจด าเนินไปอย่างยั่งยืน องค์การจ าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วย (Sustainable Development) เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและ
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ความเป็นธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
กิจกรรมขององค์การธุรกิจนั้นไม่เพียงจะต้องตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ขณะเดียวกัน 
ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป กิจกรรมขององค์การควรค านึงถึงการกระจาย
ผลประโยชน์แก่คนในสังคมอย่างเสมอภาคกัน (Fairness) และมีส่วนส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี 
(Wellbeing) ของคนในสังคม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) 

กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวคิดการสร้างความยั่งยืนขององค์การก็คือ การที่ธุรกิจต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ 
(Stakeholders) โดยผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และอาจหมายรวมถึงการท าให้
บุคลากรเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ท าให้องค์การได้รับการยอมรับจากสังคม และสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรส าคัญได้โดยไม่ถูกต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือท าให้องค์การสามารถเปิดตลาดใหม่ ๆ ได้ 
ทั้งนีน้ักบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมการสร้างคุณค่าดังกล่าว ด้วยการกระตุ้นให้
บุคลากร ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งท างานร่วมกับผู้น าองค์การในการเสริมความ
แข็งแกร่งด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในทุกระดับ 
ตลอดจนท างานในรูปแบบของ Corporate Human Resource Responsibility (CHRR) เช่น เพ่ิม
การจ้างงานคนในพ้ืนที่ ท าให้มาตรฐานการครองชีพและ รายได้ของคนในท้องถิ่นสูงขึ้น เป็นต้น 
เพ่ือให้องค์การก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะหากด าเนินการต่าง ๆ โดยขาดจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การทั้งด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
องค์การ 

จิรประภา อัครบวร (2557) ได้ศึกษาแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศอาเซียนปี 
พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่า ผลการส ารวจแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของไทยมีระดับแนวโน้มสูงมาก โดยเหตุผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ (Corporate Image) ขององค์การ ผ่านการท ากิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม อันเป็น
กิจกรรมที่บุคลากรในองค์การสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และยังเป็นโอกาสในการสร้าง
สัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนที่ นอกจากยังพบว่านี้การสร้างภาพลักษณ์องค์การยังมีผลต่อการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอีกด้วย และจากรายงานแนวโน้มช่องทางการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การเป็นช่องทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในการศึกษานี้  

จากสภาวการณ์ที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
ของธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารเชิงรุก ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ มีความพร้อม
ในการเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว เพ่ือการด าเนินงานอย่างยั่งยืนของธุรกิจ บนพ้ืนฐานของการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนของสังคมโดยส่วนรวม  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก   

จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจที่เป็นความท้าทายและเป็น
แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน
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รูปแบบการบริหารงานเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก คือการเปลี่ยนรูปแบบงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ใหม่ โดยมีการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การมากขึ้น มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาความสามารถใหม่ ๆ เช่น การเตรียมบุคลากรภายในองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างทันท่วงที หรือมีการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า แล้วเตรียม
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้รองรับ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการการแข่งขัน 
และการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งนักทรัพยากรมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เชิ ง รุ ก  ดั งนี้  (Daft & Marcic, 2013;  Noe, et al., 2012; Society for Human Resource 
Management, 2012) 

1. การดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงาน    
เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent People) จะมีส่วนช่วยให้องค์การสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเกิดจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถซึ่งองค์การอ่ืนไม่มี และใน
ตลาดแรงงานก็มีจ านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงไม่มาก (จิรประภา อัครบวร, 2556) การดึงดูด
พนักงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงาน จึงเป็นเรื่องที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมาก เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูงมักเป็นที่ต้องการขององค์การ และยากยิ่งนักที่องค์การใด
จะยอมปล่อยให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงของตนลาออกไปอยู่กับองค์การอ่ืนได้  ดังนั้นถ้านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างแรงดึงดูดใจผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาสมัครงานกับองค์การได้ ก็
จะมีโอกาสคัดเลือกมากขึ้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับแนวทางการสรรหาให้มีความเข้มข้น
ในเชิงของการสนับสนุนกลยุทธ์องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น มีการเพ่ิมช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้หลากหลาย รวมทั้งสร้างโอกาสและท าสิ่งที่แตกต่างเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในการจ้างงาน ดังนี้  

1) ให้ทุนการศึกษาและการท างาน (Scholarship Award) เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาขาด
แคลนแรงงานในบางระดับ เช่น ช่างเทคนิค และช่วยให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน เกิดความ
ทุ่มเท ท างานกับองค์การนาน ๆ บุคลากรใหม่ที่รับเข้ามาจากการให้ทุนการศึกษา โดยมากแล้วก็มักจะ
เป็นกลุ่มที่เรียนเก่ง และมีแนวโน้มที่เชื่อได้ว่าจะสร้างผลงานที่เป็นเลิศได้ อย่างไรก็ตาม การมอบหมาย
งานให้คนเก่งกลุ่มนี้ท า ควรเป็นงานที่ท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการท างาน จึงจะ
ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาในสายอาชีพของบุคลากรอย่างแท้จริง 

2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยบรรษัท 
(Corporate University) โดยการสร้างหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบคือ การจัดให้มีการ
เรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) ณ สถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work 
Integrated Learning: WIL) เพ่ือการสร้างและฝึกฝนบุคลากรให้มีทักษะความสามารถพร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงานจริง และลดปัญหาในการสรรหาระยะยาว รวมทั้งตอบสนองการฝึกอบรมทักษะ
บางอย่างเป็นการเฉพาะทาง ตัวอย่าง เช่น  

– ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทหลักในการด าเนินธุรกิจด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขึ้นมา  เพ่ือเป็นสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเน้นการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานควบคู่กันไป  
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– กลุ่มร้านอาหาร ไมเนอร์  ฟู้ด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งจากระดับการฝึกงาน จนถึงหลักสูตรระยะสั้น (4 - 6 เดือน) หลักสูตร
ระยะยาว (1 - 2 ปี) โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนประสบการณ์การท างานที่ใช้ได้จริง ขณะเดียวกันก็ได้
เรียนรู้กระบวนการท างานที่ดีที่สุด และยังมีโอกาสได้บรรจุให้เข้าท างานอีกด้วย ด้วยความมือร่วมใน
รูปแบบดังกล่าว ก็ท าให้องค์การได้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ และมีความสามารถในการท างานเร็วขึ้น 

3) การจัดให้เป็นแหล่งฝึกงานก่อนจบ (Internship) เนื่องจากการมีนักเรียน นักศึกษา
มาฝึกงาน เป็นช่องทางในการเลือกคนเข้ามาท างานในอนาคต และตอบสนองความต้องการท างานใน
ปัจจุบันในบางต าแหน่งงานขององค์การได้ เช่น งานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่นการดูแล
เวปไซด ์เป็นต้น 

4) การเข้าถึงแหล่งคนที่มีศักยภาพสูง (Talent Sourcing) เช่น การรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาใกล้จบของสถาบันการศึกษา (Campus Recruitment) ซึ่งนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ต้องเน้นการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยอาจใช้วิธีติดต่อผ่านทาง
คณาจารย์ของสถาบัน และเริ่มรุกเข้าไปสรรหาตั้งแต่นักศึกษาเรียนชั้นปีที่ 3 และเสริมด้วยการให้
ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่มีศักยภาพ การให้โอกาสเข้ามาฝึกงานตั้งแต่ก าลังเรียนและอาจพิจารณา
จ้างงานเมื่อเรียนจบ การเชิญผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ และ
บางองค์การมีการสรรหาไปไกลถึงมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศเพ่ือทาบทามและสนับสนุนค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาเพ่ือผูกใจกันไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ควรปรับปรุงเครื่องมือ
การสรรหาเพ่ือให้ทันกับยุคดิจิตอล และเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการความคล่องตัว และความรวดเร็วในการสื่อสาร รวมถึงเพ่ิมความสะดวกในการสรรหาอีกด้วย 
เช่น การสัมภาษณ์ผ่าน Application Online เช่น Skype หรือ Line หรือ Facetime แทนการ
สัมภาษณ์ที่ส านักงาน ป็นต้น  

5) การสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) เป็นวิธีการส าคัญในการดึงดูดกลุ่ม
พนักงานให้เข้ามาท างานในองค์การและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์การนาน  ๆ 
(Edward, 2010) ด้วยการสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รู้จัก เข้าใจ และ
มองเห็นคุณสมบัติดี ๆ ขององค์การ เช่น ด้านสถานที่ท างาน วัฒนธรรมองค์การ และผลประโยชน์
ตอบแทนที่บุคลากรจะได้รับ รวมทั้งภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีขององค์การ (Good Corporate 
Reputation)  เช่น ชื่อเสียงขององค์การที่ท าคุณประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตร
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การสร้างแบรนด์นายจ้าง จะช่วยให้องค์การเข้าถึง
ผู้สมัครงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของการสร้างแบรนด์นายจ้างกับกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอด
ประสานไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 

- การสื่อสารให้ทราบถึงค่านิยมการท างาน นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพและลักษณะงาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ข้อมูลอย่างโปร่งใส มองเห็นภาพชีวิตการท างานและสามารถวางแผนอาชีพได้ตามความสนใจ 
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- การน าเสนอข้อเท็จจริงของการท างาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ท้าทายและมีความภาคภูมิใจ
ที่ได้ร่วมงานกับองค์การ 

- มีการสนับสนุนผู้มีผลงานดีทั้งในงานและการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมการให้รางวัล 
การยกย่องชมเชย เพ่ือเสริมแรงจูงใจ มีการวางแผนเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) อย่างเป็น
ระบบ 

- การน าเสนอให้เห็นภาพของความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็น
ปัจจัยประการหนึ่งที่คนท างานรุ่นใหม่ให้ความส าคัญ 

การเป็นองค์กรที่ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาร่วมงานด้วย หรือ ‘Employer of Choice’ ได้กลาย
มาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในเชิงกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นน าจ านวนมากของ
ไทย ตัวอย่างเช่น  บริษัท แมคไทย จ ากัด ผู้บริหารแบรนด์ แมคโดนัลด์ ในประเทศไทย ได้รับรางวัล 
“นายจ้างดีเด่นของประเทศไทย ประจ าปี 2558” (Best Employer Thailand 2015) จากการส ารวจ
โดยเอออน ฮิววิทร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็น
ธุรกิจบริการอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 
3 ครั้งในรอบ 10 ปี ด้วยแนวทางการสร้างสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การที่สามารถช่วยดึงดูดและรักษา
พนักงานที่มีมีศักยภาพ และเป็นองค์ชั้นน าของประเทศไทยที่น่าร่วมงานด้วย 

จะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์นายจ้างเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับองค์การไปสู่การเป็น
องค์การนายจ้างที่ผู้สมัครงานเลือกเข้าร่วมงาน อันเนื่องมาจากมีการบริหารจัดการที่ดีกับพนักงานใน
องค์การ องค์การจึงเจริญและพัฒนา ซึ่งเกิดมาจากความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์การ ท าให้ทุ่มเท
ท างานด้วยใจ คนที่มีศักยภาพจากภายนอกก็สนใจที่จะเข้าร่วมงานด้วย ท าให้สามารถดึงดูดคนมี
ศักยภาพเข้ามาท างานเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง องค์การก็จะรักษาการเติบโตไว้ได้อย่างยั่งยืน  

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกนั้น หัวข้อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

จะต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถที่องค์การ
ต้องการ โดยพิจารณาจากความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) ความสามารถทาง
เทคนิค เฉพาะงาน (Functional Competency) และความสามารถด้ านการบริหาร จัดการ 
(Management  Competency)  หลังจากนั้นจึงเริ่มด าเนินการวางแผนการฝึกอบรมและก าหนด
โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  บุคลากรที่เข้ามาท างานกับองค์การจะต้องมีการ
วางแผนเส้นทางการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ (Career Path Development) อย่างต่อเนื่อง และ
เนื่องจากธุรกิจเองก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การท างานก็ย่อมจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น 
บุคลากรเองก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ด้วยแนวคิดของการสร้างคุณค่า ของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสูงสุดประโยชน์ต่อองค์การ โดยการพัฒนาคนเก่งคนดีให้สามารถสร้างคุณค่า
ให้กับตนเองและพัฒนาองค์การไปพร้อม ๆ กัน 

นอกจากนี้รูปแบบของการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุกจะเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางเดิม ๆ จากการวิจัยโดย Association of Talent Development (ATD)  ซึ่งเป็นองค์กร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี 
2014 – 2019 พบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการเรียนรู้ทีเ่น้นการ
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ผสมผสานทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในสัดส่วน 70:20:10 ซึ่งเป็น
สัดส่วนของเวลา ทรัพยากรและงบประมาณที่ถูกใช้ไปในกระบวนการพัฒนาที่ผสมผสานกัน นั่นคือ การ
เรียนรู้ 70% จะเป็นการเรียนรู้ ด้วยตนเองจากการท างาน (On-the-job Training)  20% ถัดมา เป็น
การเรียนรู้จากการเรียนรู้จากผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านพ่ีเลี้ยง (Mentor)  การให้ค าแนะน า 
(Coaching) และ 10% สุดท้ายเป็นการเรียนรู้ด้วยการเข้าฝึกอบรม การฟังอภิปราย หรือการบรรยาย 
การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ (Association of Talent Development, 2014) 

ในส่วนของวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกนั้น ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม วิธีการเรียนรู้เป็นแบบ e-learning  หรือ 
On-line Training  ผ่านเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Learning) เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ใช้วิธีการสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  

จากแนวโน้มของการเรียนรู้ข้างต้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับแนวทางในออกแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบุคลากรในองค์การ ด้วยการวางแผนพัฒนาบุคลากร ออกแบบ
รูปแบบของการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคนิควิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

3. การดูแลใส่ใจและรักษาบุคลากร   
เนื่องจากมีการแข่งขันกันในการว่าจ้างบุคลากรมากขึ้น องค์การต่าง ๆ ต่างก็ต้องการคนเก่ง 

ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาท างานด้วย และไม่ต้องการที่จะเสียคนเก่งเหล่านี้ไป แนวทางในการธ ารงรักษา
บุคลากรเชิงรุกนั้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจมองทางเลือกอ่ืนนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบ
ของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้มากขึ้น อาทิเช่น การให้โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การ
มอบหมายหน้าที่การท างานที่มีความส าคัญ การฝึกอบรม และการให้ค าชื่นชม และเพ่ือให้สิ่งเหล่านี้
ประสบผลส าเร็จ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานและผลตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินต้องสะท้อนถึงการให้ผลตอบแทนและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพด้วย นอกจากนี้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ฯลฯ ซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การรักษาบุคลากร และก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากร เพ่ือจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (Utilization of Human Resource) ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ที่พร้อมทุ่มเทและเสียสละเพ่ือความส าเร็จขององค์การนั้น ๆ และผลักดัน
องค์การให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง 

4. การสร้างความผูกพันของบุคลากร  
การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ เป็นเครื่องมือการบริหารที่มุ่งเน้นความ

ผูกพันในงานของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะรักษาคนดีมีฝีมือให้มีความจงรักภักดีไว้กับองค์การ 
เพ่ือสร้างผลงาน และความก้าวหน้าในชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับองค์การ (Noe, et al., 2012) 
ทั้งนี้ การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจในองค์การให้กับบุคลากรว่าองค์การมีพันธะสัญญาที่จริงใจในการสร้างระบบ
การงานที่ดีให้กับบุคลากร  บุคลากรต้องได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
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การปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากองค์การ จนส่งเสริมให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการที่เป็นสมาชิกและ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ดี   การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ จะช่วยให้บุคลากรเกิด
ขวัญก าลังใจ และร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มก าลังในการท างานให้ องค์การ
ฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ อันเนื่องจากว่า หากบุคลากรมีความผูกพันกับองค์การสูง 
ก็ยิ่งท าให้ช่วยผลักดันองค์การให้บรรลุผลทางด้านธุรกิจสูงไปด้วยเช่นกัน   

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จนั้น จะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ ความรู้ความสามารถของคนในองค์การ เพ่ือให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นักทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ขององค์การในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Champion)  
และเป็นนักออกแบบองค์การ (Organization Designer) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างาน กระบวนการท างาน และการใช้กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาด าเนินการช่วย
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Ulrich, 1997) รวมทั้งการวางแผนในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) 
และเตรียมการส าหรับบุคลากรขององค์การในทุกระดับให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การให้ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง (Ulrich 
& Brockbank, 2005) และมีการบริหารเชิงรุกด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทบทวนการปฏิบัติงานและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งต้องให้ค าแนะน าด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์การ 

จะเห็นได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกเป็นเครื่องมือส าคัญที่มีส่วนท าให้ให้ทิศ
ทางการท างานของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ด้วยการพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่ทันสมัย เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
ขีดความสามารถสูง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น  ตลอดจนธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้สึกรู้ผูกพันกับองค์การ รวมทั้งใช้กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงรุกในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือช่วยสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง 
 
สรุป 

จากสภาวการณ์ที่องค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ท าให้
องค์การต้องปรับตัวและค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือการสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้นัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุกมากข้ึน ซึ่งท าให้บทบาทของนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้างความพร้อมด้าน
ความสามารถของตนในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกับทีมผู้บริหารในสายงานอื่น ๆ โดยความสามารถที่
ส าคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ลูกค้า ตลาดสินค้าหรือการ
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บริการ ตลาดแรงงาน คู่แข่งขัน ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการเตรียมแผนกลยุทธ์ขององค์การ 
เพ่ือที่จะสามารถร่วมวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ
องค์การ รวมทั้งแสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในฐานะเป็นผู้น าหน่วยงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Leader) ซึ่งต้องมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร (Employee Advocate) ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารในสายงานท างานได้ง่ายขึ้นและมี
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงต้องมีความเชี่ยวชาญ
งานในหน้าที่ของตนเอง (Functional Expert) ยังต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจขององค์การ
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่จึงจะสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุกและท าหน้าที่เป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจให้กับองค์การได้และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human 
Capital Developer) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การและให้มีความพร้อมในการสนองตอบ
ต่อปัญหาความท้าทายในองค์การที่จะต้องเผชิญและเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับอนาคตที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงจะต้องผลักดันให้องค์การเดินหน้าต่อไป   
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      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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto: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 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 

(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) 
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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 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
 โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก  
          http//: 22web.kku.ac.th/% 7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf  
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. Retrieved from  

http://www.in.architextruez.net  
 
 

http://www.in.architextruez.net/


 269 

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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